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Zasady zaliczenia przedmiotu: 

Na ocenę końcową składają się poszczególne elementy: 

1) Aktywność na zajęciach. Na każde zajęcia należy zapoznać się z zadanym materiałem 

(zazwyczaj jest to jeden lub dwa wyroki TK oraz, ewentualnie, dodatkowy tekst). 

Obowiązuje znajomość tylko tych fragmentów wyroków, które są zamieszczone poniżej. 

Każdy z nich został skrócony do około dziesięciu stron, aby ułatwić przygotowanie i pracę z 

tekstem. Teksty wyroków zostały dostosowane do potrzeb dydaktycznych – z tego względu 

usunięte zostały niekiedy rozbudowane odniesienia do innych aktów prawnych, wyroków i 

literatury; dodane zostały również nagłówki. Zmiany te nie wpłynęły w żaden sposób na 

zawartość merytoryczną wyroków. 

2) Debata oksfordzka: Zasady debaty zostaną wytłumaczone przez prowadzącego. Studenci 

zostaną podzieleni na 4/5-osobowe grupy i będą dyskutować na zadany temat dotyczący 

tematyki zajęć. Ocenie będzie podlegała zarówno jakość argumentów, jak i strona oratorska 

(także struktura wypowiedzi itd.). 

3) Pisemny wniosek/stanowisko/orzeczenie w ramach symulacji rozprawy. Każdy z zespołów 

będzie przygotowywał pismo przed symulacją rozprawy TK. Nie powinno ono przekraczać 

pięciu stron maszynopisu. Zespół, który wcieli się w skład orzekający przygotuje wyrok wraz 

z pisemnym uzasadnieniem. Kazus zostanie przedstawiony na początku listopada. 

4) Symulacja rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ocenie będzie podlegała zarówno 

strona fromalna (np. wskazanie wzorców kontroli), merytoryczna (argumentacja), jak i 

oratorska (np. zwracanie się „Wysoki Trybunale”). 

5) Kolokwium. Na końcu zajęć odbędzie się kolokwium złożone z 40 pytań zamkniętych i 

jednego otwartego/kazusu. Pytania będą dotyczyły materiału przerobionego na zajęciach, a 

także znajomości wybranych fragmentów ustaw regulujących ustrój państwa (wybór 

fragmentów ustaw zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zakładu Prawa 

Konstytucyjnego). 

Nieobecności 

Dopuszczalna liczba nieobecności (bez konieczności usprawiedliwiania): 1 (jedna). 

W przypadku braku udziału w debacie oksfordzkiej lub symulacji rozprawy TK (niezależnie od 

powodu i usprawiedliwienia nieobecności), student może nadrobić stracone punkty w jednej z 

następujących form (każda forma może zostać wykorzystana maksymlanie raz w semestrze): 

1. Ukończenie kursu MOOC – po uprzedniej konsultacji tematu z prowadzącym (20%). 

2. Praca pisemna/kazus – po uprzedniej konsultacji z prowadzącym (10%). 



 

 

 

 Data Co omawiamy? Omawiane wyroki Omawiane teksty Zadanie 

1 2 października Zajęcia organizacyjne    

2 9 października Wykładnia konstytucji  R. Dworkin „Czym jest prawo?”  

3 16 października Zasady prawa K 6/09: Prawo do zabezp. społ.   

4 23 października Wstęp do praw 

i wolności 

K 44/07: Prawo do życia (zestrzelenie) 

K 26/96: Prawo do życia (aborcja) + 

posiedzenie Komisji Konst. ZN 

  

5 30 października Prawo wyborcze K 9/11: Prawo wyborcze   

6 6 listopada Debata oksfordzka (I) Tematyka: demokracja/wybory  https://sin.github.io/crowds/pl.html  

7 13 listopada Prawa polityczne Kp 1/17: Wolność zgromadzeń 

K 23/11: Prawo do prywatności 

  

8 20 listopada Prawa socjalne Lautsi przeciwko Włochom   

9 27 listopada Debata oksfordzka (II) Temtyka: granice wolności słowa 

(wyrok: Snyder v. Phelps) 

  

10 4 grudnia Władza ustawodawcza K 14/02: Pozycja ustrojowa Sejmu i 

Senatu 

  

11 11 grudnia Władza wykonawcza    

12 18 grudnia Władza sądownicza K 27/12: Pozycja ustrojowa wł. sąd.  Oddanie wniosku do TK 

13 8 stycznia Kontrola 

konstytucyjności 

 T. Wieciech, „Sądowa kontrola 

konstytucyjności prawa” 

Oddanie stanowisk stron 

14 15 stycznia Debata oksfordzka (III) Tematyka: sądownictwo konstytucyjne 

 

  

15 22 stycznia Symulacja rozprawy 

(TK) 

  Przygotowanie do rozprawy TK 

16 29 stycznia Powtórka i kazusy   Ogłoszenie wyroku TK 

 

https://sin.github.io/crowds/pl.html
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (Sygn. akt K 9/11) 

Czy zakaz plakatów wyborczych na billboardach jest zgodny z Konstytucją? Czy wybory do Sejmu i 

Senatu mogą trwać dłużej niż jeden dzień? Czy szybkie tempo prac nad ustawą uzasadnia uznanie jej 

za niekonstytucyjną? 

 5 

Przedmiot kontroli 

Przedmiotem kontroli w ramach niniejszego postępowania jest kilkadziesiąt przepisów 

umiejscowionych w dwóch ustawach, tj. w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(dalej: kodeks wyborczy lub k.w.) i ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Kodeks wyborczy (dalej: p.w.k.w.), a także w całości ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o 10 

zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (dalej: ustawa zmieniająca z 3 lutego 2011 r.). (…) 

Główne zarzuty wnioskodawcy skierowane są wobec nowych instytucji prawa wyborczego 

[wprowadzonych wyżej wymienionymi ustawami – przyp. LSZ], które dotychczas albo w ogóle nie 

występowały w prawie polskim, albo niedawno zostały wprowadzone i dotychczas w większym 

stopniu nie były stosowane. Wśród nich znalazły się regulacje dotyczące dwudniowego głosowania, 15 

(…), a także zakazy stosowania w trakcie kampanii wyborczej wielkoformatowych plakatów i haseł 

wyborczych oraz płatnych ogłoszeń wyborczych radiowych i telewizyjnych. (…) Przedmiotem 

kontroli uczyniono również zasady stosowania kodeksu wyborczego do najbliższych wyborów do 

Sejmu i Senatu. 

 20 

Szczególne okoliczności faktyczne 

Należy podkreślić, że kontrola konstytucyjności w niniejszej sprawie została przeprowadzona 

w szczególnych okolicznościach faktycznych, które muszą zostać uwzględnione przez Trybunał w 

ramach wydanego rozstrzygnięcia.  

Po pierwsze, przedmiotem kontroli w niniejszej sprawie są przepisy, które jeszcze nie zaczęły 25 

obowiązywać. Trybunał nie miał zatem możliwości zbadania sposobu stosowania nowych instytucji 

prawa wyborczego, a tym samym zweryfikowania zasadności zarzutów dotyczących 

niebezpieczeństwa fałszerstw wyborczych, które – zdaniem wnioskodawcy – zakwestionowane 

przepisy stwarzają. (…) Wiąże się to z koniecznością przyjęcia silniejszego domniemania 

konstytucyjności takiej ustawy. (…) Trybunał Konstytucyjny (…) [n]ie może również a priori 30 

zakładać, że ustawa będzie stosowana w sposób niezgodny z Konstytucją, w sytuacji gdy jej 

prokonstytucyjna wykładnia jest możliwa. 

Po drugie, rozstrzygnięcie niniejszej sprawy następuje w szczególnym kontekście czasowym. 

Wejście w życie zakwestionowanych przepisów zbiega się bowiem z terminem zarządzenia przez 

Prezydenta wyborów do Sejmu i Senatu w 2011 r. [orzeczenie zostało wydane 20 lipca 2011 r., z 35 

kolei data wyborów miała zostać wyznaczona najpóźniej 7 sierpnia tego samego roku – przyp. LSZ] 

Co więcej, stosowanie kodeksu wyborczego do tych wyborów jest uzależnione od terminu ich 

zarządzenia, co rodzi niepewność reżimu prawnego, który w wyborach tych znajdzie zastosowanie.  

Dodatkowo Trybunał pragnie zauważyć, że większość kwestionowanych w niniejszej sprawie 

przepisów została przyjęta w wyniku zgodnego porozumienia wszystkich ugrupowań 40 

parlamentarnych Sejmu VI kadencji. (…) Żaden poseł nie głosował przeciwko temu projektowi 

ustawy i żaden nie wstrzymał się od głosu. (…) Ten rzadko spotykany w wypadku regulacji 
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kodeksowych konsens polityczny dotyczył nie tylko rozwiązań, które znalazły się w kodeksie 

wyborczym wówczas uchwalonym, ale również woli jego stosowania w wyborach parlamentarnych 

w 2011 r. (…) Jednomyślność Sejmu nie przesądza oczywiście o zgodności z Konstytucją 45 

kwestionowanych obecnie przepisów, niemniej jednak jest ona wyrazem woli przedstawicieli 

Narodu wprowadzenia nowych instytucji prawa wyborczego. Kontrola Trybunału zostanie 

ograniczona do badania tego, czy zakwestionowane przepisy nie naruszają regulacji konstytucyjnej. 

Celowość wyboru przez parlament określonych rozwiązań, które znalazły się w kodeksie 

wyborczym, pozostaje poza zakresem orzekania. 50 

 

Ogólna charakterystyka wybranych elementów prawa wyborczego 

(…) Chociaż w hierarchii źródeł prawa ustawy wyborcze sytuują się na równi z innymi 

ustawami, to jednak analiza przepisów konstytucyjnych prowadzi do wniosku, że mają one 

szczególny charakter, który musi być uwzględniany w procesie kontroli ich konstytucyjności. (…) 55 

Po pierwsze, w państwie demokratycznym wybory są nieodzowną instytucją życia 

publicznego, pozwalającą na wyłanianie przedstawicieli, sprawujących władzę w imieniu suwerena. 

Z zasady suwerenności Narodu wyrażonej w art. 4 Konstytucji można byłoby wyprowadzić wniosek, 

że prawo wyborcze ma służebny charakter, gdyż umożliwia wybór organów przedstawicielskich. 

Należy przy tym podkreślić, że we współczesnym państwie demokratycznym sprawowanie władzy 60 

przez przedstawicieli stanowi zasadę, podczas gdy bezpośrednie sprawowanie władzy przez Naród 

ma charakter wyjątkowy i uzupełniający. Prawo wyborcze powinno być zatem tak konstruowane, 

aby stwarzać wyborcom jak największe możliwości udziału w wyborach celem wskazania 

przedstawicieli, którzy w ich imieniu będą sprawować władzę. Ustawodawca nie może ograniczać 

różnych form wyrażenia woli przez suwerena w procesie wyborczym, zakładając a priori, że będą 65 

one nadużywane.  

Po drugie, prawo wyborcze powinno gwarantować, że wynik wyborów będzie w możliwie 

największym stopniu urzeczywistniał wolę Narodu. (…) [N]ależy tak skonstruować proces 

wyłaniania przedstawicieli, by spełniał standardy wyborcze respektowane w państwie 

demokratycznym. Z tym z kolei wiąże się zasada wolności wyborów, która umożliwia wyborcom 70 

nieskrępowany udział w wyborach. Wynika z niej wymóg zagwarantowania wyborcom i partiom 

politycznym swobody zgłaszania kandydatów, swobody kształtowania programów wyborczych i ich 

rozpowszechniania oraz swobody decyzji wyborczych. W wyroku z 3 listopada 2006 r., sygn. K 

31/06, Trybunał stwierdził, że istotnymi elementami zasady wolności wyborów są „autentyczna 

wolność wypowiedzi i zgromadzeń, ład medialny w państwie w ogóle, dostępność do lokalnego 75 

rynku medialnego, przejrzyste procedury pozyskiwania niezbędnych środków finansowych na 

prowadzenie kampanii, odpowiednie rzeczywiste gwarancje ochrony praw wyborczych”. (…) 

Zasada wolności wyborów wymaga zatem, by uczciwa i rzetelna kampania wyborcza stwarzała 

obywatelom dostęp do zgodnych z prawdą informacji o sprawach publicznych, o kandydatach i ich 

programach politycznych. (…) 80 

[Po trzecie], prawodawca powinien tworzyć prawo wyborcze sprzyjające powszechnej, 

równej i bezpośredniej partycypacji obywateli w życiu publicznym. Jest ona wskaźnikiem poczucia 

odpowiedzialności obywateli za losy Ojczyzny. Warto zauważyć, że wśród przymiotników 

wyborczych ustrojodawca na pierwszym miejscu zawsze wymienia, iż wybory są powszechne, co 
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prowadzi do wniosku, że powszechny udział obywateli w wyborach stanowi samoistną wartość 85 

konstytucyjną.  

[Po piąte], przepisy prawa wyborczego nie są, co naturalne, niezmienialne. Powinny one 

być – w miarę pojawiania się nowych okoliczności – stopniowo dostosowywane do zmian 

zachodzących w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. (…) 

 90 

Możliwość zarządzenia dwudniowego głosowania 

(…) Trybunał uznał słuszność zarzutów wnioskodawcy co do tego, że [przepis] przewidujący 

możliwość zarządzenia dwudniowego głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz na urząd 

Prezydenta, jest niezgodny odpowiednio z art. 98 ust. 2 i 5 oraz art. 128 ust. 2 Konstytucji. 

Art. 98 ust. 2 Konstytucji stanowi, że Prezydent wyznacza wybory do Sejmu i Senatu na 95 

dzień wolny od pracy, a art. 98 ust. 5 Konstytucji, dotyczący wyborów zarządzanych w związku ze 

skróceniem kadencji Sejmu i Senatu przewiduje, że Prezydent wyznacza ich termin „na dzień 

przypadający (…)”. Podobnie art. 128 ust. 2 Konstytucji, dotyczący wyborów na urząd Prezydenta, 

stanowi, że Marszałek Sejmu wyznacza termin tych wyborów na dzień wolny od pracy. Zdaniem 

Trybunału, Konstytucja przesądza, iż wybory do Sejmu i Senatu oraz na urząd Prezydenta muszą być 100 

przeprowadzone w ciągu jednego dnia. (…) 

Wskazane jako wzorce postanowienia Konstytucji używają wyrażenia „dzień wyborów” 

(wyraz „dzień” zawsze w liczbie pojedynczej). Wykładnia językowa daje więc podstawę do 

przyjęcia, że wolą ustrojodawcy było, aby głosowanie w wyborach odbywało  się w ciągu 

jednego dnia – co do zasady wolnego od pracy. Postanowienia te są jednoznaczne, a ich 105 

rozumienie zgodnie z regułami języka polskiego nie wywołuje wątpliwości ani nie prowadzi do 

rezultatów, które byłyby nie do przyjęcia z jakichkolwiek względów. Nie ma więc podstaw do 

poszukiwania innego znaczenia tych postanowień niż wprost w nich wyrażone. W 

szczególności nieprzekonujący jest pogląd, jakoby użycie liczby pojedynczej w stosunku do 

terminu wyborów nie miało znaczenia przesadzającego o liczbie dni, w ciągu których ma 110 

odbywać się głosowanie, a wynikało tylko z przyjmowanego powszechnie sposobu 

redagowania tekstu przepisów wyrażających normy prawne o charakterze generalnym i 

abstrakcyjnym, z zastosowaniem liczby pojedynczej w odniesieniu do desygna tów, gdyż 

wykładnia językowa tych postanowień znajduje potwierdzenie w wykładni historycznej.  

Jednodniowe wybory (głosowanie) są bowiem w Polsce ugruntowane długą tradycją, 115 

trwająca od 1918 r. I tak art. 15 dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dnia 28 

listopada 1918 r. stanowił: „W zarządzeniu wyborów oznaczony będzie dzień głosowania, na który 

wybrać należy niedzielę lub święto. Głosowanie odbywa się w jednym dniu w całym kraju”. Bardzo 

podobnie regulowała tę kwestię ustawa z 28 lipca 1922 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu: „W akcie 

zarządzenia wyborów ma być oznaczony dzień głosowania, który przypaść powinien na niedzielę” 120 

(art. 14 ust. 1.) „Głosowanie odbywa się jednego dnia w całym Państwie” (art. 14 ust. 2). Według art. 

9 ustawy z dnia 8 lipca 1935 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu: „Wybory do Sejmu zarządza 

Prezydent Rzeczypospolitej, wyznaczając jednocześnie dzień głosowania (ust. 1). „Głosowanie ma 

się odbyć w niedzielę (…)” (ust. 2). (…) 

W ustawie z 23 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej art. 125 

1 ust. 2 stanowił, że: „Dniem wyborów jest dzień wolny od pracy przypadający w ciągu miesiąca 
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poprzedzającego upływ kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub – w razie rozwiązania Sejmu – 

dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 4 miesiące od 

zakończenia kadencji Sejmu”. 

I wreszcie w ustawie z 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 130 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 przewidywał, że: „Wybory zarządza 

prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (…) wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, 

przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu”. 

Przytoczone przepisy różnych aktów prawa wyborczego, wydawanych pod rządami kilku 

Konstytucji, są jednoznaczne i świadczą o trwałym zamyśle polskiego ustawodawcy co do określenia 135 

terminu głosowania w wyborach, opartym na określonej aksjologii. Wszystkie one wskazują na 

jeden dzień, będący niedzielą lub dniem ustawowo uznanym za wolny od pracy. Tę trwałą regulację 

ustawową Konstytucja z 1997 r. przeniosła na poziom ustawy zasadniczej, co oznacza, że 

ustrojodawca w tymże roku podzielił tę aksjologię. Trybunał nie stwierdził, aby od tego czasu zaszły 

jakieś szczególne okoliczności, które uzasadniałyby reinterpretację postanowień Konstytucji w tym 140 

zakresie.  

Trybunał odrzuca także założenie, przyjęte między innymi w stanowisku Sejmu, jakoby 

trwające jeden dzień głosowanie stanowiło swoiste minimum gwarancji realizacji przez obywateli 

ich czynnego prawa wyborczego (zasady powszechności), które to minimum może być rozszerzone 

przez ustawę zwykłą, czego przejawem ma być głosowanie w ciągu dwóch dni. Innymi słowy, 145 

zdaniem Sejmu, dwudniowe głosowanie „jest proobywatelskim rozwinięciem zasad i norm 

konstytucyjnych”. (…) 

Z powyższych względów Trybunał uznał, że przepisy kodeksu wyborczego dopuszczające 

dwudniowe głosowanie są niezgodne z art. 98 ust. 2 i 5 oraz art. 128 ust. 2 Konstytucji.   

 150 

Zakaz wykorzystywania w kampanii wyborczej wielkoformatowych plakatów i haseł oraz 

płatnych audycji wyborczych w radiu i telewizji 

[Nowelizacje zakładały wprowadzenie – pod groźbą grzywny – przepisów: 

1)  zakazujących – pod groźbą kary grzywny – wykorzystywania w kampanii wyborczej 

plakatów i haseł wyborczych o powierzchni większej niż 2 m
2
 155 

2) zakazujących rozpowszechniania odpłatnie ogłoszeń wyborczych w programach 

publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. – przyp. LSZ] 

Obu tym regulacjom wnioskodawca zarzuca ograniczenie wolności wyrażania poglądów oraz 

pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, wyartykułowanej w art. 54 ust. 1 Konstytucji, 

sprzeczność z zasadą proporcjonalności ograniczeń, wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji, a także 160 

niezgodność z art. 2 Konstytucji („ze standardem swobody rywalizacji wyborczej w państwie 

demokratycznym”) oraz z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji (zasadą równości i niedyskryminacji). (…) Z 

uwagi na wskazanie przez wnioskodawcę art. 54 ust. 1 Konstytucji jako wspólnego wzorca kontroli 

oraz zasadniczą zbieżność argumentów za ich niekonstytucyjnością, Trybunał przedstawia łączne 

uzasadnienie tych dwóch punktów sentencji wyroku. 165 

Trybunał Konstytucyjny uznał, że zaskarżone przepisy są niezgodne z art. 54 ust. 1 w 

związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 
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W ślad za doktryną, Trybunał przyjmuje, że w art. 54 Konstytucji, którego treść jest często w 

skrócie określana jako „wolność słowa”, zostały wyrażone trzy wolności, wzajemnie powiązane: a) 

wolność wyrażania swoich poglądów, b) wolność pozyskiwania informacji, c) wolność 170 

rozpowszechniania informacji. (…) 

Fundamentalne znaczenie ma (…) wolność słowa w życiu publicznym. Powiązana z art. 

14 Konstytucji („Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego 

przekazu”), przestaje być tylko wolnością jednostki (czy podmiotu zbiorowego), a nabiera 

również waloru zasady ustrojowej. Nie sposób wyobrazić sobie sprawnego funkcjonowania 175 

współczesnych demokracji bez korzystania z różnego rodzaju środków przekazu, w tym 

elektronicznych. Zwłaszcza w okresie wyborów przedstawicieli do organów kolegialnych i na 

piastunów organów monokratycznych, a więc w okresie najbardziej intensywnego istnienia i 

działania demokracji, swobodny, szeroki przepływ poglądów i informacji od partii politycznych i 

komitetów wyborczych do obywateli (wyborców) jest szczególnie ważny. „Ponieważ wolne 180 

wybory i wolność wypowiedzi, a w szczególności wolność debaty politycznej, stanowią 

wspólnie fundament każdego systemu demokratycznego, są ze sobą związane i wzajemnie się 

wzmacniają”. 

Na gruncie art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (dalej: 

konwencja) wolność wyrażania opinii jest usytuowana jak gdyby pomiędzy wolnościami 185 

politycznymi a osobistymi „Oznacza to, że – z jednej strony wolność ta musi być rozpatrywana w 

aspekcie makro, tzn. jako zasada organizacji i funkcjonowania «społeczeństwa demokratycznego». 

Wolność wyrażania opinii stanowi jeden z najważniejszych instrumentów zagwarantowania 

pluralizmu, tolerancji i otwartości, więc wartości, bez których społeczeństwo demokratyczne nie 

może istnieć. Zakłada istnienie demokracji politycznej, tzn. swobodnego przedstawiania wyborcom 190 

alternatyw programowych i personalnych, poszanowania poglądów mniejszościowych i zapewnienie 

każdemu odpowiedniego dostępu do «wolnego rynku poglądów i idei» (…) z drugiej strony wolność 

wyrażania opinii musi być rozpatrywana w aspekcie indywidualnym (mikro) jako konieczny element 

godności i autonomii jednostki”.  

Podmiotami wolności wypowiedzi na gruncie art. 10 konwencji są nie tylko osoby fizyczne, 195 

lecz także osoby prawne i inne podmioty zbiorowe, o ile formułują wypowiedzi lub pośredniczą w 

ich formułowaniu. Ochroną art. 10 objęte są w szczególności partie polityczne i podmioty o 

podobnym charakterze (…). Te argumenty przemawiają za tym, aby uznać, że podmiotem wolności 

słowa, wyrażonej w art. 54 ust. 1 Konstytucji mogą być zarówno jednostki (osoby fizyczne) jak i 

podmioty zbiorowe, a wśród nich partie polityczne i komitety wyborcze, które składają się przecież z 200 

osób fizycznych i w ich imieniu się wypowiadają.  

Wolność wyrażania swoich poglądów i wolność rozpowszechniania informacji w kontekście 

praktykowania demokracji, w tym zwłaszcza w okresie wyborów, ma znaczenie przede wszystkim 

dla partii politycznych i tworzonych przez nie oraz przez koalicje partii politycznych lub przez 

wyborców komitetów wyborczych. A wolność pozyskiwania informacji to przede wszystkim prawo 205 

obywateli jako wyborców, którzy powinni jak najwięcej wiedzieć o podmiotach biorących udział w 

wyborach i o kandydatach, jeśli mają świadomie wybierać. (…) 

Zaskarżone przez wnioskodawcę zakazy umieszczania w związku z wyborami plakatów i 

haseł o powierzchni przekraczającej określony w ustawie limit oraz rozpowszechniania odpłatnie 

ogłoszeń wyborczych w programach nadawców radiowych i telewizyjnych, nawet oceniane 210 
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oddzielnie, niewątpliwie ograniczają zarówno wolność wyrażania swoich poglądów i 

rozpowszechniania informacji (przez partie i komitety wyborcze), jak i wolność pozyskiwania 

informacji (przez wyborców). Kumulacja tych zakazów potęguje jeszcze ograniczenia. 

Niepozbawiony racji jest przy tym argument, że tego rodzaju ograniczenia, zwłaszcza dotyczące tzw. 

spotów wyborczych – telewizyjnych, radiowych, mogą prowadzić do uzyskania przewagi nad 215 

opozycją parlamentarną i pozaparlamentarną w mediach elektronicznych przez partie będące przy 

władzy, bo partie rządzące mają na co dzień wiele okazji, aby przedstawiać w mediach, bezpłatnie, 

swoje dokonania i zamierzenia za pośrednictwem swych członków czy zwolenników 

reprezentujących różne organy i agendy państwowe.  

Ograniczenia te nie wytrzymują testu proporcjonalności na podstawie art. 31 ust. 3 220 

Konstytucji. Przede wszystkim dlatego, że nie można wskazać wartości, spośród określonych w tym 

przepisie, którym mogłoby zagrażać korzystanie w czasie kampanii wyborczej z 

wielkopowierzchniowych plakatów czy haseł lub odpłatne rozpowszechnianie wyborczych audycji 

radiowych lub telewizyjnych. Z pewnością zakaz ich stosowania nie jest konieczny dla zapewnienia 

bezpieczeństwa państwa, ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej ani wolności i praw 225 

innych osób.  

Zdaniem Trybunału, ustanowienia tych zakazów nie uzasadniają również ani ogólna 

klauzula porządku publicznego, ani użyte w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks wyborczy argumenty, jakoby zakazy te miały służyć „poprawie jakości prowadzonego 

dyskursu politycznego” oraz racjonalizowania sposobu wydatkowania środków przeznaczonych 230 

na kampanię wyborczą, pochodzących w przypadku partii głównie z dotacji budżetowych. (…) 

 

Ocena prac nad ustawą zmieniającą Kodeks wyborczy (art. 2 Konstytucji) 

Poza wspólnym dla zakazu stosowania w kampanii wyborczej „billboardów” i płatnych 

audycji radiowych i telewizyjnych zarzutem naruszenia art. 54 ust. 1 Konstytucji, wnioskodawca 235 

zarzucił całej ustawie zmieniającej z 3 lutego 2011 r., wprowadzającej zakaz wykorzystywania 

spotów wyborczych, naruszenie art. 2 Konstytucji przez to, że „wprowadza istotną zmianę reguł 

prawa wyborczego później niż na 6 miesięcy przed zarządzeniem wyborów, ma na celu wpływanie 

na ich wynik, narusza zasady swobodnej rywalizacji sił politycznych w państwie demokratycznym, 

zasadę pewności prawa, ochrony ekspektatyw maksymalnie ukształtowanych i zasady poprawnej 240 

legislacji”. (…) 

Zdaniem Trybunału, nagła zmiana wprowadzona zaskarżoną ustawą – zakaz 

wykorzystywania w kampanii wyborczej płatnych audycji wyborczych, w sytuacji gdy dotychczas 

były one powszechnie wykorzystywane jako bardzo skuteczna (choć skrótowa i uproszczona) forma 

przekazu treści programowych od komitetów wyborczych do szerokich kręgów wyborców, może 245 

oddziaływać na wynik wyborczy. W szczególności może spowodować obniżenie wyniku 

wyborczego tych komitetów wyborczych, które mają ograniczony dostęp do mediów, w tym 

publicznych, z racji nieuczestniczenia przez podmioty, które je utworzyły, w sprawowaniu władzy, 

bądź pozostawania w opozycji. 

Trybunał negatywnie ocenia również tryb pracy ustawodawczej nad zaskarżoną ustawą, a 250 

mianowicie niezwykły pośpiech, nieznajdujący uzasadnienia w jej materii. Pierwsze czytanie 

poselskiego projektu ustawy odbyło się 1 lutego 2011 r. i tego samego dnia podjęła i zakończyła 
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pracę nad nim komisja sejmowa. Drugie czytanie odbyło się następnego dnia, a trzecie (głosowanie 

w Sejmie) – 3 lutego. W dniu 4 lutego ustawę rozpatrzył Senat, nie wnosząc do niej poprawek i tego 

samego dnia podpisał ją Prezydent, a 7 lutego (czyli w 6 dniu po pierwszym czytaniu) ustawa została 255 

opublikowana w Dzienniku Ustaw. 

To nadzwyczajne tempo prac nad ustawą, która dotyka między innymi istotnej wolności 

osobistej i politycznej, jaką jest wolność słowa, nie znajduje usprawiedliwienia w żadnych 

szczególnych okolicznościach sprawy. Uchwalenie ustawy w takim pośpiechu nie sprzyja namysłowi 

i refleksji, m.in. co do zgodności uchwalonego prawa z ustawą zasadniczą. Czasu na ocenę ustawy 260 

pod tym kątem nie miał też Prezydent, skoro podpisał ustawę w tym samym dniu, w którym została 

ostatecznie przyjęta przez Senat.  

W konkluzji Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że podczas uchwalania zaskarżonej ustawy 

doszło do takich nieprawidłowości, które łącznie prowadzą do uznania jej za niezgodną z zasadą 

demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji. 265 

 

Zdanie odrębne sędziego TK Marii Gintowt-Jankowicz 

(…) [O]cena konstytucyjności Kodeksu dokonywana przez Trybunał ma miejsce w 

określonym czasie i okolicznościach. Za dwa tygodnie od dnia zamknięcia rozprawy przed 

Trybunałem (14 lipca 2011 r.) tj. 1 sierpnia 2011 r. Kodeks wyborczy wejdzie w życie. Zgodnie 270 

natomiast z regulacją konstytucyjną (art. 98 ust. 2) już 7 sierpnia br. upływa termin zarządzenia 

przez Prezydenta RP wyborów do Sejmu i Senatu. 

Wolne wybory powinny odbywać się wedle stabilnych, odpowiednio wcześniej znanych jako 

obowiązujące reguł. Stan niepewności prawa w dniu dzisiejszym jest faktem. Nie jest to oczywiście 

kwestia ogłoszenia prawa ani brak możliwości zapoznania się z nowymi przepisami. Orzecznictwo 275 

Trybunału Konstytucyjnego określiło jednoznacznie, że ustawodawca realizując zasadę zaufania 

obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa powinien nie tylko umożliwić adresatom 

zapoznanie się z nowymi regulacjami, lecz również pozwolić na dostosowanie się do zmienionego 

stanu prawnego. W tej perspektywie stan niepewności prawa jest oczywisty. (…) 

Rzetelny ustawodawca powinien stosownie do zasad zawartych w art. 2 Konstytucji zastrzec, 280 

że nowy Kodeks wyborczy nie ma zastosowania do najbliższych wyborów parlamentarnych. Skoro 

nie uczynił tego ustawodawca, a mechanizm, który umożliwia zastosowanie nowego Kodeksu do 

wyborów parlamentarnych w 2011 r. został zaskarżony do Trybunału – powinien to uczynić 

Trybunał Konstytucyjny. (…) 

[T]rybunał w pełnym składzie w orzeczeniach wydanych w ostatnich kilku latach 285 

sformułował pogląd, że istotne zmiany prawa wyborczego nie powinny następować później niż na 

sześć miesięcy przed dniem zarządzenia wyborów (…). Standard sześciomiesięcznego zakazu zmian 

w prawie wyborczym stanowi swoiste minimum minimorum, na co zwrócono uwagę w wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 31/06: „(…) konieczność zachowania co najmniej 

sześciomiesięcznego terminu od wejścia w życie istotnych zmian w prawie wyborczym do pierwszej 290 

czynności kalendarza wyborczego jest nieusuwalnym co do zasady normatywnym składnikiem treści 

art. 2 Konstytucji”. 
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W stosunku do prawa wyborczego, z punktu widzenia zasady demokratycznego państwa 

prawnego, należy mówić o zasadzie „ciszy ustawodawczej”. Oznacza to, że minimum pół roku przed 

rozpoczęciem czynności wyborczych (a więc zarządzeniem wyborów przez właściwy organ) 295 

powinny być znane i niezmieniane reguły prowadzenia wyborów. Tymczasem dopiero niniejszy 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego rozstrzyga wątpliwości, według jakiego prawa mają zostać 

przeprowadzone wybory parlamentarne w 2011 r. (…). 

Nie znajduję żadnych konstytucyjnie uzasadnionych przyczyn, dla których Trybunał w 

niniejszym wyroku odszedł od swego stanowczo sformułowanego i ugruntowanego poglądu 300 

prawnego. Stabilność poglądów formułowanych w acquis constitutionnel jest wartością oczywistą. 

Pozwala to uczestnikom procesów prawotwórczych na dostosowywanie się do standardów 

konstytucyjnych, a w dłuższej perspektywie – sprzyja upowszechnianiu jednolitego pojmowania 

instytucji prawnych, ich funkcji i wzajemnych zależności w systemie demokratycznym. (…) 

[R]eguły przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w 2011 r. nie są do końca ustalone na 305 

trzy tygodnie przed ostatecznym terminem zarządzenia tych wyborów, nie mówiąc o zachowaniu 

sześciomiesięcznej „ciszy legislacyjnej”. Stoi to w sprzeczności ze standardami demokratycznego 

państwa prawnego. 

 

Zdanie odrębne sędziego TK Andrzeja Rzeplińskiego 310 

(…) Uważam, że [przepisy – przyp. LSZ] Kodeksu wyborczego dopuszczające 

przeprowadzenie wyborów w dwudniowym głosowaniu są zgodne z przywołanymi wzorcami 

Konstytucji. Analiza uzasadnienia Trybunału (…) wskazuje, że rozumowanie swe oparł on na 

wykładni historycznej oraz językowej. W obu wypadkach uważam, że jest ono nietrafne. Należy 

zacząć od wykładni historycznej, której Trybunał zdaje się przypisywać szczególne znaczenie. 315 

Trybunał trzykrotnie odwołuje się, w kontekście jednodniowego głosowania w wyborach, do tradycji 

polskich ustaw regulujących ordynację wyborczą do parlamentu. Podstawą rozumowania Trybunału 

jest odczytanie tradycji polskiego prawa wyborczego w części dotyczącej dnia, w jakim ustawy 

wyborcze nakazywały przeprowadzenie głosowania.  

Czym jest „tradycja”? Czy oznacza ona niezmienność reguł postępowania na przestrzeni 320 

dziesiątków lat? Czy kolejne pokolenie może, bez sprzeniewierzenia się tradycji, dokonywać zmian 

w ramach przyjętych reguł postępowania w konkretnej dziedzinie, np. życia rodzinnego czy 

publicznego? Czy kolejne pokolenie, odwołując się do zastanej reguły postępowania, może ją 

uzupełnić o własne doświadczenie, dostosować do nowych, trwałych okoliczności? Czy tradycja, 

która ma „ambicję” przeniesienia się do kolejnej generacji, zachowania ciągłości, nie dostrzega 325 

wyzwań epoki; czy może pozbawić zdolności asymilacji do prawa wyborczego nowych, rodzimych 

wzorców życia społecznego lub utrwalonych dobrych praktyk innych narodów z tego samego kręgu 

cywilizacyjnego? Czy zatem tradycja jest niezmienna? Czy taka „sztywna” tradycja w ogóle ma 

szanse zaistnieć jako tradycja? (…) 

Trwały i fundamentalny charakter mają zmiany w warunkach życia i obyczajach Polaków 330 

wynikające najpierw z transformacji ustrojowej, a potem z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Te zmiany dokonane w ciągu życia jednego pokolenia uwolniły mobilność Polaków w poszukiwaniu 

optymalnego miejsca pracy, studiów czy życia zarówno w granicach Polski jak i w innych 

państwach, zwłaszcza unijnych. W dużej części kodeks wyborczy wychodzi naprzeciw tym faktom 
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przez instytucję głosowania korespondencyjnego. Biorąc jednak pod uwagę wskazane tu 335 

okoliczności oraz to, że są wyborcy, którzy chcą dojechać do miejsca stałego zamieszkania i 

głosować we „własnym” okręgu wyborczym (…) trzeba wskazać, że instytucja dwudniowego 

głosowania w wyborach parlamentarnych dobrze służyłaby dwóm wartościom konstytucyjnym: 1) 

utrzymaniu bezpośrednich więzi i poczucia odpowiedzialności za Rzeczpospolitą dużej rzeszy 

obywateli przebywających zbyt daleko od okręgu wyborczego by dotrzeć tam na jeden dzień 340 

wyborów, oraz 2) sprzyjaniu maksymalnie dużej, porównywalnej do średniej innych państw 

demokracji parlamentarnej, frekwencji wyborczej dającej bardzo silną legitymację demokratyczną 

organom władzy państwowej. (…) Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu w niniejszej sprawie 

inaczej widzi tradycje polskiego prawa wyborczego. Ogranicza ją tylko do tego, że przewidywała 

ona przeprowadzenie głosowania w ciągu jednego dnia. (…) 345 

Przywołane przez wnioskodawcę wzorce kontroli (art. 98 ust. 2 i 5 oraz art. 128 ust. 2 

Konstytucji) nie nakazują expressis verbis w prawie wyborczym przeprowadzenia głosowania w 

wyborach tylko w ciągu jednego dnia. Konstytucja przesądza, że jeden z tych dni musi być wolny od 

pracy. W praktyce oznacza to, że musi to być niedziela. Oba wzorce pozostawiają margines swobody 

ustawodawcy kierującemu się potrzebą uchwalenia prawa wyborczego sprzyjającego takim 350 

wartościom, jak zapewnienie każdemu wyborcy realnej możliwości udziału w wyborach we 

własnym okręgu wyborczym, możliwie najwyższej frekwencji wyborczej, a także uwzględnienia 

ukształtowanych stosunków społecznych i gospodarczych oraz kosztów przeprowadzenia wyborów 

dwudniowych. (…) 

Sejm w III czytaniu uchwalił jednomyślnie, przy praktycznej obecności całej konstytucyjnej 355 

liczby posłów, kodeks wyborczy – dopuszczając dwudniowe głosowanie w wyborach 

parlamentarnych oraz prezydenckich. W tak fundamentalnej dla demokracji parlamentarnej ustawie 

fakt ten nie decyduje co prawda o wyniku kontroli konstytucyjności, ale nie może być w procesie tej 

kontroli niezauważony, a tym bardziej zlekceważony. A tak postąpił Trybunał w tej części 

uzasadnienia. (…) 360 

[Ponadto] Trybunał nie przedstawił jakiejkolwiek wartości konstytucyjnej, z którą 

sprzeczne byłoby przeprowadzenie wyborów parlamentarnych i/lub prezydenckich w dwudniowym 

głosowaniu. Oznacza to, że ustawodawca miał konstytucyjne podstawy tak kształtować system 

wyborczy, aby poszerzyć dostępność wyborów dla każdego wyborcy w ramach prawa 

podmiotowego do udziału w wyborach powszechnych (…).  365 

 

Zdanie odrębne sędzi TK Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz 

Stwierdzenie niekonstytucyjności szeregu przepisów kodeksu wyborczego, przewidujących 

możliwość zarządzenia dwudniowego głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w wyborach 

Prezydenta, jest w moim przekonaniu konsekwencją wadliwej wykładni art. 98 ust. 2 i 5 oraz art. 370 

128 ust. 2 Konstytucji. (…) 

Trybunał Konstytucyjny nie wskazał reguł wykładni, jakie zastosował, odczytując treść 

przepisów prawnych stanowiących w niniejszej sprawie konstytucyjne wzorce kontroli. Można 

zatem jedynie domyślać się, że w omawianym zakresie Trybunał zaakceptował koncepcję tzw. 

bezpośredniego rozumienia tekstu prawnego, uznając, iż słowo „dzień”, pojawiające się w zwrotach: 375 

„[w]ybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej (…) wyznaczając wybory na 
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dzień (…)” (art. 98 ust. 2 Konstytucji), „Prezydent Rzeczypospolitej (…) zarządza jednocześnie 

wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień (…)” (art. 98 ust. 5 Konstytucji) oraz 

„[w]ybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień (…) wyznaczając datę 

wyborów na dzień (…)” (art. 128 ust. 2 Konstytucji), zgoda, że występujące zawsze w liczbie 380 

pojedynczej, należy traktować jako całkowicie jasne. Opierając się zapewne na paremii clara non 

sunt interpretanda, w tym spośród możliwych jej znaczeń, które współcześnie jest niemal 

powszechnie odrzucane, Trybunał Konstytucyjny nie przeprowadził nawet językowej wykładni 

przepisów prawnych będących wzorcami kontroli; ograniczył się do konkluzji, iż wybory do Sejmu i 

Senatu oraz wybory Prezydenta mogą się odbywać wyłącznie w ciągu jednego dnia. (…) 385 

Odrzucam pojęcie tzw. bezpośredniego rozumienia przepisów prawnych, co znajduje 

uzasadnienie nie tylko w zapatrywaniach współczesnej teorii prawa, lecz także w praktyce 

prawniczej, na podstawie której zapatrywania te zostały sformułowane. Twierdzę tym samym, iż 

każdy przepis prawny należy poddać interpretacji, nawet jeśli wydaje się on nam zrozumiały prima 

facie, a jego wykładnia okaże się ostatecznie banalnie prosta (…). 390 

Należy przy tym podkreślić, że w rozpatrywanym przypadku nie mamy jednak do czynienia z 

regulacją jednoznaczną, której interpretacja nie nastręcza żadnych trudności. By to wykazać, trzeba 

zauważyć, iż – zgodnie z przyjętymi regułami formułowania przepisów prawnych – wskazując 

adresatów wyrażonych w nich norm prawnych, nakazywane bądź zakazywane im zachowania oraz 

okoliczności, w których takie normy mają znajdować zastosowanie, używa się określeń w liczbie 395 

pojedynczej. Przepisy prawne kieruje się do obywatela, studenta, posła czy ministra, chociaż wbrew 

regułom języka powszechnego, a zgodnie z regułami odczytywania tekstu prawnego odtworzone na 

ich podstawie normy prawne adresowane są do każdego, kto jest – odpowiednio – obywatelem, 

studentem, posłem czy ministrem. Podobnie przedstawia się sposób wskazywania innych elementów 

treściowych normy prawnej. Wyrażenie „w czasie stanu nadzwyczajnego” znaczy przecież tyle co 400 

„ilekroć wystąpi stan nadzwyczajny”, a wyrażenie „ustawę uchwaloną przez Sejm” odczytuje się 

jako „każdą z osobna ustawę uchwaloną przez Sejm”. (…) 

Argumenty językowe przemawiające za tym, że wybory (głosowanie) muszą się odbywać 

jednego dnia, okazują się słabe. (…) Podkreślenia wymaga tu okoliczność, że nie istnieje żadna racja 

konstytucyjna, przemawiająca za tym, że suweren musi dokonać tego w ciągu jednego i tylko 405 

jednego dnia i Trybunał nie wskazał takiej racji, stwierdzając jedynie, że rozwiązanie polskiego 

ustrojodawcy opiera się „(…) na określonej aksjologii”. (…) Nie istnieje też żadna wartość 

konstytucyjna, jaka zostałaby naruszona przez wyznaczenie wyborów na dwa dni. (…)  

 

Zdanie odrębne sędziego TK Stanisława Biernata 410 

(…) Zgłaszam także wątpliwości odnośnie do fragmentu dotyczącego sposobu prac nad 

ustawą lutową. (…) Pytaniem, na które powinien odpowiedzieć Trybunał, jest to, czy tryb 

uchwalenia ustawy był zgodny z Konstytucją, ustawami i regulaminami Sejmu oraz Senatu. W 

uzasadnieniu nie wykazano naruszenia przepisów proceduralnych przy uchwalaniu ustawy lutowej. 

Wobec niewykazania, że zmiany w kodeksie wyborczym były istotne ani że tryb uchwalania ustawy 415 

był niekonstytucyjny, nie mogę się [zgodzić z uzasadnieniem – przyp. LSZ]: „W konkluzji Trybunał 

Konstytucyjny stwierdza, że podczas uchwalania zaskarżonej ustawy doszło do takich 

nieprawidłowości, które łącznie prowadzą do uznania jej za niezgodną z zasadą demokratycznego 

państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji”. Byłoby niepożądane, aby taki pogląd, wyrażony 
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w uzasadnieniu wyroku Trybunału wydanego w pełnym składzie, mógł w przyszłości służyć do 420 

orzekania o niezgodności z Konstytucją ustaw, dlatego że zostały wydane zbyt szybko. Trybunał nie 

jest bowiem upoważniony do oceniania, czy tempo prac nad ustawą było „zwyczajne” czy 

„nadzwyczajne”, czy tempo to znajduje „usprawiedliwienie w szczególnych okolicznościach 

sprawy”, czy uchwalenie ustawy następuje w pośpiechu, który „nie sprzyja namysłowi i refleksji”, i 

czy Prezydent miał „czas na ocenę ustawy pod tym kątem”. 425 



K 44/07: Prawo do życia (zestrzelenie samolotu) 

12 

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r. (Sygn. akt K 44/07) 

Czy Konstytucja dopuszcza zestrzelenie samolotu cywilnego z terrorystą na pokładzie? 

 

Zakwestionowany przepis: 

Art. 122a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze 5 

Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa i organ dowodzenia obroną powietrzną, 

uwzględniając w szczególności informacje przekazane przez instytucje zapewniające służby ruchu 

lotniczego, stwierdzi, że cywilny statek powietrzny jest użyty do działań sprzecznych z prawem, a w 

szczególności jako środek ataku terrorystycznego z powietrza, statek ten może być zniszczony na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy 10 

państwowej. 

Przyjęcie zakwestionowanej regulacji, podobnie jak w Niemczech w 2005 r. i w Rosji w 2006 

r., nastąpiło pod wpływem zamachów terrorystycznych dokonanych w Stanach Zjednoczonych 11 

września 2001 r. Według uzasadnienia rządowego projektu ustawy, celem nowelizacji było przyjęcie 

takich regulacji prawnych, które umożliwiłyby reagowanie na potencjalne zagrożenie atakami 15 

terrorystycznymi z powietrza i działanie w polskiej przestrzeni powietrznej sojuszniczych statków 

powietrznych wykonujących zadania w ramach misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej 

NATO. 

 

Istota problemu konstytucyjnego 20 

(…) [U]jęty problem konstytucyjny dotyka jednego z najtrudniejszych zagadnień, jakie może 

stanąć przed organami stanowiącymi i stosującymi prawo: dopuszczalności i granic działania według 

schematu „życie za życie”. Dramatyzm tego dylematu potęguje to, że kolidującymi wartościami są 

(lub mogą być) z jednej strony – życie i bezpieczeństwo ludzi znajdujących się na ziemi, w polu 

przypuszczalnego ataku terrorystycznego, a z drugiej – życie zamachowców i złączone z nim 25 

niepodzielnie życie niewinnych osób, znajdujących się na pokładzie statku powietrznego. Stąd też 

kierunek rozstrzygnięcia niniejszej sprawy zależy od odpowiedzi na szereg fundamentalnych pytań, 

włącznie z pytaniami o cel istnienia państwa i stanowionego przez nie prawa, hierarchię systemu 

wartości, jakie leżą u jego podstaw, relację jednostki do aparatu państwowego i zakres jego 

arbitralnej władzy. Wiążą się z nią również rudymentarne zagadnienia o charakterze etyczno-30 

filozoficznym, w szczególności pytanie o wartość życia człowieka. Już na wstępie należy podkreślić, 

że odpowiedzi na te pytania są (i zapewne zawsze będą) różne w poszczególnych kręgach 

kulturowych. Nie powinno to dziwić, o ile rozumiemy prawo nie tylko jako zbiór ustanowionych 

zgodnie z formalnie określoną procedurą przepisów, ale jako zespół aksjologicznie i celowościowo 

powiązanych norm, stanowiący wytwór kulturowy, zakorzeniony w doświadczeniach historycznych 35 

wspólnoty i budowany w oparciu o wspólny dla danego kręgu podmiotów system wartości. 

 

Akty bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym przed i po 11 września 2001 r. 

Prawo lotnicze (krajowe i międzynarodowe) posługuje się pojęciem „aktu bezprawnej 

ingerencji w lotnictwie cywilnym”. Określa ono tym mianem m.in. „porwanie statku powietrznego z 40 

załogą i pasażerami na pokładzie lub bez nich, również w celu użycia statku powietrznego jako 



K 44/07: Prawo do życia (zestrzelenie samolotu) 

13 

 

narzędzia ataku terrorystycznego z powietrza. Akt bezprawnej ingerencji polega zatem na przejęciu 

kontroli nad statkiem powietrznym – na ziemi albo w locie – przez osoby trzecie i jest potocznie 

określany jako „porwanie”, „uprowadzenie”, albo „opanowanie” samolotu. Z reguły akt bezprawnej 

ingerencji w lotnictwie cywilnym ma równocześnie kontekst terrorystyczny. Pojęcie „terroryzm” nie 45 

ma jednej, powszechnie akceptowanej definicji, rozumie się je najczęściej jako „nieuzasadnione lub 

bezprawne użycie siły bądź przemocy wobec osób lub mienia, zmierzające do zastraszenia lub 

wywarcia przymusu na rząd lub ludność cywilną, a w dalszej perspektywie – do promocji 

określonych celów politycznych, społecznych lub finansowych”. Istotą działań terrorystycznych jest 

to, że kierują się one zazwyczaj przeciwko osobom niemającym bezpośredniego wpływu na 50 

realizację zakładanych celów zamachowców, a warunkiem ich skuteczności jest osiągnięcie 

znacznego efektu psychologicznego (motyw zastraszenia) i potencjalnie dużego wydźwięku 

społecznego i medialnego. Jakkolwiek zakresy desygnatów pojęć „akt bezprawnej ingerencji w 

lotnictwie cywilnym” i „atak terrorystyczny” nie pokrywają się , w dalszych rozważaniach będzie 

mowa o tego typu sytuacjach. 55 

Sposób reakcji na akty bezprawnej ingerencji przez państwa, w których przestrzeni 

powietrznej miały one miejsce, z biegiem czasu podlegał ewolucji. Co do zasady, głęboko 

ugruntowany zakaz uciekania się do użycia broni wobec statków cywilnych stanowił wręcz normę 

zwyczajowego prawa międzynarodowego. Jednakże w ciągu ostatniego półwiecza nie brak 

przykładów radykalnych działań sił obrony powietrznej krajów, w których przestrzeni powietrznej 60 

dochodziło do rzeczywistych lub domniemanych aktów bezprawnej ingerencji. W wielu wypadkach 

reakcja ta okazywała się post factum niewspółmierna lub nieuzasadniona, a domniemane zagrożenie 

– wynikiem błędu nawigacyjnego. Tytułem przykładu można wskazać zestrzelenie przez Bułgarię 27 

lipca 1955 r. cywilnego samolotu izraelskich linii El-Al; zestrzelenie przez Izrael w 1973 r. 

libijskiego samolotu pasażerskiego nad półwyspem Synaj; zestrzelenie przez ZSRR 1 września 1984 65 

r. samolotu koreańskich linii Korean Air nad Sachalinem (śmierć poniosło wówczas 269 osób), czy 

też zestrzelenie 3 lipca 1988 r. przez amerykański krążownik „Vincennes” nad Zatoką Perską 

samolotu irańskich linii Iran Air (śmierć poniosło wówczas 290 osób). Brzemienny w skutki okazał 

się zwłaszcza incydent z 1984 r., potępiony w rezolucji Rady Międzynarodowej Organizacji 

Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization – ICAO), który stał się podstawą do 70 

przyjęcia 10 maja 1984 r. protokołu montrealskiego w sprawie zmiany Konwencji o 

międzynarodowym lotnictwie cywilnym i wprowadzenia nowego art. 3 bis, ograniczającego 

możliwość zestrzelenia cywilnego statku powietrznego w locie. (…) 

Radykalna zmiana podejścia do problemu aktów bezprawnej ingerencji o podtekście 

terrorystycznym nastąpiła w rezultacie zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych z 11 75 

września 2001 r. W zamachach tych, na pokładzie porwanych samolotów, w budynkach wieżowców 

World Trade Center i Pentagonu zginęło prawie 3500 osób. Aktualność nowego, „globalnego” 

zagrożenia terrorystycznego, przede wszystkim ze strony Al-Kaidy, potwierdziły m.in. późniejsze 

zamachy w Madrycie z 1 marca 2003 r. oraz w Londynie 7 lipca 2005 r. 

Wspomniane ataki ujawniły niewystarczalność stosowanych dotychczas środków wobec 80 

„nowych” zagrożeń terrorystycznych. Dobitnie ukazała się nieprzewidywalność tego typu zagrożeń, 

ich kierunku i skali, znaczny deficyt czasu niezbędnego do ich wykrycia, a co za tym idzie – do 

podjęcia prób przeciwdziałania. Szok spowodowany rozmiarem ataków terrorystycznych z 11 
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września 2001 r. spowodował, że w piśmiennictwie i publicystyce okres przypadający po tej dacie 

zaczęto określać wręcz jako „erę terroryzmu”. 85 

Jakościowa odmienność nowych zagrożeń terrorystycznych, których najbardziej dobitnym 

przykładem były wydarzenia z 11 września 2001 r., sprowadza się do trzech zasadniczych kwestii. 

Po pierwsze – „nowe” zagrożenia terrorystyczne nie są wynikiem działania pojedynczych, dających 

się zindywidualizować i zidentyfikować zamachowców. Stanowią one fenomen zdepersonalizowany; 

swoisty system terroru, w którym pojedyncze jednostki są jedynie narzędziem (elementem) w 90 

ramach zorganizowanej siatki (organizacji) terrorystycznej, wspieranej infrastrukturalnie, finansowo 

i politycznie przez niektóre państwa. Po drugie – „nowy” terroryzm nie jest zjawiskiem regionalnym, 

ale globalnym. Wreszcie po trzecie – celem ataków organizacji terrorystycznych, związanych 

zazwyczaj z różnymi odłamami islamskiego fundamentalizmu, nie jest z reguły konkretne państwo 

czy naród, ale państwa, które można określić ogólnie jako pluralistyczne państwa demokratyczne, 95 

odwołujące się do tradycji cywilizacji zachodniej, oraz inne państwa, współpracujące z nimi. 

Państwo musi w tej sytuacji przeciwdziałać nie zagrożeniu określonemu i aktualnemu, ale 

możliwemu (potencjalnemu) i nieznanemu. W rozważanym kontekście znamienny był też sposób 

działania zamachowców: po raz pierwszy bezpośrednim celem terrorystów nie było opanowanie i 

zniszczenie samych statków powietrznych, ale użycie ich w charakterze „latających bomb”, 100 

skierowanych przeciwko obiektom masowej użyteczności i życiu zgromadzonych w nich ludzi. 

 

Standard oceny przepisów antyterrorystycznych 

Sposób postrzegania i kwalifikowania zjawiska „nowego”, globalnego terroryzmu w 

orzecznictwie i doktrynie prawa krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych czy Izraela nie jest 105 

jednolity. W Stanach Zjednoczonych, gdzie w ciągu ostatnich dziesięcioleci nie występowały 

zakłócenia bezpieczeństwa publicznego na skalę porównywalną do Europy, sytuacja powstała w 

wyniku ataków z 11 września 2001 r. jest powszechnie określana – zarówno z politologicznego, jak i 

jurydycznego punktu widzenia – mianem „wojny z terroryzmem. W konsekwencji, nawet mimo 

braku regulacji ustawowej będącej odpowiednikiem zakwestionowanego art. 122a pr. lot., doktryna 110 

prawa przyznaje stosowne kompetencje prezydentowi Stanów Zjednoczonych, występującemu jako 

zwierzchnik sił zbrojnych. W dniu 11 września 2001 r. z kompetencji tych uczyniono zresztą użytek: 

prezydent George Bush wydał polecenie zestrzelenia czwartego z porwanych samolotów, lecącego w 

kierunku Waszyngtonu; wskutek podjętej przez pasażerów próby przejęcia kontroli rozbił się on 

jednak w Pensylwanii. Sposób działania administracji w tej sytuacji został oceniony pozytywnie 115 

przez przeważającą część komentatorów. Głosy krytyczne były stosunkowo nieliczne. 

Co więcej, w amerykańskiej teorii prawa wydarzenia z 11 września 2001 r. stały się podstawą 

do sformułowania koncepcji, wedle której w stanie „wojny z terroryzmem”, jeżeli uzasadnia to 

wzgląd na bezpieczeństwo publiczne (w języku angielskim występują tutaj dwa bliskoznaczne, 

aczkolwiek nieidentyczne znaczeniowo terminy: national security oraz public safety), administracja 120 

ma prawo i obowiązek podejmowania stosownych środków obronnych nawet poza granicami 

wyznaczanymi przez prawo dla sytuacji typowych, tj. nie-kryzysowych. 

W Europie kontynentalnej ataki Al-Kaidy są wprawdzie traktowane z reguły jako jakościowo 

nowa forma terroryzmu, pojęciowo odrębna jednak od stanu wojny. Zarysowana różnica nie jest 

obojętna dla sposobu rozstrzygnięcia tego rodzaju spraw jak niniejsza. Kwalifikacja stanu zagrożenia 125 
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terrorystycznego wpływa bowiem na sposób określenia relacji pomiędzy konstytucyjnymi prawami i 

wolnościami obywatelskimi a ingerującymi w ich treść lub zakres nadzwyczajnymi środkami 

prawnymi, zmierzającymi do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. (…) 

Tło prawnoporównawcze – orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 

W Niemczech pokłosiem wydarzeń z 11 września 2001 r. było – poza szeregiem rozwiązań 130 

określanych mianem dwóch „pakietów antyterrorystycznych” – uchwalenie ustawy z dnia 11 

stycznia 2005 r. o bezpieczeństwie żeglugi powietrznej, której celem było zwiększenie 

bezpieczeństwa transportu powietrznego i wprowadzenie środków obrony przeciwko nowym 

zagrożeniom terrorystycznym. Centralne znaczenie miał w tym zakresie § 14 Luftsicherheitsgesetz 

[Aktu Bezpieczeństwa Lotniczego – przyp. LSZ], zgodnie z którym: 135 

„1. W celu uniknięcia zaistnienia szczególnie ciężkiej katastrofy, Siły Zbrojne mogą 

przechwycić samolot naruszający przestrzeń powietrzną, zmusić go do lądowania, zagrozić użyciem 

ognia albo oddać strzały ostrzegawcze. 

2. Z kilku możliwych środków należy wybrać prawdopodobnie najmniej uciążliwe dla 

poszczególnych osób i dla ogółu. Dany środek może być stosowany tylko przez czas i w zakresie 140 

koniecznym dla osiągnięcia celu. 

3. Bezpośrednie użycie broni (unmittelbare Einwirkung mit Waffengewalt) jest dopuszczalne 

tylko wówczas, gdy na podstawie towarzyszących okoliczności należy uznać, że samolot zostanie 

użyty przeciwko życiu ludzi i gdy jest ono jedynym środkiem obrony przeciwko grożącemu 

(aktualnemu) niebezpieczeństwu. 145 

4. Zastosowanie środków, o których mowa w ust. 3, może zarządzić wyłącznie Federalny 

Minister Obrony albo upoważniony do jego reprezentowania inny członek rządu. Do stosowania 

środków, o których mowa w ust. 1, Federalny Minister Obrony może upoważnić Dowódcę Sił 

Powietrznych”. 

Powołana regulacja wzbudzała poważne kontrowersje zarówno w toku postępowania 150 

ustawodawczego (wątpliwości co do konstytucyjności przepisów zgłaszał także przy podpisaniu 

ustawy Prezydent Republiki), jak i – po jej uchwaleniu – w piśmiennictwie. 

Cytowany powyżej przepis § 14 ust. 3 Luftsicherheitsgesetz został zaskarżony w trybie skargi 

konstytucyjnej, wniesionej przez 6 osób fizycznych – w tym kilku członków Bundestagu. Wyrokiem 

z 15 lutego 2006 r., 1 BvR 357/05, Federalny Trybunał Konstytucyjny (dalej: FTK) uznał § 14 ust. 3 155 

za niezgodny z [wybranymi przepisami] Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec. Rozstrzygnięcie 

Trybunału zostało oparte na trzech odrębnych podstawach, a mianowicie naruszeniu zasady 

federalizmu i określonego konstytucyjnie zakresu kompetencji krajów związkowych (landów), 

zakresu działania niemieckich Sił Zbrojnych oraz – co z punktu widzenia rozważanej sprawy jest 

zasadnicze – naruszeniu prawa do życia oraz nakazu ochrony godności ludzkiej znajdujących się na 160 

pokładzie samolotu niewinnych osób (pasażerów i personelu). FTK uznał, że zestrzelenie samolotu 

cywilnego byłoby konstytucyjnie uprawnione tylko wówczas, gdyby na jego pokładzie znajdowali 

się wyłącznie terroryści. 

Wyrok FTK spotkał się z krytycznym (zresztą ponad podziałami politycznymi) przyjęciem ze 

strony parlamentu i administracji; zaproponowano nawet zmianę konstytucji w celu umożliwienia 165 

reagowania w zakwestionowany przez FTK sposób na nowe zagrożenia terrorystyczne. 
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Zarzut niedookreśloności przepisu 170 

Punktem wyjścia dalszych rozważań powinny być dotychczasowe ustalenia TK odnośnie 

wymaganego stopnia precyzji przepisów prawa, wynikającego z zasad przyzwoitej legislacji, 

dekodowanej z zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). (…) 

Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. K 28/02, „ustawodawca nie może 

(…) poprzez niejasne formułowanie treści przepisów pozostawiać organom mającym je stosować 175 

nadmiernej swobody przy ustalaniu ich zakresu podmiotowego i przedmiotowego. Założenie to 

można określić ogólnie jako zasadę określoności ustawowej ingerencji w sferę praw i obowiązków 

adresatów normy prawnej. Przekroczenie pewnego poziomu niejasności przepisów prawnych 

stanowić może samoistną przesłankę stwierdzenia ich niezgodności z wyrażoną w art. 2 Konstytucji 

zasadą państwa prawnego”. Dla oceny zgodności treści określonego przepisu prawa z wymaganiami 180 

poprawnej legislacji konieczne jest m.in. stwierdzenie, czy jest on na tyle precyzyjny, że możliwe są 

jego jednolita wykładnia i jednolite. 

 

Zasada określoności przepisów a kontekst sprawy 

W analizowanym wypadku konieczność spełnienia wymagania precyzji przepisów prawa 185 

rysuje się w sposób szczególny z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze – dobrem, które ma 

zostać naruszone (scil. unicestwione) w wyniku działań organów państwa podejmowanych na 

podstawie zaskarżonego art. 122a pr. lot., jest życie ludzkie. Determinuje to ostateczność 

podejmowanych decyzji oraz brak możliwości skonstruowania jakiegokolwiek efektywnego 

mechanizmu „reparacyjnego”. Po drugie – kontekst sytuacyjny podejmowanych na jego podstawie 190 

decyzji jest niezwykle dynamiczny. Presja odpowiedzialności i czasu, w powiązaniu ze zbyt dużą 

niedookreślonością przepisów kompetencyjnych, może prowadzić do sytuacji, w której przesłanki 

wydania decyzji nie są skrupulatnie przestrzegane, a reakcja Sił Zbrojnych na nieprawidłowy 

przebieg lotu samolotu pasażerskiego jest „na wyrost”. Jak wskazują przedstawiciele MON i ULC, 

czas przelotu samolotu pasażerskiego od granicy państwowej do Warszawy (traktując stolicę jako 195 

najbardziej prawdopodobny obiekt ewentualnego ataku) wynosi od 15 do 25 minut. Czas reakcji 

systemu obrony powietrznej na takie zagrożenie wynosi 20-25 minut, a po uwzględnieniu całej 

procedury przewidzianej w kwestionowanych przepisach – nawet 40 minut. W praktyce mogą 

wystąpić również stany faktyczne podobne do tych, które miały miejsce w USA 11 września 2001 r., 

gdzie do ataku terrorystycznego wykorzystano samoloty startujące z lotnisk w Nowym Jorku i 200 

Waszyngtonie. 

 

Zasada określoności przepisów a treść art. 122a pr. lot. 

W świetle ustaleń dotyczących wymaganego stopnia precyzji przepisów prawa, art. 122a pr. 

lot. nie zdaje testu konstytucyjności przeprowadzanego z punktu widzenia art. 2 Konstytucji. Wśród 205 

przesłanek uzasadniających podjęcie decyzji o zniszczeniu cywilnego statku powietrznego z 

pasażerami na pokładzie występują takie zwroty niedookreślone jak „względy bezpieczeństwa 

państwa” czy konieczność stwierdzenia, że cywilny statek powietrzny jest użyty do „działań 

sprzecznych z prawem”. Jak trafnie wskazuje wnioskodawca, w świetle wykładni językowej, może 

tutaj chodzić o cały szereg nakazów i zakazów, wynikających z obowiązującego systemu prawnego, 210 
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związanych np. z przemytem ludzi lub towarów. Z kolei ochrona bezpieczeństwa państwa może być 

związana z koniecznością zachowania tajemnicy państwowej, ochroną infrastruktury koniecznej dla 

niezakłóconego funkcjonowania organów władzy publicznej etc. Co więcej, w świetle art. 31 ust. 3 i 

art. 38 Konstytucji, można wręcz przyjąć wstępne założenie, że przesłanka „bezpieczeństwa 

państwa” nie pokrywa się co do zasady z ochroną „życia i zdrowia obywateli” czy też „porządku 215 

publicznego”. 

 

Zarzut naruszenia prawa do prawnej ochrony życia 

(…) Życie ludzkie stanowi wartość o randze najwyższej w naszej cywilizacji i kulturze 

prawnej. Wartość dobra prawnego, jakim jest życie ludzkie, nie podlega przy tym, na gruncie 220 

Konstytucji, różnicowaniu. W polskim i zagranicznym orzecznictwie konstytucyjnym podkreśla się 

rangę prawa do prawnej ochrony życia jako podstawowego prawa jednostki, warunkującego 

posiadanie i realizację wszelkich innych praw i wolności. Znaczenie prawa do życia wykracza 

jednak poza tak rozumiany kontekst indywidualno-podmiotowy. Jak podkreślił Trybunał 

Konstytucyjny w orzeczeniu z 28 maja 1997 r., sygn. K 26/96, ochrona życia ludzkiego pozostaje 225 

także w ścisłym związku z klauzulą demokratycznego państwa prawnego. „Państwo takie realizuje 

się bowiem wyłącznie jako wspólnota ludzi, i tylko ludzie mogą być właściwymi podmiotami praw i 

obowiązków stanowionych w takim państwie. Podstawowym przymiotem człowieka jest jego życie. 

Pozbawienie życia unicestwia więc równocześnie człowieka, jako podmiot praw i obowiązków. 

Jeżeli treścią zasady państwa prawa jest zespół podstawowych dyrektyw wyprowadzanych z istoty 230 

demokratycznie stanowionego prawa, a gwarantujących minimum jego sprawiedliwości, to pierwszą 

taką dyrektywą musi być respektowanie w państwie prawa wartości, bez której wykluczona jest 

wszelka podmiotowość prawna, tj. życia ludzkiego od początków jego powstania”. 

W dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz w wypowiedziach 

doktryny za ugruntowany można uznać pogląd, wedle którego konstytucyjny nakaz ochrony życia, 235 

czy też – ujmując rzecz z drugiej strony – prawo do prawnej ochrony życia ludzkiego, ma dwojakie 

znaczenie. Prawną ochronę życia, gwarantowaną przez art. 38 Konstytucji, należy rozumieć przede 

wszystkim jako zakaz pozbawiania człowieka życia. W tym „obronnym” kontekście, prawna 

ochrona życia jest konsekwencją przysługującego każdemu człowiekowi „prawa do życia”. 

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyrokach z 23 marca 1999 r., sygn. K 2/98 oraz 8 240 

października 2002 r., sygn. K 36/00, niezależnie od owej „obronnej” treści prawa do życia, z art. 38 

Konstytucji wynika także zobowiązanie władz publicznych do podejmowania pozytywnych działań 

służących ochronie życia. Z kolei w sprawie o sygn. K 26/96 Trybunał stwierdził, że „Ochrona życia 

ludzkiego nie może być rozumiana wyłącznie jako ochrona minimum funkcji biologicznych 

niezbędnych do egzystencji, ale jako gwarancje prawidłowego rozwoju, a także uzyskania i 245 

zachowania normalnej kondycji psychofizycznej, właściwej dla danego wieku rozwojowego (etapu 

życia)”. We wskazanym, pozytywnym aspekcie prawa do prawnej ochrony życia, mieszczą się zatem 

– uznawane także w orzecznictwie ETPC oraz innych europejskich sądów konstytucyjnych – 

pozytywne obowiązki państwa. W kontekście mogących powstawać zagrożeń terrorystycznych, 

militarnych, czy też niepokojów społecznych o innym tle, elementem prawa do prawnej ochrony 250 

życia jest zatem także obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. 

Prawo do prawnej ochrony życia nie ma charakteru absolutnego. Jak zauważył TK w sprawie 

o sygn. akt 26/96, „Stwierdzenie, że życie człowieka w każdej fazie jego rozwoju stanowi wartość 

konstytucyjną podlegającą ochronie, nie oznacza, że intensywność tej ochrony w każdej fazie życia i 
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w każdych okolicznościach ma być taka sama. Intensywność ochrony prawnej i jej rodzaj nie jest 255 

prostą konsekwencją wartości chronionego dobra. Na intensywność i rodzaj ochrony prawnej, obok 

wartości chronionego dobra, wpływa cały szereg czynników różnorodnej natury, które musi brać pod 

uwagę ustawodawca zwykły, decydując się na wybór rodzaju ochrony prawnej i jej intensywności. 

Ochrona ta jednak powinna być zawsze dostateczna z punktu widzenia chronionego dobra”. W 

pewnych sytuacjach, zwłaszcza po uwzględnieniu określonego kontekstu sytuacyjnego, związanego 260 

z nierozwiązywalną w inny sposób kolizją prawa do życia dwóch osób, prawo może depenalizować 

czyny polegające na odebraniu życia innemu człowiekowi (np. kontratyp obrony koniecznej). 

Powyższe stwierdzenie nie oznacza akceptacji swoiście rozumianego relatywizmu aksjologicznego. 

Odwołując się ponownie do wywodów Trybunału w sprawie o sygn. akt K 26/96, należy stwierdzić, 

że: „Ustawodawca zwykły władny jest (…) do określenia ewentualnych wyjątków, przy zaistnieniu 265 

których – ze względu na kolizję dóbr stanowiących wartości konstytucyjne, praw lub wolności 

konstytucyjnych – konieczne jest poświęcenie jednego z kolidujących ze sobą dóbr. Wynikająca z 

kolizji dobra konstytucyjnego z innym dobrem, prawem lub wolnością konstytucyjną zgoda 

ustawodawcy na poświęcenie jednego z kolidujących dóbr nie odbiera mu przymiotu dobra 

konstytucyjnego podlegającego ochronie”. 270 

W tym samym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny dopuścił ograniczenie prawnej ochrony 

życia, jeżeli jest to konieczne ze względu na konieczność ochrony lub realizacji innych wartości, 

praw czy wolności konstytucyjnych. W oparciu o to założenie, Trybunał wskazał także generalne 

kryteria, które mogą uzasadniać legalizację pozbawienia życia, wskazując, że konieczne jest 

ustalenie: „a) czy dobro, którego naruszenie ustawodawca legalizuje, stanowi wartość konstytucyjną; 275 

b) czy legalizacja naruszeń tego dobra znajduje usprawiedliwienie na gruncie wartości 

konstytucyjnych (...); c) czy ustawodawca dochował konstytucyjnych kryteriów rozstrzygania takiej 

kolizji, w szczególności, czy przestrzegał (...) wymogu zachowania proporcjonalności”. 

Ustawodawstwo zwykłe zawiera powszechnie akceptowane unormowania dopuszczające 

działania mogące skutkować odebraniem życia i to nie tylko dla bezpośredniego ratowania życia 280 

własnego czy cudzego, ale też w innych sytuacjach. Dość przypomnieć regulacje dotyczące stanu 

wyższej konieczności, obrony własnej czy użycia broni przez funkcjonariuszy Policji i innych służb 

mundurowych. Odrębnie należy jednak oceniać normy expressis verbis upoważniające państwo do 

celowego i umyślnego pozbawienia życia człowieka – zwłaszcza jeżeli brak takiej konieczności z 

punktu widzenia ochrony innych praw i wolności, albo jeżeli chodzi o osobę, która swoim 285 

działaniem nie wywołała konieczności takiej reakcji. Z art. 38 Konstytucji, zapewniającego każdemu 

prawną ochronę życia, wynika zatem m.in. zakaz wprowadzenia do ustawodawstwa zwykłego kary 

śmierci, jak również innych instytucji, zakładających umyślne i celowe pozbawienie człowieka życia 

przez organy. 

 290 

Zasada proporcjonalności a ocena dopuszczalności ograniczenia prawnej ochrony życia 

Ustabilizowane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego określa przesłanki i model oceny 

konstytucyjności rozwiązań prawnych, określających sposoby rozwiązania kolizji konstytucyjnie 

chronionych dóbr, w odwołaniu do postanowienia art. 31 ust. 3 Konstytucji. Przepis ten formułuje 

kumulatywnie ujęte przesłanki dopuszczalności ograniczeń korzystania z konstytucyjnych praw i 295 

wolności. Są to: ustawowa forma ograniczenia, istnienie w państwie demokratycznym konieczności 

wprowadzenia ograniczenia, funkcjonalny związek ograniczenia z realizacją wskazanych w art. 31 

ust. 3 wartości (bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochrona środowiska, zdrowia i 
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moralności publicznej, wolności i praw innych osób) oraz zakaz naruszania istoty danego prawa lub 

wolności. Stwierdzenie, że ograniczenia mogą być ustanawiane tylko wtedy, gdy są konieczne w 300 

demokratycznym państwie, nakazuje rozważyć: czy wprowadzona regulacja jest w stanie 

doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków; czy regulacja ta jest niezbędna dla ochrony 

interesu publicznego, z którym jest połączona; czy efekty wprowadzonej regulacji pozostają w 

odpowiedniej proporcji do ciężarów nakładanych przez nią na obywatela. 

Wypracowana na podstawie art. 31 ust. 3 Konstytucji metodologia oceny znajduje 305 

zastosowanie także w odniesieniu do rozwiązań ograniczających prawną ochronę życia, wszakże z 

dwoma istotnymi zastrzeżeniami. Po pierwsze – przesłanka konieczności musi być interpretowana 

szczególnie restryktywnie, w kierunku zbieżnym z kryterium „absolutnej konieczności”, 

wypracowanym w orzecznictwie ETPC na gruncie art. 2 konwencji o ochronie praw człowieka. 

Każdy wypadek ograniczenia prawnej ochrony życia ludzkiego – w stosunku do standardów 310 

ogólnych – musi być traktowany jako środek o charakterze ultima ratio. Po drugie – z uwagi na 

fundamentalny charakter prawa do życia w aksjologii konstytucyjnej, nie każde z dóbr wskazanych 

w art. 31 ust. 3 Konstytucji może uzasadniać godzące w nie rozwiązania. Bez potrzeby dalszego 

poszerzania argumentacji można stwierdzić, że zdecydowanie nieakceptowane w demokratycznym 

państwie prawnym, realizującym zasady sprawiedliwości społecznej i chroniącym życie oraz 315 

niezbywalną godność człowieka, byłoby ograniczenie prawnej ochrony życia człowieka w celu 

ochrony dóbr lokujących się niżej w hierarchii konstytucyjnej, np. własności i innych praw 

majątkowych, moralności publicznej, ochrony środowiska czy nawet zdrowia innych ludzi. 

Warunkiem ograniczenia prawa do prawnej ochrony życia jest więc zaistnienie sytuacji, w której jest 

niewątpliwe, że nie da się ono pogodzić z analogicznymi prawami innych osób. Przesłankę tę można 320 

określić ogólnie jako wymaganie symetrii dóbr: poświęcanego i ratowanego. 

 

Ograniczenie prawnej ochrony życia pasażerów i załogi samolotu RENEGADE
1
 (art. 38 

Konstytucji) 

Przepis art. 122a pr. lot. nie daje się pogodzić ze scharakteryzowanym powyżej 325 

konstytucyjnym standardem prawnej ochrony prawa do życia oraz przesłankami jej ograniczenia. Ta 

negatywna ocena jest jednoznaczna tym bardziej, że ujawnia się na każdej ze wskazanych 

płaszczyzn weryfikacji. 

Po pierwsze – zważywszy na niezwykle ogólną treść art. 122a pr. lot. oraz nieczytelny system 

odesłań oraz przekazanie do regulacji podustawowej istotnych elementów oceny dokonywanej w 330 

procesie podejmowania decyzji o zniszczeniu statku powietrznego, trzeba uznać, że nie została w 

pełni zachowana w tym wypadku ustawowa forma regulacji. Biorąc pod uwagę rangę dobra 

naruszanego w wyniku wydania takiej decyzji, tego typu metoda regulacji nie wymaga, jak się zdaje, 

dalszego komentarza. 

                                                 
1
 Termin RENEGADE jest zdefiniowany w rozporządzeniu MON. Zgodnie z tym rozporządzeniem, terminem 

RENEGADE określa się „obcy cywilny statek powietrzny, który nie zastosował się do wezwań [państwowego organu 

zarządzania ruchem lotniczym] i może być użyty jako środek ataku terrorystycznego z powietrza”. Statek powietrzny 

niewykonujący poleceń państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym może być kwalifikowany przez Dyżurnego 

Dowódcę Obrony Powietrznej (tj. Dowódcę Sił Powietrznych Sił Zbrojnych RP lub innego oficera w stopniu co najmniej 

generała brygady wyznaczonego przez niego do pełnienia tej służby), zgodnie z trójstopniową skalą, jako RENEGADE 

„podejrzany”, „prawdopodobny” lub „potwierdzony”. 
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Po drugie – mechanizm określony w art. 122a pr. lot., zwłaszcza rozpatrywany w oderwaniu 335 

od środków mających zapobiegać powstaniu zagrożenia terrorystycznego związanego z militarnym 

użyciem samolotu cywilnego oraz po uwzględnieniu danych faktycznych, przekazanych przez 

uczestników postępowania (MON oraz ULC), należy uznać w wielu wypadkach za nieadekwatny ze 

względu na zakładany cel. Jak wskazują hipotetyczne wyliczenia czasu przelotu samolotu cywilnego 

oraz czasu reakcji sił obrony powietrznej, brak jest możliwości prawidłowego podjęcia i wykonania 340 

właściwej decyzji na większości podejść do polskich portów lotniczych. Tym bardziej dotyczy to 

powstania tego typu sytuacji kryzysowej na pokładzie samolotu startującego z któregoś z polskich 

portów lotniczych, jeżeli zamiarem zamachowców jest uderzenie w obiekty znajdujące się w jego 

pobliżu (jak w Stanach Zjednoczonych w 2001 r.). 

Po trzecie – trudno zgodzić się z tezą, że zakwestionowana regulacja jest niezbędna dla 345 

ochrony zagrożonego dobra konstytucyjnie chronionego, które nie stoi w hierarchii Konstytucji niżej 

od poświęconego, a jej efekty pozostają w odpowiedniej proporcji do nakładanych przez nią 

ciężarów. Przede wszystkim, zakres zastosowania przepisu nie jest ograniczony do sytuacji, w której 

pozbawienie życia osób znajdujących się na pokładzie samolotu RENEGADE jest konieczne do 

ochrony życia innych ludzi. W grę może wchodzić także motyw ochrony dóbr materialnych, 350 

obiektów infrastruktury itp. 

Jeżeli jednak, co można uznać za sytuację typową, decyzja o zniszczeniu cywilnego statku 

powietrznego ma być uzasadniona koniecznością ochrony życia innych ludzi, znajdujących się na 

ziemi w prawdopodobnym polu rażenia, to powstaje pytanie, czy art. 38 Konstytucji pozwala 

organom państwa legalnie, w trybie określonym w ustawie, poświęcić życie osób znajdujących się na 355 

jego pokładzie dla ratowania życia innych osób. Czy można uznać, że życie pasażerów samolotu 

opanowanego przez terrorystów, które najprawdopodobniej i tak zbliża się nieuchronnego końca, ma 

mniejszą wartość niż życie innych osób, w szczególności tych zagrożonych atakiem 

terrorystycznym? Trybunał Konstytucyjny nie ma wątpliwości, że życie człowieka nie podlega 

wartościowaniu ze względu na jego wiek, stan zdrowia, przewidywany czas jego trwania, ani ze 360 

względu na jakiekolwiek inne kryteria. Każdy człowiek, w tym także pasażerowie samolotu 

znajdującego się w przestrzeni powietrznej państwa, mają prawo do ochrony życia przez to państwo. 

Nadanie sobie przez państwo prawa do ich zabijania, chociażby w obronie życia innych ludzi, jest 

zaprzeczeniem tego prawa. Należy przy tym podkreślić, że ocena zagrożenia osób znajdujących się 

na ziemi jest w zasadzie zawsze hipotetyczna, natomiast decyzja o zestrzeleniu samolotu oznacza dla 365 

znajdujących się na jego pokładzie osób zagrożenie jak najbardziej realne i niedające się uchylić – w 

istocie pewną śmierć. Świadomość pasażerów cywilnego statku powietrznego opanowanego przez 

terrorystów, że może on być celowo zniszczony przez siły obrony powietrznej, może przy tym 

osłabić ich wolę walki o ratowanie własnego życia od zagrożenia ze strony zamachowców. 

Po czwarte – jeżeli nawet można by usprawiedliwić, jako środek o charakterze ultima ratio, 370 

zniszczenie w locie statku powietrznego użytego do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, na 

którego pokładzie znajdują się wyłącznie zamachowcy, sami wybierający śmierć po to, aby zabić 

innych, to w żadnym wypadku nie można narazić na pewną śmierć pasażerów i członków załogi, 

którzy nie są agresorami, lecz ofiarami zamachowców. 

Reasumując, zakwestionowany przepis art. 122a pr. lot. narusza wynikające z art. 38 375 

Konstytucji gwarancje prawa do życia oraz jego prawnej ochrony. Odmienny wniosek nie da się 

uzasadnić ani konstrukcją „jednolitej broni”, której częścią mieliby być pasażerowie porwanego 

samolotu, ani „milczącej zgody” na opisane działanie organów państwa w sytuacji zamachu 
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terrorystycznego, ani też wreszcie tezą, iż obowiązek ochrony życia osób znajdujących się w 

przewidywalnym punkcie ataku „znosi” analogiczny obowiązek ochrony życia pasażerów i załogi 380 

samolotu RENEGADE. W polskich warunkach ustrojowo-politycznych nie wydaje się wreszcie 

zasadne konstruowanie szczególnych koncepcji teoretyczno- i filozoficzno-prawnych „zawieszenia” 

czy też „modyfikacji” gwarancji praw obywatelskich, koniecznych w okresie „wojny z 

terroryzmem”. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, stanowiący komponent prawa do prawnej 

ochrony życia w jego aspekcie pozytywnym, ciąży na państwie zarówno wobec osób znajdujących 385 

się na ziemi, jak i na pokładzie samolotu. Niepowodzenie państwa w skutecznej realizacji tego 

obowiązku nie zwalnia od konieczności przestrzegania negatywnego aspektu prawa do prawnej 

ochrony życia, tj. zakazu umyślnego pozbawiania życia niewinnych osób. 

 

Zarzut naruszenia godności człowieka 390 

Zgodnie z art. 30 Konstytucji, „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło 

wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest 

obowiązkiem władz publicznych”. Na gruncie art. 30 Konstytucji pojęciu godności ludzkiej należy 

przypisać charakter wartości konstytucyjnej o centralnym znaczeniu dla zbudowania aksjologii 

obecnych rozwiązań konstytucyjnych. Demokratyczne państwo prawne to państwo oparte na 395 

poszanowaniu człowieka, a w szczególności na poszanowaniu i ochronie życia oraz godności 

ludzkiej. Te dwa dobra są zresztą sprzężone w bezpośredni sposób. Art. 30 Konstytucji jest 

postanowieniem wiodącym dla wykładni i stosowania wszystkich pozostałych postanowień o 

prawach, wolnościach i obowiązkach jednostki. Podkreśla to także preambuła do Konstytucji, która 

wzywa wszystkich stosujących konstytucję do tego, „aby czynili to, dbając o zachowanie 400 

przyrodzonej godności człowieka ...”, a także art. 233 ust. 1 Konstytucji, zakazując w sposób 

bezwzględny naruszania godności człowieka nawet w razie wprowadzenia nadzwyczajnego stanu 

państwowego. (…) 

Potwierdzenie niezbywalnej godności człowieka jako zasady konstytucyjnej oraz prawa 

podmiotowego każdej jednostki ludzkiej – niezależnie od jej kwalifikacji czy stanu psychiczno-405 

fizycznego oraz aktualnej sytuacji życiowej – stanowi podstawę uznania jego podmiotowości. 

Stwierdzenie to wyznacza określony sposób postępowania organów państwa, z ustawodawcą i 

egzekutywą włącznie. Człowiek powinien być traktowany jako wolny, autonomiczny podmiot, 

zdolny do rozwijania swojej osobowości i kształtowania swojego postępowania. 

Z punktu widzenia analizowanego wzorca kontroli zakwestionowany przepis art. 122a pr. 410 

lot. nie nasuwałby – zdaniem Trybunału – tak poważnych wątpliwości konstytucyjnych, gdyby 

zezwalał wyłącznie na zestrzelenie samolotu, na którego  pokładzie znajdują się tylko 

zamachowcy. Oni sami spowodowali bowiem tę sytuację; z własnej woli zdecydowali się zginąć, 

narażając przy tym życie niewinnych ludzi. Jeśli zostaną zestrzeleni, zginą w walce, którą sami 

wywołali. Nie można więc o nich powiedzieć, że zostali potraktowani przedmiotowo. W 415 

zakresie, w jakim tego typu ostateczny środek prawny może być wymierzony przeciwko 

znajdującym się na jego pokładzie osobom niebędącym agresorami, tj. pozostałym pasażerom i 

personelowi, godzi on niewątpliwie w ich godność osobową. Posiłkując się sformułowaniem 

przyjętym przez FTK w wyroku z 15 lutego 2006 r., można stwierdzić, że skutkiem zastosowania 

zakwestionowanego przepisu jest „depersonifikacja” (…) znajdujących się na pokładzie 420 

samolotu RENEGADE, niebędących agresorami ludzi (pasażerów i członków załogi). Osoby te 

stają się jedynie obiektem (przedmiotem) akcji ratunkowej, skierowanej na zapobieganie 
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hipotetycznym, dalszym i prawdopodobnie większym stratom, jakie mogłoby wywołać celowane 

uderzenie terrorystyczne. Z gruntu fałszywy jest przy tym argument, iż pasażerowie i załoga 

samolotu RENEGADE znaleźli się w takiej sytuacji wyłącznie wskutek bezprawnego działania 425 

zamachowców; pośrednio jest to bowiem przejawem niepowodzenia państwa w realizacji 

pozytywnych obowiązków ochronnych. 
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Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 28 maja 1997 r. (Sygn. akt K 26/96) 

Czy na gruncie Konstytucji RP dopuszczalne jest przerwanie ciąży z powodu tzw. przesłanek 430 

socjalnych? Czy Trybunał Konstytucyjny jest organem właściwym do orzekania w tej 

sprawie? Czy twórcy Konstytucji poruszali tę kwestię w swoich pracach i jaką wagę 

powinniśmy przywiązywać do ich ustaleń? 

Przedmiot kontroli 

Art. 1 pkt 5 ustawy nowelizującej : 435 

Po art. 4 dodaje się art. 4a-4c w brzmieniu: 

Art. 4a 

1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: 

1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, 

2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo 440 

ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej 

życiu, 

3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, 

4) kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji 

osobistej. 445 

(…) 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. w pkt 4, kobieta składa pisemne oświadczenie, a 

ponadto zaświadczenie o odbytej konsultacji u lekarza podstawowe opieki zdrowotnej, innego 

niż dokonujący przerwania ciąży, lub u innej wybranej przez siebie uprawnionej osoby. 

Przerwanie ciąży może być dokonane, jeżeli kobieta podtrzymuje zamiar przerwania ciąży po 450 

upływie 3 dni od konsultacji. 

Zarzuty wnioskodawcy 

Wnioskodawca zarzucił kwestionowanym przepisom ustawy, iż naruszają wyrażoną 

w art. 1 przepisów konstytucyjnych zasadę demokratycznego państwa prawnego. Z zasady tej 

należy wywieść, iż porządek prawny musi respektować nienaruszalne i przyrodzone prawa 455 

człowieka, w tym przede wszystkim prawo do życia. (…) 

Oceniając regulację prawną wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 ustawy nowelizacyjnej 

wnioskodawca stwierdza, iż przepis ten, zezwalając na przerwanie ciąży w przypadku 

ciężkich warunków życiowych lub trudnej sytuacji osobistej kobiety ciężarnej, stanowi 

naruszenie art. 1 przepisów konstytucyjnych poprzez naruszenie zasady sprawiedliwości 460 
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społecznej. Zdaniem wnioskodawcy ustawodawca w sposób naruszający zasady 

sprawiedliwości przyznał pierwszeństwo interesom matki związanym z warunkami 

życiowymi i sytuacją osobistą przed prawem dziecka do życia. Wybór taki stanowi 

rozstrzygnięcie zabezpieczające potrzeby dobra o mniejszej wartości kosztem dobra o 

znacznie większej wartości. Wybór taki narusza zasady sprawiedliwości. (…) 465 

Ocena Trybunału 

Podstawowym przepisem, z którego należy wyprowadzać konstytucyjną ochronę 

życia ludzkiego, jest art. 1 przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy, w szczególności 

zaś zasada demokratycznego państwa prawnego. (…) Podstawowym przymiotem człowieka 

jest jego życie. Pozbawienie życia unicestwia więc równocześnie człowieka, jako podmiot 470 

praw i obowiązków. Jeżeli treścią zasady państwa prawa jest zespół podstawowych dyrektyw 

wyprowadzanych z istoty demokratycznie stanowionego prawa, a gwarantujących minimum 

jego sprawiedliwości, to pierwszą taką dyrektywą musi być respektowanie w państwie prawa 

wartości, bez której wykluczona jest wszelka podmiotowość prawna, tj. życia ludzkiego od 

początków jego powstania. Demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia 475 

człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. Dobrem takim jest życie, które w demokratycznym 

państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego 

rozwoju. 

Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym 

życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem 480 

dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego 

zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania 

życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy 

prenatalnej. (…). 

Stwierdzenie, że życie człowieka w każdej fazie jego rozwoju stanowi wartość 485 

konstytucyjną podlegającą ochronie nie oznacza, że intensywność tej ochrony w każdej fazie 

życia i w każdych okolicznościach ma być taka sama. Intensywność ochrony prawnej i jej 

rodzaj nie jest prostą konsekwencją wartości chronionego dobra. Na intensywność i rodzaj 

ochrony prawnej, obok wartości chronionego dobra, wpływa cały szereg czynników 

różnorodnej natury, które musi brać pod uwagę ustawodawca zwykły decydując się na wybór 490 

rodzaju ochrony prawnej i jej intensywności. (…) 

Zaskarżona regulacja ustawy nowelizacyjnej z 30 sierpnia 1996 r. wprowadziła do 

ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży nowy przepis, w myśl którego, przerwanie ciąży może 

być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy kobieta ciężarna znajduje się w 495 

ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej (art. 4a ust. 1), a ciąża nie trwała 

dłużej niż 12 tygodni (art. 4a ust. 2). (…) 
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Przerwanie ciąży w sposób konieczny łączy się więc z pozbawieniem życia 

rozwijającego się płodu. Istotą zaś ocenianej regulacji zawartej w art. 4a ust. 1 pkt 4 jest 

zalegalizowanie zachowań zmierzających do pozbawienia życia płodu, a podjętych w 500 

określonych w tym przepisie warunkach. Przedmiotem konstytucyjnej oceny takiej legalizacji 

musi być więc ustalenie: 

a) czy dobro, którego naruszenie ustawodawca legalizuje, stanowi wartość 

konstytucyjną, 

b) czy legalizacja naruszeń tego dobra znajduje usprawiedliwienie na gruncie 505 

wartości konstytucyjnych, stanowiąc w szczególności wyraz rozstrzygnięcia kolizji 

określonych wartości, praw lub wolności gwarantowanych w konstytucji, 

a także 

c) czy ustawodawca dochował konstytucyjnych kryteriów rozstrzygania takich 

kolizji a w szczególności, czy przestrzegał wyprowadzanego wielokrotnie przez Trybunał 510 

Konstytucyjny z art. 1 przepisów konstytucyjnych (z zasady demokratycznego państwa 

prawnego) wymogu zachowania proporcjonalności przy rozstrzyganiu kolizji zachodzących 

pomiędzy konstytucyjnie chronionymi dobrami, prawami i wolnościami. 

Przyjęcie, iż życie ludzkie, w tym życie w fazie prenatalnej, stanowi wartość 

konstytucyjną, nie przesądza jeszcze kwestii, iż w pewnych wyjątkowych sytuacjach ochrona 515 

tej wartości może zostać ograniczona lub nawet wyłączona ze względu na konieczność 

ochrony lub realizacji innych wartości, praw czy wolności konstytucyjnych. 

Decyzja ustawodawcy zwykłego, rezygnującego z ochrony określonej wartości 

konstytucyjnej, czy wręcz legalizującego zachowania naruszające taką wartość, musi być 

usprawiedliwiona wyżej przedstawioną kolizją dóbr, praw lub wolności konstytucyjnych. 520 

Ustawodawca nie jest wszakże uprawniony do dowolnego i arbitralnego rozstrzygania takich 

kolizji. W szczególności zaś powinien się kierować wynikami porównania wartości 

kolidujących ze sobą dóbr, praw lub wolności. Kryteria określające zakres dopuszczalnego 

naruszenia powinny być adekwatne do istoty rozstrzyganej kolizji. 

Z tego punktu widzenia, regulacja ujęta w art. 1 pkt 5 ustawy z 30 sierpnia 1996 r., w 525 

zakresie w jakim odnosi się do legalizacji zabiegów przerywania ciąży, gdy kobieta ciężarna 

znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej, z kilku powodów 

nie spełnia wyżej wskazanych warunków. 

Jak można wnioskować z treści art. 4a ust. 1, powodem legalizowania przerywania 

ciąży określonego w pkt. 4, były ciężkie warunki życiowe lub trudna sytuacja 530 

osobista  kobiety ciężarnej. Konfrontacja z pozostałymi podstawami przeprowadzenia 

zabiegu przerywania ciąży, wymienionymi w art. 4a ust. 1, prowadzi do wniosku, iż owe 

ciężkie warunki życiowe, a w szczególności trudna sytuacja osobista nie oznacza ani 
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zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej (to bowiem regulowane jest w pkt. 1), ani 

być wynikiem genetycznych wad płodu (pkt 2), ani też nie jest związane z faktem,. iż ciąża 535 

jest następstwem czynu zabronionego (pkt 3). Punkt 4 musiał więc zostać ustanowiony dla 

sytuacji nie objętych zakresem pozostałych przepisów określonych w art. 4a ust. 1. 

Jeżeli chodzi o trudne warunki życiowe, to obejmują one w szczególności sytuację 

materialną, która w związku z dalszymi etapami ciąży, a następnie urodzeniem dziecka, może 

ulec dalszemu pogorszeniu lub utracić szansę na polepszenie. W przypadku zaś trudnej 540 

sytuacji osobistej, najprawdopodobniej chodziło ustawodawcy o określony stan psychiczny 

związany z faktem zajścia w ciążę. Stan, który może wynikać z zakłócenia na tym tle 

określonych relacji z innymi osobami (zarówno członkami rodziny jak i z otoczeniem), bądź 

też powstający w związku z koniecznością ograniczenia realizacji określonych potrzeb 

kobiety, w tym przysługujących jej praw i wolności osobistych. 545 

Jakkolwiek więc przesłanki określone w art. 4 a ust. 1 pkt 4 mają nader nieostry 

charakter (co będzie jeszcze przedmiotem dalszych rozważań), można z nich wywnioskować, 

iż chronioną przez tę regulację wartością, miałoby być zachowanie przez kobietę ciężarną 

określonego statusu majątkowego, który mógłby ulec pogorszeniu lub stracić szansę poprawy 

w związku z kontynuowaniem ciąży i urodzeniem dziecka, ewentualnie zachowanie przez 550 

kobietę ciężarną dotychczasowego charakteru relacji z innymi osobami oraz zakresu realizacji 

określonych potrzeb, praw i wolności. 

Przesłanki, określone w art. 4a ust. 1 pkt 4 muszą być wszakże interpretowane w 

świetle ustępu 6 tego samego przepisu. Z regulacji tej wynika, iż jedynie sama kobieta jest 

uprawniona do stwierdzenia okoliczności wymienionych w pkt. 4 przedstawiając w tej 555 

kwestii stosowne oświadczenie. W ten sposób ustawodawca przesądził, iż przesłanki 

określone w art. 4a ust. 1 pkt 4 należy rozumieć w znaczeniu subiektywnym. Dobrem 

prawnym w świetle tego przepisu staje się więc subiektywne przekonanie kobiety o 

ewentualnym zagrożeniu dla jej położenia materialnego lub relacji osobistych czy możliwości 

realizacji własnych potrzeb, praw i wolności. (…) 560 

Życie ludzkie, co zresztą podkreśla sama preambuła ustawy, stanowi fundamentalne 

dobro człowieka. Prawo kobiety ciężarnej do niepogarszania swojego położenia materialnego 

wynika z konstytucyjnej ochrony wolności kształtowania w sposób swobodny swoich 

warunków życiowych i związanego z nią prawa kobiety do zaspakajania potrzeb materialnych 

jej oraz jej rodziny. Ochrona ta jednak nie może prowadzić tak daleko, iż łączy się z 565 

naruszeniem fundamentalnego dobra jakim jest życie ludzkie, w stosunku do którego warunki 

egzystencji mają charakter wtórny i mogą podlegać zmianie. 

Jak wspomniano, w przypadku przesłanki wskazującej na trudną sytuację osobistą, 

w kolizji z ochroną życia ludzkiego w fazie prenatalnej pozostawać może kompleks 

rozmaitych dóbr prawnych związanych z dobrym imieniem, prawidłowymi relacjami z 570 

innymi osobami, możliwością korzystania z określonych praw i wolności. (…) 

Niedookreśloność sformułowanych przez ustawodawcę przesłanek powoduje, iż nie można 
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ustalić charakteru konstytucyjnie chronionych wartości, ze względu na które ustawodawca 

decyduje się legalizować naruszenia innej wartości konstytucyjnej. Jest to niedopuszczalne 

zwłaszcza wówczas, gdy na ich podstawie zezwala się na pozbawienie życia ludzkiego, a 575 

więc naruszenie, jak to precyzuje sam ustawodawca w preambule, fundamentalnego dobra 

człowieka. Niedookreśloność zwrotu trudna sytuacja osobista dyskwalifikuje z punktu 

widzenia wymogów konstytucyjnych art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 stycznia 1996 r. w 

brzmieniu po nowelizacji. Pozwala on bowiem na wyprowadzenie z niego normy 

zezwalającej na pozbawienie życia bez uwzględnienia innych wartości konstytucyjnych. 580 

Niedookreśloność tej przesłanki prowadzi do podważenia samej zasady ochrony życia w fazie 

prenatalnej. (…) 

[W]arto [również] zwrócić uwagę na fakt, iż wystąpienie trudnej sytuacji osobistej, 

wynikającej między innymi z konieczności opieki nad dziećmi, może zdarzyć się także w 

okresie po urodzeniu dziecka. Podobnie rzecz się ma w związku z określonym położeniem 585 

osoby, co do której ma się obowiązek opieki (współmałżonek, rodzice). W żadnej z tych 

sytuacji, nawet znaczny ciężar nowych obowiązków nie stanowi dostatecznej przesłanki do 

pozbawienia życia dziecka poczętego, którego poczęcie spowodowało powstanie tych 

obowiązków. 

Jeżeli więc w stosunku do życia płodu są to okoliczności wystarczające do legalizacji 590 

przerwania ciąży, w sposób konieczny musi to oznaczać, iż życie dziecka poczętego 

wartościuje ustawodawca zwykły inaczej niż życie dziecka po urodzeniu. (…) 

Jak już wielokrotnie podkreślano, próba zróżnicowania wartości życia ludzkiego w 

oparciu o racjonalne przesłanki musi określić kryterium, z którego owo zróżnicowanie 

miałoby wynikać. Nie wystarczy w tym celu odwołanie się wyłącznie do określonych 595 

regulacji ustawowych, różnicujących w szczególności prawa majątkowe dziecka przed i po 

urodzeniu. Niezależnie od tego, że w tym przypadku dotyczy to innej kategorii praw, 

ustawodawstwo zwykłe nie może rzutować w sposób bezpośredni na ustalanie zakresu 

ochrony wyznaczanego przepisami konstytucyjnymi, choćby z tego powodu, iż mylnie może 

rozpoznawać hierarchię wartości ustaloną w konstytucji. (…) 600 

[Ponadto p]rawo do decydowania o posiadaniu dziecka jest z natury rzeczy prawem 

wspólnym matki i ojca dziecka. Tylko dobrowolność decyzji o poczęciu dziecka jest 

realizacją tego prawa. W tym kontekście prawo to nie może być wskazywane, jako 

konstytucyjna podstawa do legalizacji przerwania ciąży ze względów “społecznych”, a to z 

tego powodu, iż ustawa przekazała decyzję o życiu płodu wyłącznie w ręce matki. Prawo to 605 

nie przysługuje bowiem samodzielnie matce dziecka. Już choćby z tego powodu wykluczone 

jest, by regulacja art. 4a ust. 1 pkt 4 uzasadniona była chęcią stworzenia warunków do 

realizacji tego prawa. 

Jak już wspomniano, z istoty wartości konstytucyjnych, w powołaniu na które można 

starać się uzasadniać regulację przyjętą w art. 4a ust. 1 pkt 4, nie wynika ich prymat, a 610 

przynajmniej równorzędność w stosunku do wartości jaką posiada życie ludzkie, także w 
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fazie prenatalnej. Jedyną racjonalną próbą konstytucyjnego usprawiedliwienia przyjętego 

rozwiązania byłoby udowodnienie, iż życie ludzkie przed urodzeniem ma inną wartość niż po 

urodzeniu. W takiej sytuacji porównanie wchodzących w konflikt wartości mogłoby 

prowadzić do rozstrzygnięcia na niekorzyść życia nasciturusa. (…) 615 

Trybunał Konstytucyjny oparł swoje rozstrzygnięcie na obowiązujących przepisach 

konstytucyjnych. Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP potwierdza w art. 38 prawną 

ochronę życia każdego człowieka. Podstawa konstytucyjna, na której oparł swoje orzeczenie 

Trybunał Konstytucyjny znalazła więc swoje potwierdzenie i wyraźne wyartykułowanie w 

Konstytucji RP. (…) 620 

Zdanie odrębne sędziego TK Lecha Garlickiego 

(…) Kontrowersje wokół dopuszczalności przerywania ciąży towarzyszyły historii ludzkości 

niemal od jej początków i nadal dalekie są od jednoznacznego rozwiązania. Problemy te mają 

charakter niezwykle złożony i delikatny, ale też w znacznym stopniu uniwersalny, w tym 

sensie, że występują one (i zawsze występowały) we wszystkich kulturach i krajach świata. 625 

Przy ich rozwiązywaniu w Polsce nie można tracić z pola widzenia doświadczeń innych 

krajów naszego kręgu cywilizacyjnego, a w szczególności doświadczeń legislacyjnych i 

orzeczniczych krajów Europy Zachodniej, z których dorobku Trybunał Konstytucyjny stale 

stara się korzystać w swoich rozstrzygnięciach. Na tym tle należy przyjąć dwa wskazania 

wyjściowe: 630 

- Po pierwsze, nie jest rolą ani zadaniem Trybunału Konstytucyjnego rozwiązywanie kwestii 

generalnych o charakterze filozoficznym, religijnym czy medycznym, są to bowiem kwestie 

pozostające poza wiedzą sędziów i kompetencją sądów. Niezależnie od moralnej oceny 

aborcji, Trybunał Konstytucyjny może orzekać tylko o prawnych aspektach tego zagadnienia. 

- Po drugie, Trybunał Konstytucyjny jest powołany tylko do oceny konstytucyjności 635 

badanych przez siebie ustaw, nie może on natomiast zastępować parlamentu w dokonywaniu 

ocen, ustalaniu hierarchii celów i wyborze środków służących ich realizacji. Zasada podziału 

władz zakazuje bowiem Trybunałowi wkraczania w rolę ustawodawcy. 

We współczesnym orzecznictwie konstytucyjnym rysują się dwa zasadnicze podejścia do 

problematyki przerywania ciąży. 640 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego USA przyjmuje za punkt wyjścia sytuację kobiety i - od 

1973 r. - uznaje istnienie konstytucyjnego prawa matki do usunięcia niechcianej ciąży. Prawo 

to wydobywano początkowo z koncepcji privacy, obecnie jego podstawą jest raczej 

materialna interpretacja zasady due process of law. W sposób wyraźny orzecznictwo SN USA 

odmawia też uznania płodu za samodzielny podmiot praw konstytucyjnych (za “osobę” w 645 

rozumieniu konstytucji). W takim podejściu dopuszczalność aborcji jest traktowana jako 

zasada, a ograniczenia (materialne i proceduralne) dopuszczalności przerywania ciąży - jako 

wyjątki. 
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Orzecznictwo państw Europy Zachodniej przyjmuje perspektywę odwrotną uznając za punkt 

wyjścia prawo do życia i odnosząc to prawo - choć w oparciu o różne argumenty prawne - do 650 

sytuacji prawnej płodu. Tym samym jako zasadę traktuje się zakaz przerywania ciąży, a 

sytuacje, w których aborcja jest dopuszczalna są - w większości krajów - skonstruowane w 

kształcie wyjątków. Tak też podchodzą do przerywania ciąży sądy konstytucyjne w 

większości państw europejskich i takie też podejście słusznie przyjął nasz Trybunał 

Konstytucyjny. 655 

Punktem wyjścia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy powinno być “prawo do życia”, a tym 

samym konieczne jest oparcie tego rozstrzygnięcia na zasadach wynikających z art. 1 

przepisów konstytucyjnych. (…) 

Nie ulega wątpliwości, że z polskich przepisów konstytucyjnych wynika prawo dożycia, 

przysługujące - jako prawo podmiotowe - każdemu człowiekowi. Nie ulega też jednak 660 

wątpliwości, że owo prawo do życia nie ma charakteru absolutnego. (…) Ustawodawstwu 

zwykłemu znane są unormowania dopuszczające odebranie życia i to nie tylko dla 

bezpośredniego ratowania życia własnego czy cudzego, ale też w innych sytuacjach. Dość 

przypomnieć regulacje dotyczące użycia broni przez funkcjonariuszy. Ustawodawca działał tu 

w przekonaniu, że mogą zachodzić takie wyjątkowe sytuacje, gdy konieczność ochrony 665 

innego dobra - nawet jeśli tym dobrem jest tylko mienie - może okazać się nadrzędna od 

ochrony ludzkiego życia. (…) 

Nie zgadzam się ze stanowiskiem Trybunału, gdy stwierdza on, że “wartość konstytucyjnie 

chronionego dobra prawnego, jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie 

prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i 670 

uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od 

fazy rozwojowej ludzkiego życia” (lin. 51). Wokół tego założenia skonstruowany został cały 

wywód Trybunału mający uzasadniać niekonstytucyjność nowego art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy: 

“jedyną racjonalną próbą konstytucyjnego usprawiedliwienia przyjętego rozwiązania byłoby 

udowodnienie, że życie ludzkie przed urodzeniem ma inną wartość niż po urodzeniu” (lin. 675 

184). Nie jestem przekonany, czy problem ten postawiono we właściwy sposób. Punktem 

wyjścia nie musi być bowiem abstrakcyjne wartościowanie życia przed i po urodzeniu. W 

moim przekonaniu najpierw trzeba postawić pytanie, czy okres prenatalny i okres postnatalny 

są na tyle identyczne, by nie było uzasadnienia dla ich odróżniania. Jeżeli zaś takie 

odróżnienie jest zasadne, to ewentualne odmienności zakresu ochrony życia nie muszą być 680 

wyprowadzane z różnicowania samej wartości tego życia. Mogą one wynikać z innych 

odrębności obu wskazanych wyżej okresów życia, a zwłaszcza odrębności w powiązaniu tego 

życia z dobrami konstytucyjnymi innych osób. 

W moim przekonaniu cechą, która musi przesądzać o odróżnieniu (co nie musi wcale 

oznaczać hierarchizowania) życia narodzonego od życia nienarodzonego, jest związek tego 685 

drugiego z organizmem matki. W normalnych bowiem warunkach biologicznych płód 

pozostaje - do chwili porodu - w organizmie matki, stanowiąc jednocześnie część tego 

organizmu oraz twór o samoistnym charakterze. Ciąża oznacza więc pojawienie się 
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szczególnej zależności i szczególnego związku pomiędzy matką a płodem, które nie mają 

żadnych odpowiedników w innych etapach istnienia człowieka. Matka i dziecko stanowią 690 

“dwoje w jednym”, jak to określił niemiecki Trybunał Konstytucyjny i to powoduje, że życia 

płodu nie można traktować w sposób identyczny z życiem narodzonym, które może już 

rozwijać się samodzielnie poza organizmem matki. Życie płodu zawsze bowiem będzie tak 

ściśle powiązane z organizmem matki, że realizacja jej prawa do życia, zdrowia, godności, 

prywatności czy życia rodzinnego, oddziaływać będzie musiała na sytuację płodu. 695 

Nie musi to przesądzać o uznaniu, że życie nienarodzone ma niższą wartość, stanowiąc jak 

gdyby “życie drugiej kategorii”. Przesądza to natomiast o konieczności uznania, że prenatalny 

okres życia jest czymś innym od okresu postnatalnego, a tym samym, że nie ma podstaw do 

zacierania różnic między nimi. Także więc regulacje prawne mogą i powinny dawać wyraz tej 

różnicy. (…) 700 

Zarazem jednak ochrona życia płodu nie ma charakteru absolutnego i w pewnych 

wyjątkowych sytuacjach ustawodawca zwykły może przyzwalać na dokonanie ingerencji w to 

życie. Jest to oczywiste na tle wcześniejszej konkluzji, że charakteru absolutnego nie ma też 

ochrona życia już narodzonego. Tak też widzi tę kwestię Trybunał Konstytucyjny, gdy 

relatywizuje ochronę życia płodu wskazując, iż “przyjęcie, że życie ludzkie, w tym życie w 705 

fazie prenatalnej, stanowi wartość konstytucyjną, nie przesądza jeszcze kwestii, iż w pewnych 

sytuacjach ochrona tej wartości może zostać ograniczona lub nawet wyłączona ze względu na 

konieczność ochrony lub realizacji innych wartości, praw czy wolności konstytucyjnych”. W 

oparciu to założenie generalne, Trybunał wskazuje generalne kryteria, które mogą uzasadniać 

legalizację aborcji wskazując, że konieczne jest ustalenie: “a) czy dobro, którego naruszenie 710 

ustawodawca legalizuje, stanowi wartość konstytucyjną; b) czy legalizacja naruszeń tego 

dobra znajduje usprawiedliwienie na gruncie wartości konstytucyjnych...; c) czy ustawodawca 

dochował konstytucyjnych kryteriów rozstrzygania takiej kolizji, w szczególności, czy 

przestrzegał... wymogu zachowania proporcjonalności” (lin. 75). (…) 

Zgadzam się z tą metodą analizy, uważam jednak, że jest ona o tyle niepełna, iż przyjmuje 715 

tylko jeden punkt wyjścia: ochronę płodu. Skoro zaś płód pozostaje w szczególnym, 

organicznym i nierozerwalnym związku z organizmem matki, to drugim punktem wyjścia 

musi być moim zdaniem ochrona matki, która jest przecież samoistnym podmiotem 

różnorakich praw konstytucyjnych. W szczególności matka jest podmiotem prawa do 

godności ludzkiej. (…) Demokratyczne państwo prawne, to państwo oparte na poszanowaniu 720 

człowieka, a w szczególności na poszanowaniu i ochronie tak życia, jak i godności ludzkiej. 

Te dwa dobra są zresztą sprzężone w bezpośredni sposób. Dają temu dobitny wyraz 

postanowienia art. 30 nowej konstytucji, wiodącego dla wykładni i stosowania wszystkich 

pozostałych przepisów o prawach, wolnościach i obowiązkach jednostki (...). 

Ocena ustawodawstwa aborcyjnego musi tym samym obracać się wokół konfliktu dóbr. Z 725 

jednej strony mamy do czynienia z - bardzo przecież istotną - wartością konstytucyjną, jaką 

jest życie (a więc i godność) płodu. Z drugiej strony mamy do czynienia z szeregiem różnego 

rodzaju wartości określających konstytucyjny status kobiety, a wśród nich centralne 



K 26/96: Prawo do życia (przerwanie ciąży) 

31 

 

znaczenie trzeba przypisać godności kobiety, odnoszonej do wielu różnych sfer jej sytuacji 

osobistej, społecznej i prawnej. Powstaje pytanie, w oparciu o jakie kryterium należy 730 

dokonywać wyważania tych wartości, tak aby udzielić odpowiedzi, czy ustawodawca zwykły 

może w określonych sytuacjach przyzwalać na przerwanie ciąży. Kryterium tego nie da się 

moim zdaniem odnaleźć w ogólnej zasadzie wolności kobiety (która to wolność obejmuje 

m.in. swobodę decydowania o swoim ciele), bo generalne uznanie tej wolności prowadziłoby 

do uznania dopuszczalności aborcji w każdym czasie i z każdego powodu. Zgodzić się więc 735 

należy, że godząc się na zajście w ciążę, kobieta godzi też się na pewne ograniczenie swej 

wolności, stosownie do - od wieków przecież niezmiennych - obowiązków wynikających z 

ciąży, porodu i wychowania dziecka. 

Pozostaje jednak pewna grupa sytuacji, które od owej normalności odbiegają i których 

wystąpienia kobieta nie mogła zakładać, gdy dochodziło do powstania ciąży. Sytuacją 740 

najbardziej drastyczną - i w sposób oczywisty legitymującą aborcję - jest zagrożenie życia 

matki. Ale w naszym kręgu cywilizacyjnym, przy określaniu, jakie wymagania konstytucyjne 

muszą być spełnione dla zalegalizowania aborcji, nigdzie - poza Irlandią - nie stosuje się 

“prostej” zasady: przerwanie życia można uzasadnić tylko koniecznością ratowania innego 

życia. (…) 745 

W odniesieniu do życia prenatalnego ochrona tego życia podlega niemal wszędzie 

ograniczeniom wynikającym z potrzeby ochrony nie tylko życia, ale i zdrowia matki. Podlega 

też niemal wszędzie ograniczeniom wynikającym z argumentów eugenicznych (uszkodzenie 

płodu) i etycznych (ciąża powstała z przestępstwa). Takie uzasadnienia dla przerwania ciąży 

znała ustawa z 1993 r., powtórzyła je - choć w innym aksjologicznie ujęciu - ustawa z 1996 r., 750 

a ich konstytucyjność nie była kwestionowana ani przedtem ani teraz przed Trybunałem 

Konstytucyjnym. Pozwala to raz jeszcze na wskazanie, że konstytucyjna ochrona życia 

prenatalnego nie musi mieć wyłącznie symetrycznego charakteru (życie za życie), ale 

dopuszcza też inne sytuacje, w których zakończenie tego życia jest konstytucyjnie 

dopuszczalne. Choć więc przerwanie ciąży jest zawsze ingerencją w “istotę” życia płodu, to 755 

nie zawsze jest konstytucyjnie zakazane. (…) 

Jeżeli przyjąć, że istnieją takie sytuacje, w których ciąża (i jej następstwa) wymagałaby od 

kobiety poniesienia ofiar istotnie przekraczających zwyczajną miarę, to powstaje pytanie, 

komu przysługuje kompetencja do określenia katalogu tych sytuacji. 

We wszystkich państwach demokratycznych jest oczywiste, iż właściwy może tu być tylko 760 

parlament, który w ustawach zwykłych określa, kiedy przerwanie ciąży nie będzie za sobą 

pociągało sankcji karnych, a jeśli ustawodawca pragnie zapewnić większą sztywność 

wprowadzanym przez siebie zasadom, to nie ma przeszkód, by nadał im rangę konstytucyjną. 

Wspominałem już, że tak stało się w 1983 r. w Irlandii. Nie stało się tak natomiast w Polsce, 

choć w debacie nad sformułowaniami nowej polskiej konstytucji wielokrotnie proponowano - 765 

i to z bardzo autorytatywnych źródeł - wyraźne unormowanie ochrony życia poczętego. 

Zostało to jednak odrzucone przez ustawodawcę konstytucyjnego, co pozwala na odczytanie 

jego intencji. Trybunał Konstytucyjny nie powinien pomijać tej intencji, tym bardziej, że 
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konstytucja została potwierdzona w referendum, a jednym z istotnych argumentów 

wysuwanych przez przeciwników konstytucji był brak należytej ochrony życia poczętego. Z 770 

tego względu za wątpliwe uważam stwierdzenie Trybunału, iż “podstawa konstytucyjna, na 

której oparł swoje orzeczenie znalazła... potwierdzenie i wyraźne wyartykułowanie w 

Konstytucji RP” (lin. 190). 

Skoro ani obecne, ani przyszłe unormowania konstytucyjne nie zawierają unormowań o 

wyraźnym i precyzyjnym charakterze, to założyć należy - tak jak wielokrotnie podkreślano to 775 

w orzecznictwie, że rzeczą ustawodawcy jest wybór możliwych uregulowań i 

przyporządkowywanie ich określonym celom i wartościom. Kompetencja do podejmowania 

takich decyzji wynika z demokratycznej legitymacji parlamentu, a odpowiedzialność za ich 

podejmowanie powinna się realizować wobec elektoratu, znajdując wyraz w wynikach 

kolejnych wyborów parlamentarnych (…). 780 

Rola sądu konstytucyjnego jest natomiast ograniczona do weryfikacji, czy rozstrzygnięcia 

ustawodawcze pozostają w ramach swobody, którą konstytucja pozostawia dla ich 

podejmowania. Innymi słowy sąd konstytucyjny musi zawsze działać w oparciu o założenie 

racjonalnego działania ustawodawcy, w oparciu o domniemanie, że badana ustawa jest 

zgodna z konstytucją i nie wolno mu orzekać o niekonstytucyjności ustawy, jeśli istnieje 785 

możliwość ustalenia takiej wykładni ustawy, która nada jej znaczenie zgodne z konstytucją 

(…). 

W oparciu o ten ogólny punkt wyjścia należy oceniać rozwiązania przyjęte w nowym art. 4a 

ust. 1 ustawy. Zupełnie nowym - i kwestionowanym przez wnioskodawcę - rozwiązaniem jest 

dopuszczenie przerwania ciąży w sytuacji “ciężkich warunków życiowych” lub “trudnej 790 

sytuacji osobistej” kobiety ciężarnej. 

Rozważania nad tymi przesłankami (które - niezbyt precyzyjnie - określa się czasem mianem 

przesłanek socjalnych) należy rozpocząć od pytania, czy w rzeczywistości społecznej mogą 

zachodzić sytuacje - inne od medycznych, eugenicznych czy etycznych, w których spełnienie 

ciąży może nakładać na kobietę konieczność poniesienia ofiar istotnie przekraczających 795 

standard tego, czego można normalnie oczekiwać. Ustawodawca odpowiedział na to pytanie 

pozytywnie, skoro otworzył możliwość przerwania ciąży także ze względów “społecznych”. 

Skoro zaś sądom konstytucyjnym nie przysługuje “generalna władza oceny i decyzji, która 

byłaby identyczna z władzą parlamentu, a przysługuje mu tylko kompetencja do orzekania o 

zgodności z konstytucją ustaw poddanych jego kontroli” (tak francuska Rada Konstytucyjna 800 

w orzeczeniu 74-54 DC z 15 stycznia 1975 r. dotyczącym ustawy liberalizującej zasady 

przerywania ciąży), to Trybunał nie może po prostu powiedzieć, że należy udzielić 

odpowiedzi negatywnej. Trybunał Konstytucyjny nie ma możliwości prostej polemiki z 

ustawodawcą - z zasady domniemania konstytucyjności ustaw wynika konieczność, by 

Trybunał ustalił, iż w ogóle nie może zajść sytuacja, w której przerwanie ciąży znajdowałoby 805 

uzasadnienie we wskazanym wyżej kryterium “poświęcenia istotnie przekraczającego zwykłą 

miarę”. Ciężar dowodu nie spoczywa więc w tym wypadku na ustawodawcy (bo domniemuje 

się konstytucyjną prawidłowość jego działania), a spoczywa na Trybunale Konstytucyjnym, 



K 26/96: Prawo do życia (przerwanie ciąży) 

33 

 

jeśli chce on wykazać, że ustawodawca konstytucję naruszył. Na tym polega zasadnicza 

specyfika metody analizy stosowanej w prawie konstytucyjnym (…). 810 

Na tym tle trudno zgodzić się z wywodami uzasadnienia odnoszącymi się do przesłanek, o 

których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy. Gdy chodzi o przesłankę “ciężkich warunków 

życiowych”, to za zbyt uproszczone uważam stwierdzenie, iż chronioną wartością jest “prawo 

kobiety ciężarnej do niepogarszania swojego położenia materialnego” (lin. 134). Takie ujęcie 

prowadzi do konfrontacji życia i sytuacji materialnej, co musi prowadzić do oczywistej 815 

konkluzji o nadrzędnej wartości ochrony życia. Wydaje się jednak, że nie można całej sprawy 

sprowadzać do statusu majątkowego kobiety. Naszemu społeczeństwu nieobce są wypadki 

skrajnej nędzy, będącej często udziałem rodzin pozbawionych ojca, ale za to wielodzietnych. 

Kolejna ciąża i związane z tym ograniczenia zarobkowania, a następnie konieczność 

utrzymywania kolejnego członka rodziny mogą - w skrajnych, lecz moim zdaniem 820 

wyobrażalnych - przypadkach prowadzić do sytuacji, gdy matka po prostu nie będzie w stanie 

utrzymać siebie i rodziny (nie będzie w stanie wypełnić swych konstytucyjnych obowiązków 

wobec pozostałych członków rodziny), a to może prowadzić do konieczności ponoszenia 

ofiar drastycznie przekraczających normalny standard oczekiwań i to nie tylko przez matkę, 

ale i przez pozostałych członków jej rodziny. Nie zawsze będzie istniała możliwość 825 

zrekompensowania tych ofiar przez system pomocy socjalnej, bo - w obecnym kształcie - nie 

jest on w stanie zapewnić każdemu godnego życia. Wątpliwa jest tu cecha temporalności 

“ciężkich warunków życiowych”, bo okres ich występowania może trwać aż do czasu 

dorośnięcia dzieci lub też do czasu radykalnej poprawy systemu świadczeń socjalnych - i 

jedno i drugie może rozciągać się na dziesięciolecia. Niezdolności zaś państwa do 830 

przezwyciężania nędzy nie można rekompensować środkami penalnymi. 

To samo można powiedzieć o przesłance “trudnej sytuacji osobistej”, która może wprawdzie 

wiązać się z prostym egoizmem matki, ale może też wynikać z przyczyn znacznie 

poważniejszych. Może to być więc sytuacja rodziny alkoholika, gdy dziecko zostanie poczęte 

wbrew woli matki (ale przecież w rzeczywistości społecznej do wyjątków należy wciąganie w 835 

takie sprawy prokuratora) i gdy jego pojawienie się w rodzinie może przekreślić wszelkie 

szanse normalnego ułożenia stosunków rodzinnych. Może to być sytuacja dziecka 

pozamałżeńskiego, zwłaszcza gdy sama matka jest jeszcze niemal dzieckiem, a tradycyjne 

standardy jej środowiska postawią ją poza jego ramami. Zamknięcie tych sytuacji w prostym 

wskazaniu, że chodzi “o zachowanie przez kobietę ciężarną dotychczasowego charakteru 840 

relacji z innymi osobami oraz zakresu realizacji określonych potrzeb, praw i wolności” nie 

wyczerpuje chyba problemu. 

Nie jest zresztą zadaniem TK wymyślanie pozytywnego katalogu sytuacji, gdy poświęcenie 

matki będzie musiało drastycznie przekroczyć zwykłą miarę. Wystarczy stwierdzić, iż 

zaistnienie takich sytuacji nie jest totalnie i oczywiście niemożliwe, by móc też twierdzić, że 845 

ustawodawca mógł wprowadzić taką przesłankę dopuszczalności przerywania ciąży. 

Stosować się tu bowiem będzie zarówno argument godności istoty ludzkiej (stanowiący dobro 

konstytucyjne konkurujące z nakazem ochrony życia płodu), jak i argument poświęcenia 

przekraczającego zwykłą miarę (czyniący zadość zasadzie proporcjonalności). Ostatecznie 
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także urodzenie i wychowanie dziecka obciążonego poważnymi wadami eugenicznymi (art. 850 

4a ust. 1 pkt 2) rozpatrywać trzeba jako szczególny - pod względem drastyczności - 

przypadek tworzący trudną sytuację osobistą kobiety, a konstytucyjność jego wprowadzenia 

nie jest kwestionowana. (…) 

Dla oceny konstytucyjności przesłanek wprowadzonych przez art. 4a ust. 1 pkt 4 zasadnicze 

znaczenie ma wyjaśnienie, czy przesłanki te mają charakter obiektywny czy 855 

subiektywny. Innymi słowy, chodzi o to, czy stwierdzenie że zachodzi sytuacja ciężkich 

warunków życiowych lub trudnej sytuacji osobistej należy do zainteresowanej kobiety 

(koncepcja subiektywna), czy też stwierdzenie to musi też mieć charakter weryfikowalny z 

punktu widzenia ogólniejszych standardów moralności i życia społecznego. 

Przyjęty przez Trybunał sposób odczytywania przepisów nowelizacji z 1996 r. doprowadza 860 

go do wniosku, że mamy do czynienia z nadaniem omawianym przesłankom charakteru 

subiektywnego. Trybunał powołał się przy tym na art. 4a ust. 6 badanej ustawy, który to 

przepis zawiera regulację proceduralną pozostawiającą kobiecie pełną właściwie swobodę 

stwierdzania, iż spełnione wobec niej zostały przesłanki z art. 4a ust. 1 pkt 4. Takie ujęcie 

może jednak - o czym niżej - prowadzić do wniosku, że niekonstytucyjny jest art. 4a ust. 6, 865 

nie musi natomiast bezpośrednio rzutować na ocenę art. 4a ust. 1 pkt 4 jako takiego. 

Można się zgodzić, że gdyby przyznanie przesłankom “ciężkich warunków życiowych” i 

“trudnej sytuacji osobistej” charakteru subiektywnego było jedynie możliwym i prawidłowym 

sposobem odczytywania tych przepisów, to - być może - należałoby też zaakceptować 

konkluzję o ich niekonstytucyjności. Pozostawienie bowiem kobiecie wyłącznego prawa do 870 

oceny, czy zachodzą “socjalne” przesłanki przerwania ciąży wprowadzałoby do naszego 

porządku prawnego “aborcję na życzenie”. Bezprzedmiotowe stałyby się na tym tle próby 

odnoszenia aborcji do sytuacji przekraczających zwykłą miarę poświęceń, bo kryterium 

“zwykłej miary” nawiązuje do elementu obiektywnego 

Powstaje jednak pytanie, czy przesłankom z art. 4a ust. 1 pkt 4 nie należy przypisywać 875 

charakteru obiektywnego, tzn. uznać, że odnoszą się one do pewnych sytuacji, które muszą 

zaistnieć w sposób rzeczywisty i wymierzalny. Z wielu względów wydaje się, że lektura 

całego art. 4a ust. 1 prowadzi właśnie do takiego wniosku. Skoro bowiem przepis ten wylicza 

- w ujęciu enumeratywnym - sytuacje, w których przerwanie ciąży może być dokonane i 

skoro każdą z tych sytuacji opisuje określoną charakterystyką, to należy przyjąć, że we 880 

wszystkich sytuacjach, które tym ustawowym charakterystykom nie odpowiadają, przerwania 

ciąży dokonać nie wolno. Nie może być więc ono dokonane także, gdy przyszła matka nie 

znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub w trudnej sytuacji osobistej. W 

przeciwnym razie wprowadzanie elementów opisu sytuacji do art. 4a ust. 1 pkt 4 byłoby 

pozbawione znaczenia prawnego. Zasady logiki prawniczej nie pozwalają na przyjmowanie 885 

wykładni, która pozbawiałyby normę - lub jej fragment - znaczenia prawnego. 

Zasada wykładni ustaw w zgodzie z konstytucją nakazuje zaś, w moim przekonaniu, 

przypisanie przesłankom z art. 4a ust. 1 pkt 4 charakteru obiektywnego, tzn. odczytywanie ich 
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w oparciu o założenie, że możliwe jest zbudowanie pewnych kryteriów szczegółowych 

budujących ogólne pojęcia “ciężkich warunków” czy “trudnej sytuacji”, a dopiero potem 890 

relatywizowanie jej do konkretnych sytuacji i konkretnych subiektywnych ocen 

zainteresowanej kobiety. Tym samym, w pełni wyobrażalna jest sytuacja, w której 

stwierdzenie kobiety, iż zachodzą przesłanki z pkt. 4, mogłoby zostać odrzucone przez 

stwierdzenie, że w obiektywnej rzeczywistości społecznej nie doszło do ich spełnienia. Tylko 

tą drogą można zachować znaczenie prawne sformułowań z pkt. 4, powiązać te 895 

sformułowania z kryterium poświęceń przekraczających zwykłą miarę i przyporządkować je 

konstytucyjnym wymaganiom ochrony życia płodu. 

Skoro językowe sformułowanie art.4a ust. 1 pkt 4 nie tylko nie wyklucza przypisania jego 

przesłankom charakteru obiektywnego, ale - co więcej - wydaje się taką interpretację 

sugerować, to należy interpretację taką przyjąć i - w konsekwencji - uznać, że w treści 900 

nadanej przez ustawodawcę pkt. 4 jako takiemu nie można dopatrzyć się naruszenia 

konstytucji. (…) 

Uznanie, że wszystkie przesłanki z art. 4a ust. 1, pozwalające na dokonanie przerwania ciąży, 

mają charakter obiektywny prowadzi do następnego pytania, a mianowicie, kto i w jakiej 

procedurze ma stwierdzać, że spełnione zostały te przesłanki, a więc że dokonanie przerwania 905 

ciąży nie stanie się przestępstwem. 

Stosowna procedura została przewidziana w art. 4a ust. 5, gdy chodzi o sytuacje, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1-3. Nie wprowadzono tu zasadniczych zmian w poprzednim stanie 

prawnym, ale w każdej z tych sytuacji, dopuszczalność przerwania ciąży zależy od 

uprzedniego - w zasadzie - stwierdzenia, że taka sytuacja zaistniała, dokonanego przez 910 

lekarza lub przez prokuratora. Przepisy te nie są zresztą przedmiotem zaskarżenia (…) [i] nie 

ma też podstaw do szerszego wypowiadania się o ich konstytucyjności. Kto wie, czy taki 

“proceduralny” kierunek zaskarżenia i rozstrzygnięcia nie usunąłby wielu rozbieżności, 

których na tle wydanego dzisiaj orzeczenia nie udało się uniknąć. Skoro jednak Trybunał 

skoncentrował się na materialnoprawnych aspektach badanej regulacji, to z całą ostrością 915 

wyłonić się musiał problem nie tylko ochrony życia, ale i ochrony godności kobiety. 

Niedostateczne - w moim przekonaniu - uwzględnienie drugiej z tych wartości może stworzyć 

wrażenie przedmiotowego potraktowania kobiety, a zapoznania jej praw podmiotowych. Z 

tego względu rozstrzygnięcie Trybunału wymaga podjęcia polemiki w zdaniu odrębnym. 
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Supreme Court of the United States 

Snyder v. Phelps 562 U.S. 433 (2011) 

First Amendment to the United States Constitution: 

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise 

thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to 5 

assemble, and to petition the Government for a redress of grievances. 

 

Chief Justice Roberts, writing for the Court. 

A jury held members of the Westboro Baptist Church liable for millions of dollars in damages 

for picketing near a soldier’s funeral service. The picket signs reflected the church’s view that the 10 

United States is overly tolerant of sin and that God kills American soldiers as punishment. The 

question presented is whether the First Amendment shields the church members from tort liability for 

their speech in this case. 

 

FACTS
2
 15 

Fred Phelps founded the Westboro Baptist Church in Topeka, Kansas, in 1955. The church’s 

congregation believes that God hates and punishes the United States for its tolerance of 

homosexuality, particularly in America’s military. The church frequently communicates its views by 

picketing, often at military funerals. In the more than 20 years that the members of Westboro Baptist 

have publicized their message, they have picketed nearly 600 funerals. (…) 20 

Marine Lance Corporal Matthew Snyder was killed in Iraq in the line of duty. Lance Corporal 

Snyder’s father selected the Catholic church in the Snyders’ hometown of Westminster, Maryland, as 

the site for his son’s funeral. Local newspapers provided notice of the time and location of the 

service. 

Phelps became aware of Matthew Snyder’s funeral and decided to travel to Maryland with six 25 

other Westboro Baptist parishioners (two of his daughters and four of his grandchildren) to picket. 

On the day of the memorial service, the Westboro congregation members picketed on public land 

adjacent to public streets near the Maryland State House, the United States Naval Academy, and 

Matthew Snyder’s funeral. The Westboro picketers carried signs that were largely the same at all 

three locations. They stated, for instance: “God Hates the USA/Thank God for 9/11,” “America is 30 

Doomed,” “Don’t Pray for the USA,” “Thank God for IEDs,” “Thank God for Dead Soldiers,” “Pope 

in Hell,” “Priests Rape Boys,” “God Hates Fags,” “You’re Going to Hell,” and “God Hates You.” 

The church had notified the authorities in advance of its intent to picket at the time of the 

funeral, and the picketers complied with police instructions in staging their demonstration. The 

picketing took place within a 10- by 25-foot plot of public land adjacent to a public street, behind a 35 

temporary fence. That plot was approximately 1,000 feet from the church where the funeral was 

held. Several buildings separated the picket site from the church. The Westboro picketers displayed 

their signs for about 30 minutes before the funeral began and sang hymns and recited Bible verses. 

                                                 
2
 Śródtytuły zostały dodane przez prowadzącego. W niektórych miejscach, dla większego komfortu czytania, skrócono 

liczbę odwołań do innych wyroków. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Baptystyczny_Westboro
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None of the picketers entered church property or went to the cemetery. They did not yell or use 

profanity, and there was no violence associated with the picketing. 40 

The funeral procession passed within 200 to 300 feet of the picket site. Although Snyder 

testified that he could see the tops of the picket signs as he drove to the funeral, he did not see what 

was written on the signs until later that night, while watching a news broadcast covering the event. 

 

The District Court and the Court of Appeals 45 

Snyder filed suit against Phelps, Phelps’s daughters, and the Westboro Baptist Church 

(collectively Westboro or the church) in the United States District Court for the District of Maryland 

under that court’s diversity jurisdiction. Snyder alleged five state tort law claims: defamation, 

publicity given to private life, intentional infliction of emotional distress, intrusion upon seclusion, 

and civil conspiracy. Westboro moved for summary judgment contending, in part, that the church’s 50 

speech was insulated from liability by the First Amendment. 

The District Court awarded Westboro summary judgment on Snyder’s claims for defamation 

and publicity given to private life, concluding that Snyder could not prove the necessary elements of 

those torts. A trial was held on the remaining claims. At trial, Snyder described the severity of his 

emotional injuries. He testified that he is unable to separate the thought of his dead son from his 55 

thoughts of Westboro’s picketing, and that he often becomes tearful, angry, and physically ill when 

he thinks about it.  Expert witnesses testified that Snyder’s emotional anguish had resulted in severe 

depression and had exacerbated pre-existing health conditions. 

A jury found for Snyder on the intentional infliction of emotional distress, intrusion upon 

seclusion, and civil conspiracy claims, and held Westboro liable for $2.9 million in compensatory 60 

damages and $8 million in punitive damages. Westboro filed several post-trial motions, including a 

motion contending that the jury verdict was grossly excessive (…). The District Court remitted the 

punitive damages award to $2.1 million, but left the jury verdict otherwise intact. (…) 

 

Opinion of the Supreme Court 65 

To succeed on a claim for intentional infliction of emotional distress in Maryland, a plaintiff 

must demonstrate that the defendant intentionally or recklessly engaged in extreme and outrageous 

conduct that caused the plaintiff to suffer severe emotional distress. The Free Speech Clause of the 

First Amendment – “Congress shall make no law … abridging the freedom of speech” – can serve as 

a defense in state tort suits, including suits for intentional infliction of emotional distress. 70 

Whether the First Amendment prohibits holding Westboro liable for its speech in this case 

turns largely on whether that speech is of public or private concern, as determined by all the 

circumstances of the case. “[S]peech on ‘matters of public concern’ … is ‘at the heart of the First 

Amendment’s protection.’” The First Amendment reflects “a profound national commitment to the 

principle that debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open.” New York Times 75 

Co. v. Sullivan, 376 U. S. 254, 270 (1964). That is because “speech concerning public affairs is more 

than self-expression; it is the essence of self-government.” Garrison v. Louisiana, 379 U. S. 64, 74–

75 (1964). Accordingly, “speech on public issues occupies the highest rung of the hierarchy of First 

Amendment values, and is entitled to special protection.” Connick v. Myers, 461 U. S. 138, 145 

(1983). 80 
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“ ‘[N]ot all speech is of equal First Amendment importance,’ ” however, and where matters 

of purely private significance are at issue, First Amendment protections are often less rigorous. 

(see Connick, supra, at 145–147). That is because restricting speech on purely private matters does 

not implicate the same constitutional concerns as limiting speech on matters of public interest: 

“[T]here is no threat to the free and robust debate of public issues; there is no potential interference 85 

with a meaningful dialogue of ideas”; and the “threat of liability” does not pose the risk of “a 

reaction of self-censorship” on matters of public import. (…) 

Speech deals with matters of public concern when it can “be fairly considered as relating to 

any matter of political, social, or other concern to the community,” Connick, supra, at 146, or when it 

“is a subject of legitimate news interest; that is, a subject of general interest and of value and concern 90 

to the public,” San Diego, supra, at 83–84. (…) The arguably “inappropriate or controversial 

character of a statement is irrelevant to the question whether it deals with a matter of public 

concern.” Rankin v. McPherson, 483 U. S. 378, 387 (1987). (…) 

Deciding whether speech is of public or private concern requires us to examine the “ ‘content, 

form, and context’ ” of that speech, “ ‘as revealed by the whole record.’ ” Dun & 95 

Bradstreet, supra, at 761. As in other First Amendment cases, the court is obligated “to ‘make an 

independent examination of the whole record’ in order to make sure that ‘the judgment does not 

constitute a forbidden intrusion on the field of free expression.’ ” Bose Corp. v. Consumers Union of 

United States, Inc., 466 U. S. 485, 499 (1984). In considering content, form, and context, no factor is 

dispositive, and it is necessary to evaluate all the circumstances of the speech, including what was 100 

said, where it was said, and how it was said. 

The “content” of Westboro’s signs plainly relates to broad issues of interest to society at 

large, rather than matters of “purely private concern.” Dun & Bradstreet, supra, at 759. The placards 

read “God Hates the USA/Thank God for 9/11,” “America is Doomed,” “Don’t Pray for the USA,” 

“Thank God for IEDs,” “Fag Troops,” “Semper Fi Fags,” “God Hates Fags,” “Maryland Taliban,” 105 

“Fags Doom Nations,” “Not Blessed Just Cursed,” “Thank God for Dead Soldiers,” “Pope in Hell,” 

“Priests Rape Boys,” “You’re Going to Hell,” and “God Hates You.”. While these messages may fall 

short of refined social or political commentary, the issues they highlight—the political and moral 

conduct of the United States and its citizens, the fate of our Nation, homosexuality in the military, 

and scandals involving the Catholic clergy—are matters of public import. The signs certainly convey 110 

Westboro’s position on those issues, in a manner designed, unlike the private speech in Dun & 

Bradstreet, to reach as broad a public audience as possible. And even if a few of the signs—such as 

“You’re Going to Hell” and “God Hates You”—were viewed as containing messages related to 

Matthew Snyder or the Snyders specifically, that would not change the fact that the overall thrust and 

dominant theme of Westboro’s demonstration spoke to broader public issues. 115 

Apart from the content of Westboro’s signs, Snyder contends that the “context” of the 

speech—its connection with his son’s funeral—makes the speech a matter of private rather than 

public concern. The fact that Westboro spoke in connection with a funeral, however, cannot by itself 

transform the nature of Westboro’s speech. Westboro’s signs, displayed on public land next to a 

public street, reflect the fact that the church finds much to condemn in modern society. Its speech is 120 

“fairly characterized as constituting speech on a matter of public concern,” Connick, 461 U. S., at 

146, and the funeral setting does not alter that conclusion. 
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Snyder argues that the church members in fact mounted a personal attack on Snyder and his 

family, and then attempted to “immunize their conduct by claiming that they were actually protesting 

the United States’ tolerance of homosexuality or the supposed evils of the Catholic Church.” We are 125 

not concerned in this case that Westboro’s speech on public matters was in any way contrived to 

insulate speech on a private matter from liability. Westboro had been actively engaged in speaking 

on the subjects addressed in its picketing long before it became aware of Matthew Snyder, and there 

can be no serious claim that Westboro’s picketing did not represent its “honestly believed” views on 

public issues.  There was no pre-existing relationship or conflict between Westboro and Snyder that 130 

might suggest Westboro’s speech on public matters was intended to mask an attack on Snyder over a 

private matter. (…) 

Snyder goes on to argue that Westboro’s speech should be afforded less than full First 

Amendment protection “not only because of the words” but also because the church members 

exploited the funeral “as a platform to bring their message to a broader audience.”(…) There is no 135 

doubt that Westboro chose to stage its picketing at the Naval Academy, the Maryland State House, 

and Matthew Snyder’s funeral to increase publicity for its views and because of the relation between 

those sites and its views—in the case of the military funeral, because Westboro believes that God is 

killing American soldiers as punishment for the Nation’s sinful policies. 

Westboro’s choice to convey its views in conjunction with Matthew Snyder’s funeral made 140 

the expression of those views particularly hurtful to many, especially to Matthew’s father. The record 

makes clear that the applicable legal term—“emotional distress”—fails to capture fully the anguish 

Westboro’s choice added to Mr. Snyder’s already incalculable grief. But Westboro conducted its 

picketing peacefully on matters of public concern at a public place adjacent to a public street. Such 

space occupies a “special position in terms of First Amendment protection.” United 145 

States v. Grace, 461 U. S. 171, 180 (1983). “[W]e have repeatedly referred to public streets as the 

archetype of a traditional public forum,” noting that “ ‘[t]ime out of mind’ public streets and 

sidewalks have been used for public assembly and debate.” Frisby v. Schultz, 487 U. S. 474, 480 

(1988). 

That said, “[e]ven protected speech is not equally permissible in all places and at all times.” 150 

Corneliusv. NAACP Legal Defense & Ed. Fund, Inc., 473 U. S. 788, 799 (1985). Westboro’s choice 

of where and when to conduct its picketing is not beyond the Government’s regulatory reach—it is 

“subject to reasonable time, place, or manner restrictions” that are consistent with the standards 

announced in this Court’s precedents. (…)  Maryland now has a law imposing restrictions on funeral 

picketing, Md. Crim. Law Code Ann. §10–205, as do 43 other States and the Federal Government. 155 

To the extent these laws are content neutral, they raise very different questions from the tort verdict 

at issue in this case. Maryland’s law, however, was not in effect at the time of the events at issue 

here, so we have no occasion to consider how it might apply to facts such as those before us, or 

whether it or other similar regulations are constitutional. 

We have identified a few limited situations where the location of targeted picketing can be 160 

regulated under provisions that the Court has determined to be content neutral. In Frisby, for 

example, we upheld a ban on such picketing “before or about” a particular residence. 

In Madsen v. Women’s Health Center, Inc., we approved an injunction requiring a buffer zone 

between protesters and an abortion clinic entrance. . The facts here are obviously quite different, both 

with respect to the activity being regulated and the means of restricting those activities. 165 
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Simply put, the church members had the right to be where they were. Westboro alerted local 

authorities to its funeral protest and fully complied with police guidance on where the picketing 

could be staged. The picketing was conducted under police supervision some 1,000 feet from the 

church, out of the sight of those at the church. The protest was not unruly; there was no shouting, 

profanity, or violence. 170 

The record confirms that any distress occasioned by Westboro’s picketing turned on the 

content and viewpoint of the message conveyed, rather than any interference with the funeral itself. 

A group of parishioners standing at the very spot where Westboro stood, holding signs that said 

“God Bless America” and “God Loves You,” would not have been subjected to liability. It was what 

Westboro said that exposed it to tort damages. 175 

Given that Westboro’s speech was at a public place on a matter of public concern, that speech 

is entitled to “special protection” under the First Amendment. Such speech cannot be restricted 

simply because it is upsetting or arouses contempt. “If there is a bedrock principle underlying the 

First Amendment, it is that the government may not prohibit the expression of an idea simply 

because society finds the idea itself offensive or disagreeable.” Texas v. Johnson, 491 U. S. 397, 414 180 

(1989). Indeed, “the point of all speech protection … is to shield just those choices of content that in 

someone’s eyes are misguided, or even hurtful.” Hurley v. Irish-American Gay, Lesbian and 

Bisexual Group of Boston, Inc., 515 U. S. 557, 574 (1995). 

The jury here was instructed that it could hold Westboro liable for intentional infliction of 

emotional distress based on a finding that Westboro’s picketing was “outrageous.” 185 

“Outrageousness,” however, is a highly malleable standard with “an inherent subjectiveness about it 

which would allow a jury to impose liability on the basis of the jurors’ tastes or views, or perhaps on 

the basis of their dislike of a particular expression.” Hustler, 485 U. S., at 55 (internal quotation 

marks omitted). In a case such as this, a jury is “unlikely to be neutral with respect to the content of 

[the] speech,” posing “a real danger of becoming an instrument for the suppression of … ‘vehement, 190 

caustic, and sometimes unpleasan[t]’ ” expression. Bose Corp., 466 U. S., at 510. Such a risk is 

unacceptable; “in public debate [we] must tolerate insulting, and even outrageous, speech in order to 

provide adequate ‘breathing space’ to the freedoms protected by the First 

Amendment.” Boos v. Barry, 485 U. S. 312, 322 (1988). What Westboro said, in the whole context 

of how and where it chose to say it, is entitled to “special protection” under the First Amendment, 195 

and that protection cannot be overcome by a jury finding that the picketing was outrageous. 

For all these reasons, the jury verdict imposing tort liability on Westboro for intentional 

infliction of emotional distress must be set aside. (…) 

Our holding today is narrow. We are required in First Amendment cases to carefully review 

the record, and the reach of our opinion here is limited by the particular facts before us. (…) 200 

Westboro believes that America is morally flawed; many Americans might feel the same about 

Westboro. Westboro’s funeral picketing is certainly hurtful and its con-tribution to public discourse 

may be negligible. But Westboro addressed matters of public import on public property, in a peaceful 

manner, in full compliance with the guidance of local officials. The speech was indeed planned to 

coincide with Matthew Snyder’s funeral, but did not itself disrupt that funeral, and Westboro’s 205 

choice to conduct its picketing at that time and place did not alter the nature of its speech. 
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Speech is powerful. It can stir people to action, move them to tears of both joy and sorrow, 

and—as it did here—inflict great pain. On the facts before us, we cannot react to that pain by 

punishing the speaker. As a Nation we have chosen a different course—to protect even hurtful 

speech on public issues to ensure that we do not stifle public debate. That choice requires that we 210 

shield Westboro from tort liability for its picketing in this case. 

 

Dissenting opinion from Justice Alito 

Our profound national commitment to free and open debate is not a license for the vicious 

verbal assault that occurred in this case. 215 

Petitioner Albert Snyder is not a public figure. He is simply a parent whose son, Marine 

Lance Corporal Matthew Snyder, was killed in Iraq. Mr. Snyder wanted what is surely the right of 

any parent who experiences such an incalculable loss: to bury his son in peace. But respondents, 

members of the Westboro Baptist Church, deprived him of that elementary right. They first issued a 

press release and thus turned Matthew’s funeral into a tumultuous media event. They then appeared 220 

at the church, approached as closely as they could without trespassing, and launched a malevolent 

verbal attack on Matthew and his family at a time of acute emotional vulnerability. As a result, 

Albert Snyder suffered severe and lasting emotional injury. The Court now holds that the First 

Amendment protected respondents’ right to brutalize Mr. Snyder. I cannot agree. 

Respondents and other members of their church have strong opinions on certain moral, 225 

religious, and political issues, and the First Amendment ensures that they have almost limitless 

opportunities to express their views. They may write and distribute books, articles, and other texts; 

they may create and disseminate video and audio recordings; they may circulate petitions; they may 

speak to individuals and groups in public forums and in any private venue that wishes to 

accommodate them; they may picket peacefully in countless locations; they may appear on television 230 

and speak on the radio; they may post messages on the Internet and send out e-mails. And they may 

express their views in terms that are “uninhibited,” “vehement,” and “caustic.” New York Times 

Co. v. Sullivan, 376 U. S. 254, 270 (1964). 

It does not follow, however, that they may intentionally inflict severe emotional injury on 

private persons at a time of intense emotional sensitivity by launching vicious verbal attacks that 235 

make no contribution to public debate. To protect against such injury, “most if not all jurisdictions” 

permit recovery in tort for the intentional infliction of emotional distress (or IIED). Hustler 

Magazine, Inc. v. Falwell, 485 U. S. 46, 53 (1988). 

It is well established that a claim for the intentional infliction of emotional distress can be 

satisfied by speech. Indeed, what has been described as “[t]he leading case” recognizing this tort 240 

involved speech. Prosser and Keeton, supra, §12, at 60 (citing Wilkinson v. Downton, [1897] 2 Q. B. 

57); see also Restatement (Second) of Torts §46, illustration 1. And although this Court has not 

decided the question, I think it is clear that the First Amendment does not entirely preclude liability 

for the intentional infliction of emotional distress by means of speech. 

This Court has recognized that words may “by their very utterance inflict injury” and that the 245 

First Amendment does not shield utterances that form “no essential part of any exposition of ideas, 

and are of such slight social value as a step to truth that any benefit that may be derived from them is 

clearly outweighed by the social interest in order and morality.” Chaplinsky v. New Hampshire, 315 
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U. S. 568, 572 (1942). (…) When grave injury is intentionally inflicted by means of an attack like the 

one at issue here, the First Amendment should not interfere with recovery. 250 

In this case, respondents brutally attacked Matthew Snyder, and this attack, which was almost 

certain to inflict injury, was central to respondents’ well-practiced strategy for attracting public 

attention. 

On the morning of Matthew Snyder’s funeral, respondents could have chosen to stage their 

protest at countless locations. They could have picketed the United States Capitol, the White House, 255 

the Supreme Court, the Pentagon, or any of the more than 5,600 military recruiting stations in this 

country. They could have returned to the Maryland State House or the United States Naval Academy, 

where they had been the day before. They could have selected any public road where pedestrians are 

allowed. (There are more than 4,000,000 miles of public roads in the United States.) They could have 

staged their protest in a public park. (There are more than 20,000 public parks in this country.) They 260 

could have chosen any Catholic church where no funeral was taking place. (There are nearly 19,000 

Catholic churches in the United States.) But of course, a small group picketing at any of these 

locations would have probably gone unnoticed. 

The Westboro Baptist Church, however, has devised a strategy that remedies this problem. As 

the Court notes, church members have protested at nearly 600 military funerals. They have also 265 

picketed the funerals of police officers, firefighters, and the victims of natural disasters, accidents, 

and shocking crimes. And in advance of these protests, they issue press releases to ensure that their 

protests will attract public attention. 

This strategy works because it is expected that respondents’ verbal assaults will wound the 

family and friends of the deceased and because the media is irresistibly drawn to the sight of persons 270 

who are visibly in grief. The more outrageous the funeral protest, the more publicity the Westboro 

Baptist Church is able to obtain. Thus, when the church recently announced its intention to picket the 

funeral of a 9-year-old girl killed in the shooting spree in Tucson—proclaiming that she was “better 

off dead” — their announcement was national news, and the church was able to obtain free air time 

on the radio in exchange for canceling its protest. Similarly, in 2006, the church got air time on a talk 275 

radio show in exchange for canceling its threatened protest at the funeral of five Amish girls killed 

by a crazed gunman. 

In this case, respondents implemented the Westboro Baptist Church’s publicity-seeking 

strategy. Their press release stated that they were going “to picket the funeral of Lance Cpl. Matthew 

A. Snyder” because “God Almighty killed Lance Cpl. Snyder. He died in shame, not honor—for a 280 

fag nation cursed by God … . Now in Hell—sine die.” This announcement guaranteed that 

Matthew’s funeral would be transformed into a raucous media event and began the wounding 

process. It is well known that anticipation may heighten the effect of a painful event. 

On the day of the funeral, respondents, true to their word, displayed placards that conveyed 

the message promised in their press release. Signs stating “God Hates You” and “Thank God for 285 

Dead Soldiers” reiterated the message that God had caused Matthew’s death in retribution for his 

sins. Others, stating “You’re Going to Hell” and “Not Blessed Just Cursed,” conveyed the message 

that Matthew was “in Hell—sine die.”  

Even if those who attended the funeral were not alerted in advance about respondents’ 

intentions, the meaning of these signs would not have been missed. Since respondents chose to stage 290 
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their protest at Matthew Snyder’s funeral and not at any of the other countless available venues, a 

reasonable person would have assumed that there was a connection between the messages on the 

placards and the deceased. Moreover, since a church funeral is an event that naturally brings to mind 

thoughts about the afterlife, some of respondents’ signs—e.g., “God Hates You,” “Not Blessed Just 

Cursed,” and “You’re Going to Hell”—would have likely been interpreted as referring to God’s 295 

judgment of the deceased. 

Other signs would most naturally have been understood as suggesting—falsely—that 

Matthew was gay. Homosexuality was the theme of many of the signs. There were signs reading 

“God Hates Fags,” “Semper Fi Fags,” “Fags Doom Nations,” and “Fag Troops.” Another placard 

depicted two men engaging in anal intercourse. A reasonable bystander seeing those signs would 300 

have likely concluded that they were meant to suggest that the deceased was a homosexual. 

After the funeral, the Westboro picketers reaffirmed the meaning of their protest. They posted 

an online account entitled “The Burden of Marine Lance Cpl. Matthew A. Snyder. The Visit of 

Westboro Baptist Church to Help the Inhabitants of Maryland Connect the Dots!” Belying any 

suggestion that they had simply made general comments about homosexuality, the Catholic Church, 305 

and the United States military, the “epic” addressed the Snyder family directly: 

“God blessed you, Mr. and Mrs. Snyder, with a resource and his name was Matthew. He was 

an arrow in your quiver! In thanks to God for the comfort the child could bring you, you had a 

DUTY to prepare that child to serve the LORD his GOD—PERIOD! You did JUST THE 

OPPOSITE—you raised him for the devil. 310 

“Albert and Julie RIPPED that body apart and taught Matthew to defy his Creator, to divorce, 

and to commit adultery. They taught him how to support the largest pedophile machine in the history 

of the entire world, the Roman Catholic monstrosity. Every dime they gave the Roman Catholic 

monster they condemned their own souls. They also, in supporting satanic Catholicism, taught 

Matthew to be an idolater.  .     .     .     . 315 

   “Then after all that they sent him to fight for the United States of Sodom, a filthy country 

that is in lock step with his evil, wicked, and sinful manner of life, putting him in the cross hairs of a 

God that is so mad He has smoke coming from his nostrils and fire from his mouth! How dumb was 

that?” 

In light of this evidence, it is abundantly clear that respondents, going far beyond 320 

commentary on matters of public concern, specifically attacked Matthew Snyder because (1) he was 

a Catholic and (2) he was a member of the United States military. Both Matthew and petitioner were 

private figures, and this attack was not speech on a matter of public concern. While commentary on 

the Catholic Church or the United States military constitutes speech on matters of public concern, 

speech regarding Matthew Snyder’s purely private conduct does not. 325 

(…) Respondents’ outrageous conduct caused petitioner great injury, and the Court now 

compounds that injury by depriving petitioner of a judgment that acknowledges the wrong he 

suffered. In order to have a society in which public issues can be openly and vigorously debated, it is 

not necessary to allow the brutalization of innocent victims like petitioner. I therefore respectfully 

dissent.330 
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2017 r. (Sygn. akt Kp 1/17) 

Czy zgromadzenia mające na celu „uczenie doniosłego wydarzenia dla historii RP” powinno mieć 

pierwszeństwo przed innymi zgromadzeniami, np. paradą równości? Kto powinien decydować o 

pierwszeństwie odbywania zgromadzeń? 

Kwestionowane przepisy: 5 

Art. 26a. ust. 1 

Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na 

tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w 

roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu 

ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie 10 

doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się 

z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. 

 

Art. 26b ust. 3 

Jeżeli wojewoda wydał zgodę na odbycie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w których 15 

miało się odbyć inne zgromadzenie, organ gminy (...) wydaje decyzję, o której mowa w art. 14 pkt 3 

[o zakazie zgromadzenia – przyp. LSZ]. 

 

Definicja zgromadzenia 

[A]rt. 57 Konstytucji nie wskazuje kryteriów różnicowania zgromadzeń, a art. 31 ust. 3 20 

Konstytucji tylko potwierdza, że zróżnicowanie takie może być wprowadzone. Uczynił tak choćby 

ustawodawca, ustanawiając ustawę – Prawo o zgromadzeniach, w której wyodrębnił zgromadzenia i 

zgromadzenia spontaniczne, a także różne procedury związane z organizacją, odbyciem i 

rozwiązaniem zgromadzeń. 

Ocena tego, czy wprowadzone zróżnicowane spełnia wymogi konstytucyjne wymaga 25 

rozstrzygnięcia, 1) czy kryterium zróżnicowania pozostaje w racjonalnym związku z celem i treścią 

danej regulacji; 2) czy waga interesu, któremu różnicowanie ma służyć, pozostaje w odpowiedniej 

proporcji do wagi interesów, które zostaną naruszone w wyniku wprowadzonego zróżnicowania; 3) 

czy kryterium różnicowania pozostaje w związku z innymi wartościami, zasadami czy normami 

konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych. (…) 30 

W literaturze przyjęto, że „zgromadzanie się” zakłada zbieranie się wielu osób. Innymi 

słowy, chodzi o zebranie (zgrupowanie, spotkanie) w jednym miejscu co najmniej kilku osób, 

pomiędzy którymi istnieje wewnętrzny, psychologiczny związek, zakładający chęć wzajemnej 

wymiany poglądów. Pojęcie zgromadzenia generalnie obejmuje więc zaplanowane, zamierzone 

zgrupowanie osób, które spotykają się, by realizować cel założony przez uczestniczące w nim osoby. 35 

W doktrynie prawnej wskazuje się też, że zgromadzenie może być definiowane przez wymienienie 

charakterystycznych dla niego elementów, którymi są: 1) intencjonalna obecność więcej niż jednej 

osoby w tym samym miejscu i czasie; 2) wspólny łączący te osoby cel, którym jest odniesienie się 

(rozważenie lub przedstawienie) do określonej sprawy (wspólna więź uczestników zgromadzenia); 

3) pokojowy charakter zgromadzenia oraz 4) odformalizowany charakter zgromadzenia. Podkreśla 40 

się więc, że zgromadzenie nie jest przypadkowym zgrupowaniem osób, lecz zgromadzeniem 
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intencjonalnym mającym swój konkretny cel, który jest przyczyną zebrania się pewnej grupy ludzi 

w danym miejscu i czasie. Z reguły celem tym jest rozważenie, zakomunikowanie, przedstawienie 

lub odniesienie się do określonej sprawy. Zgromadzenie obejmuje każdą formę wypowiedzi lub 

ekspresji odnoszącej się do kwestii mającej znaczenie dla danej zbiorowości. Cel zgromadzenia musi 45 

być wspólny dla wszystkich jego uczestników. Związek zachodzący między osobami biorącymi 

w nim udział ma wynikać z chęci zaprezentowania opinii lub poglądów lub ich wymiany. (…) 

Zgromadzenia cykliczne zostały wyodrębnione przez ustawodawcę przede wszystkim według 

kryterium przedmiotowego, a pomocniczo także według kryterium czasowego. Za zgromadzenie 

cykliczne może zostać uznane tylko takie zgromadzenie, które jest organizowane przez tego samego 50 

organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według 

opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a 

tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń, i 

miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej 

wydarzeń.  55 

Przesłanki umożliwiające organizację i odbycie zgromadzenia cyklicznego wpisują się 

w definicję pojęcia „zgromadzenie” występującego w orzecznictwie Trybunału i doktrynie prawnej. 

Jeżeli jedynym wspólnym kryterium wyróżniającym grupę osób biorących udział w zgromadzeniu 

jest intelektualna relacja między uczestnikami zgrupowania, która ich integruje, to nic lepiej nie 

będzie kształtować tej więzi niż powtarzalność i regularność zgromadzeń. Ponadto należy podkreślić, 60 

że ze względu na to, iż zgromadzenia cykliczne miałyby się odbywać między innymi co najmniej raz 

w roku w dniach świąt państwowych i narodowych lub miały na celu w szczególności uczczenie 

doniosłych i istotnych dla historii Polski wydarzeń, pozwalają one eksponować pewne wartości 

ważne społecznie i czynią z nich temat debaty publicznej. 

Wartości te mają być przedmiotem ochrony przez władze publiczne i obywateli, co wynika 65 

z Preambuły do Konstytucji (np. troska o byt i przyszłość Ojczyzny oraz o dobro wspólne, 

zobowiązanie do przekazania przyszłym pokoleniom wszystkiego, co cenne z ponad tysiącletniego 

dorobku Rzeczypospolitej, i nawiązywanie do najlepszych jej tradycji). 

Dla zgromadzeń cyklicznych ważny jest też element powiązania ich z konkretnym miejscem, 

datą czy zaistniałym faktem lub wydarzeniem o znaczeniu historycznym lub ważnym dla państwa. 70 

To powoduje, że przeprowadzenie tego zgromadzenia w innym miejscu i czasie utraciłoby sens. 

Skoro elementy te mogą mieć decydujące znaczenie dla organizacji takiego zgromadzenia, mogą 

stanowić podstawę dla przyznania takim rodzajom zgromadzeń pierwszeństwa. 

Tym samym w ocenie Trybunału, dokonana zmiana w postaci wprowadzenia nowego rodzaju 

zgromadzeń do ustawy – Prawo o zgromadzeniach mieści się w swobodzie działania ustawodawcy i 75 

jest uzasadniona. Analizując konieczność wprowadzonych zmian, nie można bowiem nie uwzględnić 

charakteru i celu zgromadzeń cyklicznych i ich znaczenia w urzeczywistnianiu wolności 

zgromadzeń. 

 

Zgromadzenia cykliczne a zasada równości 80 

Z zasady równości wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie 

określonej kategorii. Jeśli przyjmie się, że w niniejszej sprawie tą kategorią podobną są 

zgromadzenia publiczne, to należy wskazać, że nie jest to kategoria jednolita. Są zgromadzenia 
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w fundamentalnej formie (notyfikowane [których odbycie jest zgłaszane właściemu organowi]), są 

zgromadzenia spontaniczne, czy wreszcie wprowadzone ustawą zmieniającą zgromadzenia 85 

cykliczne. To, że wszystkie zgromadzenia określone w ustawie – Prawo o zgromadzeniach 

umożliwiają realizację konstytucyjnej wolności zgromadzeń, nie przesądza jeszcze o tym, że muszą 

być przez prawodawcę tak samo uregulowane. Wręcz przeciwnie – specyfika każdej z tych 

odrębnych kategorii zgromadzeń powinna implikować odrębne postępowanie wobec każdej z nich, 

w tym również tworzenie odrębnych procedur ich zgłaszania czy ustalania ich pierwszeństwa. 90 

Z tego wynika, że ustawodawca w ramach kategorii zgromadzeń publicznych już wcześniej 

wprowadził określone zróżnicowania, które nie zostały zakwestionowane przed Trybunałem 

Konstytucyjnym. Ta okoliczność (brak jednolitości) została wzięta pod uwagę przy ocenie zgodności 

kwestionowanego przepisu z art. 32 ust. 1 i art. 57 Konstytucji. 

Wprowadzone zróżnicowanie zgromadzeń ma charakter racjonalny i realizuje cel ustawy, 95 

którym jest umożliwienie realizacji zgromadzeń w określonej ścieżce administracyjnej w wypadku 

organizowania zgromadzeń przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej 

trasie w określonym cyklu i według opracowanego terminarza, przede wszystkim ze względu na 

uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń.  

 100 

Zgoda wojewody na odbycie zgromadzenia cyklicznego 

Ustawa zmieniająca wprowadza nowy sposób procedowania odnośnie do realizacji wolności 

zgromadzeń. Oprócz podstawowego modelu notyfikacji oraz możliwości odbycia zgromadzenia bez 

konieczności poinformowania właściwego organu (w wypadku zgromadzeń spontanicznych), nową 

regulacją jest wymóg uzyskania zgody wojewody na odbycie zgromadzenia cyklicznego. [We 105 

wniosku organizator jest zobowiązany podać uzasadnienie celu cyklicznego organizowania 

zgromadzeń ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji. W przypadku zyczajnego 

zgromadzenia nie jest wymagane podanie uzasadnienia, ale należy określić cel zgromadzenia]. 

To powoduje, że konieczna jest odpowiedź na pytanie, czy takie działanie ustawodawcy jest 

przydatne, konieczne i proporcjonalne, a zatem czy spełnia wymogi wynikające z zasady 110 

proporcjonalności. 

Trybunał stwierdził, że podstawowym argumentem konieczności ingerencji jest to, 

że zgromadzenia cykliczne nie mają charakteru jednorazowego. Funkcjonalność nowej formy 

organizacji zgromadzenia usprawnia realizowanie wolności zgromadzeń, które ze względu na 

określony przedmiot powinny mieć zagwarantowaną możliwość odbywania się w określonym 115 

miejscu i czasie. Organizacja zgromadzenia cyklicznego, które ma się odbywać w ściśle określonych 

odstępach czasowych, a niekiedy w ściśle określonych miejscach, jest okolicznością, która wpływa 

na wolności i prawa innych podmiotów, a także stanowi przedsięwzięcie związane z koniecznością 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego dla uczestników zgromadzenia. Może też 

powodować wyłączenie określonej przestrzeni publicznej, z której chcą korzystać inni, ze względu 120 

na odbywane zgromadzenie. To wszystko uzasadnia głębszą ingerencję w wykonywanie wolności 

zgromadzeń w formie zgromadzenia cyklicznego ze względu na konieczność zapewnienia porządku i 

bezpieczeństwa oraz stworzenia gwarancji innym osobom czy podmiotom. Służyć temu ma 

kwalifikowana procedura administracyjna warunkująca odbycie tego rodzaju zgromadzenia i wymóg 

uzyskania zgody.  125 
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Powyższe okoliczności są dowodem tego, że instytucja zgody na zgromadzenie cykliczne jest 

zasadna ze względu na realizację powyżej wskazanych celów. Należy przy tym pamiętać, że zgoda 

wojewody nie ma charakteru automatycznego. Wniosek o wyrażenie zgody na zgromadzenie 

cykliczne musi być uzasadniony przez organizatora zgromadzenia, a organ, wydając decyzję, musi 

uwzględnić prawne przesłanki tego typu zebrania osób. (…) 130 

Trybunał zauważył też, że wyżej wskazane obostrzenia związane z organizacją zgromadzeń 

cyklicznych nie zamykają możliwości realizacji wolności zgromadzeń w innych formach (tj. poprzez 

zgromadzenia notyfikowane albo spontaniczne) organizatorom zgromadzenia, którzy w wyniku 

uzyskania zgody przez organizatorów zgromadzenia cyklicznego, będą zobowiązani do 

powstrzymania się od realizacji swego prawa do wolności zgromadzeń w danym miejscu i czasie. 135 

(…) 

Organizatorom innych zgromadzeń publicznych zapewnia wiedzę o czasie i miejscu 

zgromadzeń cyklicznych. To pozwala na zaplanowanie innych zgromadzeń, a tym samym na 

skuteczną realizację ich wolności. Informacja o zgromadzeniach cyklicznych jest bowiem podawana 

w BIP. (…) 140 

Ustawodawca, przyznając pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu organizatorom 

zgromadzeń cyklicznych, w żadnym razie nie wyklucza możliwości organizacji innego 

zgromadzenia, o ile nie będzie ono odbywać się w tym samym miejscu i czasie. 

W tym kontekście organizatorzy zgromadzenia, które nie mogło się odbyć ze względu na 

odbywające się w danym miejscu i czasie zgromadzenie cykliczne, mogą też skorzystać z formuły 145 

zgromadzenia spontanicznego.  

W obu powyższych wypadkach należy jednak pamiętać o spełnieniu pokojowych wymogów 

dla korzystania z tego prawa, o których wielokrotnie wspominał w swoim orzecznictwie sam 

Trybunał Konstytucyjny, jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka. W szczególności, jeśli 

organizatorzy takich zgromadzeń chcieliby przeprowadzić je w formule kontrdemonstracji do 150 

zgromadzenia cyklicznego, brak pokojowego charakteru mógłby wykluczyć takie zgromadzenia 

spod konstytucyjnej ochrony wynikającej z art. 57 Konstytucji.  

Należy przy tym podkreślić, że zaprezentowane rozwiązanie wpisuje się w koncepcję 

racjonalizacji procedur w administracji publicznej. Umożliwia ono organizację określonych 

zgromadzeń mających znaczenie historyczne bez obawy, że uniemożliwi się ich przeprowadzenie ze 155 

względu na inne zgromadzenia, w tym spontaniczne. Idea zgromadzeń cyklicznych dotyczących 

danych tematów o znaczeniu publicznym czy historycznym ułatwia kształtowanie określonych 

postaw obywatelskich i pełni funkcje wychowawcze. 

 

Pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych 160 

Za przyznaniem pierwszeństwa zgromadzeniom cyklicznym przemawia cel ich organizacji 

mający wpływ na kształtowanie określonych postaw. W szczególności jest to warte poparcia, jeśli 

przesłanką indywidualizującą są wartości szczególnie ważne z perspektywy państwa jako dobra 

wspólnego. W literaturze przyjmuje się, że treść dobra wspólnego wyznacza „suma warunków życia 

społecznego, dzięki którym jednostki, rodziny i inne społeczności mogą skuteczniej i łatwiej 165 

osiągnąć swoją doskonałość; zasadniczym elementem dobra wspólnego (sumy połączonych 

warunków rozwoju) jest poszanowanie przyrodzonych praw oraz obowiązków osoby ludzkiej 
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wynikających z jej godności, w związku z czym nie ma racji przeciwstawianie dobra wspólnego 

wolnościom i prawom człowieka”. Skoro zgodnie z art. 1 Konstytucji, Rzeczpospolita jest dobrem 

wspólnym wszystkich obywateli, to po pierwsze są to podmioty, których dobru ma służyć 170 

Rzeczpospolita, ale po drugie, są to także podmioty, które mają prawo do określania kształtu tego 

dobra wspólnego, czyli społecznych warunków rozwoju. 

Zgromadzenia cykliczne ze względu na swoją formułę i przedmiot z pewnością mogą 

przyczyniać się do kształtowania społecznych warunków rozwoju, i to przemawia za ich szczególną 

pozycją prawną.  175 

Trybunał uznał też, że cecha zgromadzenia cyklicznego, jaką jest jego powtarzalność, jest 

korzystna dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a więc realizacji funkcji 

gwarancyjnej państwa w zakresie wolności zgromadzeń. Należy ponadto podkreślić, że 

przeprowadzenie zgromadzeń cyklicznych związanych z określonymi wydarzeniami doniosłymi dla 

państwa musi się odbyć w określonych miejscach i w określonym czasie, bo tylko wtedy takie 180 

zgromadzenia będą w stanie zrealizować swój cel. W przeciwnym razie nie będą miały sensu. (…) 

Wnioskodawca wskazuje, że konstytucyjna ochrona wolności zgromadzeń nie jest 

uzależniona od celów, jakie uczestnicy chcą osiągnąć, i jedynym wymogiem jest pokojowy przebieg 

manifestacji. Trybunał w obecnym składzie nie neguje tej oceny. Takie sformułowanie dotyczy 

jedynie celów zakładanych przez uczestników zgromadzenia. Kiedy jednak cele uczestników 185 

realizują jednocześnie cele państwa jako wspólnoty obywateli (dobro wspólne), państwo powinno 

dać im priorytet i uprzywilejować formułę zgromadzenia, przy pomocy której są realizowane. 

Trybunał wskazuje zatem, że wprowadzenie pierwszeństwa dla zgromadzeń cyklicznych nie 

godzi w istotę wolności zgromadzeń, ponieważ możliwość regulowania tej kwestii jest treścią 

wolności zgromadzeń. Realizuje to ochronny wobec zgromadzeń obowiązek państwa dzięki 190 

wprowadzeniu reguły rozstrzygającej fizyczną kolizję zgromadzeń. (…) W tym wypadku mamy do 

czynienia jedynie ze zmianą reguł przyznawania pierwszeństwa. Przed nowelizacją ustawy – Prawo 

o zgromadzeniach było to kryterium czasowe (moment zgłoszenia). Nowelizacja wprowadza 

kryterium techniczne, oparte o przesłanki wymagane dla uznania zgromadzenia za zgromadzenie 

cykliczne. 195 

Jest to zachowanie mieszczące się w granicach swobody ustawodawcy. Rozstrzyganie 

problemu kolizji odbywania poszczególnych zgromadzeń może być rozwiązywane w różny sposób. 

W podstawowej formie może ono opierać się na pierwszeństwie zgłoszenia. Nie jest jednak 

wykluczone, by ustawodawca wprowadził dodatkowe wymogi decydujące o pierwszeństwie 

zgromadzenia np. w oparciu o akty organów władzy publicznej. Ma to szczególne znaczenie 200 

w sytuacji, gdy organizowanie zgromadzeń odbywa się na różnych zasadach (zgłoszenie, wymóg 

uzyskania zgody). Jeżeli zgromadzenia cykliczne nie są notyfikowane, to aktualna reguła 

pierwszeństwa zgłoszenia nie będzie mogła mieć do nich zastosowania, bo tych zgromadzeń się 

nie zgłasza. Z tej perspektywy zgoda wojewody będzie wyznaczała określoną formułę kolizyjną. 

Określenie przez ustawodawcę, że zgromadzenia cykliczne (wymagające zgody) mają 205 

pierwszeństwo w realizacji w danym miejscu i czasie przed innymi zgromadzeniami, rozstrzyga 

kolizję, która powstawałaby, gdyby takiej regulacji nie było. Zastosowanie takiego rozwiązania jest 

dopuszczalne, jeśli jest zachowana proporcjonalność. Trybunał nie stwierdził tu jednak braku 

proporcjonalności.  
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Trybunał przypomniał, że ustawowe reguły kolizyjne dotyczące określenia pierwszeństwa 210 

zgromadzeń nie są wartościami konstytucyjnymi i nie mają charakteru bezwzględnego. Wyrażają 

one jedynie pewien zamysł ustawodawcy, który – w ramach swojej swobody decyzyjnej i 

przyznanych mu kompetencji – w określony sposób ustala zasady odbywania zgromadzeń, 

w sytuacji gdyby miały się one odbywać w tym samym miejscu i czasie. 

Zastosowanie określonych reguł pierwszeństwa nie jest samo w sobie przejawem nierównego 215 

traktowania organizatorów zgromadzeń. Stworzenie określonych mechanizmów wiąże się 

z koniecznością rozstrzygnięcia konfliktu w sferze realizacji tej samej wolności. Sam art. 31 ust. 3 

Konstytucji wskazuje, że można ograniczyć korzystanie z konstytucyjnych wolności i praw, gdy jest 

to konieczne w demokratycznym państwie prawnym dla ochrony wolności i praw innych osób.  

Odmienne potraktowanie zgromadzeń cyklicznych w ustawie – Prawo o zgromadzeniach 220 

mieści się zatem w dopuszczalnej mierze. Rygory związane z uzyskaniem zgody na odbycie tego 

typu zgromadzenia są równoważone zasadą pierwszeństwa dla zgromadzeń cyklicznych, które 

z perspektywy państwa są bezpieczniejsze i lepiej gwarantują porządek publiczny, a także stabilność 

państwa, a więc są korzystniejsze dla dobra wspólnego. (…) 

Należy przy tym pamiętać, że przyznanie pierwszeństwa odbywania danego zgromadzenia 225 

w danym miejscu i danym czasie nie uniemożliwia realizacji wolności zgromadzeń przez inne 

podmioty, z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy – Prawo o zgromadzeniach. W 

związku z powyższym wskazane we wniosku zróżnicowanie/uprzywilejowanie zgromadzeń 

cyklicznych jest również zgodne z konstytucyjną zasadą równości. 

 230 

Zdanie odrębne sędziego TK Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej  

Nie zgadzam się ze stwierdzeniem przez TK, że zakwestionowana przez Prezydenta RP 

nowelizacja ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485, dalej: uPz) 

nie narusza wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich (art. 57 

Konstytucji) i nie prowadzi do nierównego traktowania potencjalnych organizatorów/uczestników 235 

zgromadzeń (art. 32 ust. 1 Konstytucji). (…) 

Co do zasady, nie dostrzegam przeszkód konstytucyjnych, by do systemu prawa polskiego 

wprowadzić, obok już przewidzianych w ustawie zgromadzeń zwykłych i spontanicznych, trzeci ich 

rodzaj, który charakteryzowałby się cyklicznością. (…) 

Standard konstytucyjny jest natomiast naruszony przez te rozwiązania przyjęte w ramach 240 

nowelizacji, które przewidują wydanie zakazu odbycia zgromadzenia już notyfikowanego 

w odpowiednim urzędzie gminnym, gdy następnie zostanie wydana przez wojewodę chronologicznie 

późniejsza zgoda na odbycie – w tym samym miejscu i czasie – zgromadzenia cyklicznego. (…) 

Uważam, że [takie] uprzywilejowanie zgromadzeń cyklicznych jest równoznaczne z nierównym 

traktowaniem i ograniczeniem wolności zgromadzeń tych osób, które wyprzedziły w czasie 245 

organizatora zgromadzeń cyklicznych. 

Uzasadnienie wyroku w zakresie oddalającym sformułowany we wniosku Prezydenta zarzut 

nierówności w realizowaniu wolności zgromadzeń nie jest spójne. 

[Kwestionowana ustawa] pozwala na organizację zgromadzeń cyklicznych, gdy mają one na 

celu „w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej 250 

wydarzeń”. Ustawodawca nie sformułował zatem (…) zamkniętego katalogu celów, którym 
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zgromadzenia te mogą służyć. Przyjęte przez Trybunał założenie, że zawsze będą to cele stojące 

najwyżej w hierarchii konstytucyjnych wartości po prostu nie znajduje podstawy w treści przepisu 

ustawy, a w konsekwencji – analiza konstytucyjności zredukowana do przypadków, gdy cele 

zgromadzenia są zbieżne z Preambułą Konstytucji, nie jest wystarczająca. Uważam, że (…) otwarty 255 

katalog celów zgromadzeń cyklicznych nie pozwala na jednoznaczne wskazanie wartości, które 

ustawodawca chce realizować przez wprowadzenie tego nowego rodzaju zgromadzeń. Niemożliwość 

wskazania wartości konstytucyjnej, dodajmy: wartości mieszczącej się w katalogu z art. 31 ust. 3 

Konstytucji, wyklucza prawidłowe przeprowadzenie testu proporcjonalności. Jeśli nie możemy 

zidentyfikować celu, jakiemu miało służyć (w zamyśle ustawodawcy) ograniczenie wolności 260 

zgromadzeń, nie możemy też racjonalnie oceniać, czy owo ograniczenie było jedynym, skutecznym i 

proporcjonalnym środkiem do osiągnięcia założonego celu. Pierwszy kierunek uzasadnienia wyroku 

uważam więc za chybiony, gdyż – ze względu na otwarty katalog celów zgromadzeń cyklicznych – 

przeprowadzenie testu proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji dla wykazania, że 

kwestionowane przez Prezydenta ograniczenie wolności zgromadzeń mieści się w konstytucyjnym 265 

standardzie w ogóle nie jest możliwe. W konsekwencji należy uznać, że ograniczenie wolności 

zgromadzeń jest niekonstytucyjne.  

Nie zgadzam się także z drugim sposobem argumentacji TK. Uznanie przez TK, że 

ustawodawca korzysta ze swobody określania reguł kolizyjnych dotyczących pierwszeństwa 

odbywania zgromadzeń przeczy wprost istocie wolności. Podzielam w pełni stanowisko Prezydenta, 270 

który zarzuca ustawodawcy zróżnicowanie pozycji inicjatorów i uczestników zgromadzeń 

w zależności od celów, którym mają one służyć. Kryterium czasu notyfikacji, obowiązujące do 

chwili wejścia w życie ocenianej nowelizacji, jest jedynym logicznym, obiektywnym i 

sprawiedliwym kryterium, które może być brane pod uwagę w rozwiązywaniu kolizji konkurujących 

ze sobą zgromadzeń. Wprowadzenie zdecydowanie ocennego kryterium, zakładającego 275 

dokonywanie przez władzę publiczną porównania merytorycznej wartości zgromadzeń, stanowi 

zaprzeczenie równości w korzystaniu z wolności gwarantowanej przez art. 57 Konstytucji.  

 

Zdanie odrębne sędzi TK Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz 

Nie podzielam stanowiska Trybunału Konstytucyjnego zajętego w sprawie o sygn. Kp 1/17, 280 

zgodnie z którym zaskarżona przez Prezydenta ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – 

Prawo o zgromadzeniach (dalej: ustawa nowelizująca albo zmieniająca) nie narusza wolności 

zgromadzeń gwarantowanej przez art. 57 Konstytucji ani wynikającego z jej art. 32 ust. 1 nakazu 

równego traktowania organizatorów oraz uczestników zgromadzeń. (…) 

Nawiązując do dotychczasowego orzecznictwa Trybunału o wolności zgromadzeń, należy 285 

przypomnieć, że wprowadzone ustawą nowelizującą wymagania proceduralne, od których spełnienia 

uzależnia się możliwość odbycia zgromadzenia, uważane są z jednej strony za szczególnego rodzaju 

ograniczenie wolności zgromadzeń, z drugiej zaś strony za instrument mający na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzenia oraz ich ochronę. Za konstytucyjnie legitymowaną 

uważa się przy tym zasadę pierwszeństwa notyfikacji jako rozstrzygającą konflikty powstałe 290 

w sytuacji zgłoszenia zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie, utrzymując, że nie stanowi ona 

przejawu nierównego traktowania. Dodać bowiem trzeba, że jest to kryterium neutralne i niezależne 

od decyzji władzy publicznej, a jego spełnienie zależy jedynie od organizatorów. 
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Wprowadzając instytucję zgromadzeń cyklicznych, ustawa nowelizująca gwarantuje im 

zarazem ustawowe pierwszeństwo przed innymi, równoległymi (co do miejsca i czasu) 295 

zgromadzeniami. Na podstawie decyzji wojewody o wyrażeniu zgody na cykliczne organizowanie 

zgromadzeń będą się one mogły odbywać w danym miejscu i czasie przez trzy lata od 

przeprowadzenia pierwszego z cyklu zgromadzeń, ograniczając tym samym przestrzeń i czas do 

dyspozycji innych zgromadzeń, w tym kontrmanifestacji. 

Kryteria, które miałyby uzasadniać takie zróżnicowanie sytuacji prawnej zgromadzeń, 300 

obejmują częstotliwość odbywania zgromadzenia, organ uczestniczący w postępowaniu 

poprzedzającym jego odbycie oraz – bardzo silnie podkreślane w ustawie nowelizującej – cele 

zgromadzenia. Żadne z tych kryteriów nie usprawiedliwia, moim zdaniem, zagwarantowania 

zgromadzeniom cyklicznym szczególnej ustawowej pozycji. 

Ustanowienie instytucji zgromadzeń cyklicznych w kształcie przyjętym w ustawie 305 

nowelizującej może skutkować trwałym pozbawieniem innych podmiotów możliwości korzystania 

z przysługującej im wolności zgromadzeń w określonym miejscu i czasie. Przewidziana w tej 

ustawie ochrona zgromadzeń cyklicznych odbiera bowiem wolność zgromadzeń wszystkim, którzy 

pragną z niej skorzystać w tym samym miejscu i czasie, co uczestnicy zgromadzenia cyklicznego. 

Uwagę tę odnieść należy zwłaszcza do kontrmanifestacji, które – zgodnie z Konwencją o ochronie 310 

praw człowieka i podstawowych wolności oraz opartym na niej orzecznictwem [Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka] – są chronione tak jak zgromadzenia, przeciwko którym zostają 

skierowane, państwo ma zaś obowiązek zapewnić warunki odbycia obu tych zgromadzeń; jest tak 

dlatego, że prawo do kontrmanifestacji stanowi integralny element wolności zgromadzeń. 

Jest oczywiste, że w wypadku równoległych zgromadzeń występuje konflikt wolności i praw 315 

przysługujących różnym podmiotom. Ustawodawca respektujący wolność zgromadzeń ma w takich 

sytuacjach obowiązek zapewnić odpowiednie środki ochrony obu zgromadzeniom. Środkiem takim 

nie może być ustawowe ograniczenie możliwości odbycia jednego z nich. Sposób unormowania 

zgromadzeń cyklicznych, zapewniający im pierwszeństwo przed innymi zgromadzeniami 

planowanymi w tym samym miejscu i czasie, prowadzi bowiem do uprzywilejowania organizatorów 320 

i uczestników zgromadzeń cyklicznych kosztem wolności i praw innych podmiotów. Zaznacza to 

w uzasadnieniu wyroku wydanego w niniejszej sprawie sam Trybunał, twierdząc, że przez 

jednorazowy akt administracyjny (zgodę wojewody), uzyskuje się w praktyce gwarancję możliwości 

organizowania zgromadzeń cyklicznych. 

Uprzywilejowanie, o którym wyżej mowa, narusza też konstytucyjną zasadę równości 325 

wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji. Wprawdzie nierówne traktowanie podmiotów podobnych jest 

niekiedy konstytucyjnie dopuszczalne, lecz w wypadku analizowanej regulacji trudno wskazać 

konstytucyjne wartości, zasady i normy, które by tę nierówność uzasadniały – wystarczającego 

usprawiedliwienia nie stanowi bowiem sam cel zgromadzenia, jakim ma być uczczenie „doniosłych i 

istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń”. 330 

[Z]gadzam się z tezą wnioskodawcy, że ustawodawca zróżnicował pozycje organizatorów i 

uczestników cyklicznych oraz innych (równoległych) zgromadzeń, przyjmując za kryterium cel 

zgromadzenia. Zarazem stanowczo nie podzielam poglądu Trybunału, że „szczególna pozycja 

prawna” zgromadzeń cyklicznych jest usprawiedliwiona, bo za przyznaniem im pierwszeństwa 

przemawia „cel ich organizacji mający wpływ na kształtowanie określonych postaw”. 335 
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Istotne wątpliwości konstytucyjne budzi także wprowadzony przez ustawę zmieniającą 

szczególny tryb uzyskiwania zgody na odbywanie zgromadzeń cyklicznych. Trzeba bowiem 

zauważyć, że zgodę taką wydaje nie organ gminy jako organ samorządowy, lecz organ administracji 

rządowej – wojewoda. Wydaje ją przy tym na podstawie dodanego [przepisu] (…) sformułowanego 

nader ogólnie z użyciem wyrażeń ocennych (wydarzenia „doniosłe i istotne”), co pozostawia mu 340 

daleko idącą swobodę. Stopień powiązania organu wydającego decyzję w przedmiocie zgody na 

cykliczne organizowanie zgromadzeń z ośrodkami władzy politycznej oraz uzależnienie tej zgody od 

ogólnikowej przesłanki „doniosłych i istotnych” dla historii Rzeczypospolitej wydarzeń czynią 

zasadnym nie tylko wątpliwości, czy przyjęte rozwiązanie nie stwarza administracji rządowej 

możliwości ingerowania w konstytucyjną wolność zgromadzeń, lecz nawet czy spełnione zostało 345 

wymaganie z art. 31 ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którym ograniczenie korzystania z wolności i praw 

można wprowadzać jedynie ustawą. Ze wskazanym wymogiem wiąże się bowiem ściśle inny, a 

mianowicie wymóg szczególnej określoności regulacji ustawowej.
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. (Sygn. akt K 23/11) 

Jaki jest dopuszczalny zakres inwigilacji obywateli prowadzonej przez służby specjalne? 
 

Zakwestionowane przepisy
3
 

Art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ABW 5 

Do zadań ABW należy: rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw godzących w 

podstawy ekonomiczne państwa. 
 

Art. 27 ust. 1 ustawy o ABW 

Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez ABW w celu 10 

realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą 

nieprzydatne, sąd, na pisemny wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną”. 
 

Art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o ABW 15 

Obowiązek uzyskania zgody sądu, o której mowa w art. 27 ust. 1, nie dotyczy informacji niezbędnych 

do realizacji przez ABW zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, w postaci danych: 1) o których mowa 

w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
4
. 

 

Prawo do prywatności w erze cyfrowej 20 

Jak przyjmuje się w orzecznictwie, art. 47 i art. 51 Konstytucji chronią tę samą wartość 

konstytucyjną – sferę prywatności. Autonomia informacyjna (art. 51 Konstytucji) stanowi istotny 

element składowy prawa do ochrony prywatności (art. 47 Konstytucji), a polega na samodzielnym 

decydowaniu o ujawnianiu innym podmiotom informacji dotyczących własnej osoby, a także na 

sprawowaniu kontroli nad tymi informacjami, nawet jeśli znajdują się w posiadaniu innych osób 25 

(…). Trybunał podkreślał równocześnie, że art. 51 Konstytucji ustanawia szczególny środek ochrony 

tych samych wartości, które chronione są za pośrednictwem art. 47 Konstytucji. (…) 

Mając powyższe na uwadze, Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że konstytucyjną ochroną 

wynikającą z art. 47, art. 49 i art. 51 ust. 1 Konstytucji objęte są wszelkie sposoby przekazywania 

wiadomości, w każdej formie komunikowania się, bez względu na fizyczny ich nośnik (np. rozmowy 30 

osobiste i telefoniczne, korespondencja pisemna, faks, wiadomości tekstowe i multimedialne, poczta 

elektroniczna). Ochrona konstytucyjna obejmuje nie tylko treść wiadomości, ale także wszystkie 

okoliczności procesu porozumiewania się, do których zaliczają się dane osobowe uczestników tego 

procesu, informacje o wybieranych numerach telefonów, przeglądanych stronach internetowych, 

dane obrazujące czas i częstotliwość połączeń czy umożliwiające lokalizację geograficzną 35 

                                                 
3
 Analogiczne przepisy zakwestionowano w odniesieniu do Policji, Straży Granicznej, wywiadu skarbowego, 

Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Na potrzeby niniejszego kazusu ograniczymy się do 

regulacji dotyczących ABW, jednak w uzasadnieniu wyroku będą niekiedy odwołania do pozostałych służb. 
4
 Dane te obejmują m.in. zakończenia sieci (adres IP), telekomunikacyjne urządzenie końcowe (np. adres MAC karty 

sieciowej komputera), dane użytkownika końcowego (imię i nazwisko albo nazwa oraz adres abonenta), dane 

użytkownika inicjującego połączenie, a także metadane (dane służące określeniu daty i godziny połączenia oraz czasu 

jego trwania, rodzaju połączenia, geolokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego). Pełen wykaz danych 

można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. (Dz.U. 226 Poz. 1828).  

https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=8171
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uczestników rozmowy, wreszcie dane o numerze IP czy numerze IMEI. W ramach konstytucyjnie 

gwarantowanej wolności człowieka i jego autonomii informacyjnej mieści się nadto ochrona przed 

niejawnym monitorowaniem jednostki oraz prowadzonych przez nią rozmów, nawet w miejscach 

publicznych i ogólnie dostępnych. Nie ma znaczenia, czy wymiana informacji dotyczy życia ściśle 

prywatnego, czy też prowadzonej działalności zawodowej, w tym działalności gospodarczej. Nie ma 40 

bowiem takiej sfery życia osobistego człowieka, co do której konstytucyjna ochrona byłaby 

wyłączona bądź samoistnie ograniczona. W każdej z tych sfer jednostka ma więc konstytucyjnie 

gwarantowaną wolność przekazywania i pozyskiwania informacji, w tym udostępniania informacji o 

sobie samej. 

Trybunał Konstytucyjny zwraca ponadto uwagę na jeszcze jedną kwestię. Mianowicie w 45 

demokratycznym państwie prawnym zorganizowanie życia społecznego i publicznego musi zakładać 

możliwość występowania jednostek w przestrzeni publicznej w sposób anonimowy. Przynajmniej 

tam, gdzie korzystają one ze swych wolności, nie jest zasadniczo konieczne zrezygnowanie z 

anonimowości, tak w stosunku do państwa, jak też podmiotów prywatnych. Inaczej rzecz się ma 

natomiast z korzystaniem z praw podmiotowych. Ich realizacja wymaga bowiem aktywności 50 

podmiotu tego prawa, najczęściej w celu weryfikacji przysługującego mu uprawnienia. (…) 

 

Prawa człowieka w Internecie 

Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę, że chociaż Konstytucja wprost nie odnosi się do 

funkcjonowania jednostki w wirtualnej przestrzeni, to ochrona konstytucyjnych wolności i praw 55 

jednostek w związku z korzystaniem z Internetu oraz innych elektronicznych sposobów 

porozumiewania się na odległość nie różni się niczym od ochrony dotyczącej tradycyjnych form 

komunikowania się czy też innej aktywności. Dane przekazywane za pomocą Internetu nie mogą być 

postrzegane jako funkcjonujące niejako obok, czy na marginesie konstytucyjnie chronionych form 

aktywności człowieka. Nie ma tym samym uzasadnionych powodów, które pozwalałyby oderwać 60 

przekazywanie danych czy komunikowanie się za pomocą Internetu od sfery wolności i praw 

konstytucyjnych. Ze względu na złożoność zjawiska, jakim jest Internet, aktywność jednostek w tej 

sferze odpowiada właściwym postaciom aktywności chronionej konstytucyjnie. I tak przekazywanie 

korespondencji drogą elektroniczną (np. e-mail) podlega takiej samej ochronie konstytucyjnej, jak 

przekazywanie listu w tradycyjnie formie papierowej (art. 47, art. 49, art. 51). Przekazywanie 65 

informacji obrońcy za pomocą Internetu lub innych środków komunikacji elektronicznej – takim 

samym gwarancjom, jak przekazanie ich w rozmowie osobistej (art. 42). Ochrona intymności w 

kontaktach z osobami wykonującymi zawód zaufania publicznego jest jednakowa bez względu na 

formę komunikowania się (art. 47). Wyrażanie poglądów, pozyskiwanie i rozpowszechnianie 

informacji drogą elektroniczną podlega w pełni ochronie przewidzianej w art. 54 Konstytucji. 70 

Podobnie ochrona wolności prasy i środków społecznego przekazu jest taka sama, bez względu na 

formę korzystania z tej wolności (art. 14, art. 54). Konstytucyjna ochrona wolności działalności 

gospodarczej (art. 20 i art. 22) obejmuje swym zakresem również podejmowanie oraz prowadzenie 

tej działalności w Internecie lub za pomocą innych form komunikacji elektronicznej. To samo 

dotyczy też ochrony wolności wyboru i wykonywania zawodu (art. 65), wolności twórczości 75 

artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, jak również wolności nauczania i 

wolności korzystania z dóbr kultury (art. 73) czy prawa składania petycji, wniosków oraz skarg do 

organów władzy publicznej (art. 63).  
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Internet powinien być postrzegany tym samym jako jedno z narzędzi umożliwiających 

korzystanie z wolności i praw podmiotowych, a nie jako sfera odrębna czy wymykająca się 80 

konstytucyjnej ochronie. W tym stanie rzeczy ocena przepisów umożliwiających ingerencję w 

wolności i prawa podmiotowe, odnoszące się do korzystania przez jednostki m.in. z Internetu, 

powinna być przeprowadzana z uwzględnieniem treści normatywnej właściwych w danym wypadku 

przepisów Konstytucji gwarantujących ochronę praw podstawowych. (…) 

 85 

Czynności operacyjno-rozpoznawcze 

Jednym z powszechnie uznanych instrumentów wykrywania zagrożeń i ścigania naruszeń 

prawa są czynności operacyjno-rozpoznawcze. Obejmują m.in. kontrolę operacyjną (w szczególności 

z wykorzystaniem środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny 

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych), 90 

a także gromadzenie i przetwarzanie danych telekomunikacyjnych. Najogólniej rzecz ujmując, 

czynności te mają umożliwiać zapobieganie i zwalczanie zagrożeń w stopniu dotąd niespotykanym i 

niemożliwym do osiągnięcia za pomocą tradycyjnych metod analizy kryminalnej i pracy 

wywiadowczej.  

Po pierwsze, znacznie ułatwiają walkę z tradycyjną przestępczością, gdyż komunikaty 95 

przekazywane za pośrednictwem sieci teleinformatycznych w postaci rozmów telefonicznych, 

wiadomości tekstowych lub multimedialnych, a nawet metadane dotyczące nawiązywanego 

połączenia (dane o ruchu i lokalizacji) pozwalają na rekonstrukcję społecznych zachowań jednostek 

objętych obserwacją, bez potrzeby osobistego prowadzenia działań operacyjnych wymagających 

zaangażowania wielu osób, długiego czasu oraz ponadprzeciętnej ostrożności przed dekonspiracją. 100 

Analiza materiałów zgromadzonych w kontroli operacyjnej, czy analiza danych 

telekomunikacyjnych umożliwia uzyskanie materiałów o unikatowym znaczeniu, pozwalając na 

precyzyjną rekonstrukcję procesów decyzyjnych w grupach przestępczych oraz wzajemnych 

powiązań między komunikującymi się osobami. Ponadto, analiza takich danych umożliwia 

błyskawiczne wykrycie sprawców zagrożenia istotnych dóbr, jak życie albo zdrowie jednostek. 105 

Należy mieć też na uwadze, że nowe technologie wykorzystywane w toku czynności operacyjno-

rozpoznawczych umożliwiają utrwalenie i następcze zrekonstruowanie treści wiadomości 

głosowych, tekstowych lub multimedialnych przekazywanych za pomocą sieci 

telekomunikacyjnych. Możliwe jest dzięki nim pozyskanie wiedzy, która dotychczas nie była 

dostępna organom państwa.  110 

Po drugie, nowe technologie stanowią w zasadzie jedyny sposób umożliwiający walkę z 

szeroko rozumianą tzw. cyberprzestępczością, to znaczy przestępstwami popełnianymi z 

wykorzystaniem nowych technologii teleinformatycznych. Zastosowanie czynności operacyjno-

rozpoznawczych jest nie tyle udogodnieniem w pracy operacyjnej, lecz stanowi w większości 

wypadków praktycznie jedyny sposób zapobieżenia przestępstwu lub wykrycia ich sprawców.  115 

Dostrzegając odmienności związane z wykorzystywaniem nowych technologii w celu 

popełniania tradycyjnych przestępstw i w celu popełniania szeroko rozumianych przestępstw 

komputerowych, niezbędne jest, zdaniem Trybunału, wypracowanie zróżnicowanego podejścia do 

oceny proporcjonalności przepisów uprawniających do stosowania nowych technologii dla 

zapobiegania naruszeniom prawa, ich zwalczania i wykrywania, w zależności od sposobu użycia 120 

nowych technologii w celach niezgodnych z prawem.  
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Umożliwienie służbom policyjnym i ochrony państwa pozyskiwania wiedzy o treści, czasie i 

formach komunikowania się jednostek, a także monitorowania ich aktywności życiowej w inny 

sposób, nieuchronnie popada w kolizję z prawem do ochrony prywatności, ochroną tajemnicy 

komunikowania się, autonomią informacyjną, a w niektórych wypadkach (podsłuchu lub 125 

monitoringu zainstalowanego w mieszkaniu) z nienaruszalnością mieszkania. Co więcej, samo 

istnienie przepisów uprawniających organy władzy wykonawczej do takiego rodzaju czynności 

winno być postrzegane jako ingerencja w konstytucyjnie chroniony status człowieka i obywatela, 

którego źródłem jest przyrodzona i niezbywalna godność. Prawna dopuszczalność pozyskiwania 

informacji o jednostkach, niekiedy o sferach istotnych z punktu widzenia ich uczestnictwa w życiu 130 

publicznym, negatywnie wpływa na korzystanie przez nie z konstytucyjnych wolności i praw. 

Niezależnie od konkretnych, niekiedy zróżnicowanych form wkroczenia w sferę życia prywatnego, 

sama nawet świadomość znajdowania się pod ciągłym nadzorem władz publicznych może 

zniechęcać jednostki do swobodnego korzystania z zagwarantowanych im konstytucyjnych wolności 

i praw. Może to rodzić obawy, że organy władzy publicznej będą w nieuprawniony sposób 135 

gromadzić i wykorzystywać informacje o osobach. Obawy te są wyjątkowo silne w polskim 

społeczeństwie, które przez dziesięciolecia reżimu komunistycznego było inwigilowane przez tajne 

służby bezpieczeństwa, najczęściej nie służące dobrze rozumianym interesom własnego państwa i 

jego współobywateli. (…) 

Trybunał Konstytucyjny zwraca w tym kontekście szczególną uwagę na dalekosiężne i 140 

dotkliwe skutki prewencyjnego przechowywania danych telekomunikacyjnych (tzw. danych o ruchu 

i lokalizacji). Świadomość istnienia rejestrów, w których gromadzone są choćby tylko dane o ruchu i 

lokalizacji użytkowników korzystających z sieci teleinformatycznych, sama w sobie poważnie 

narusza prawa podstawowe. Stwarza bowiem wrażenie znajdowania się pod nieustannym nadzorem. 

Ponadto wejście w posiadanie stosownych danych o jednostce przez funkcjonariuszy służb następuje 145 

w sposób praktycznie niezauważalny dla zainteresowanego. Zazwyczaj nie wie on nawet, że dane 

dotyczące jego osoby zostały pozyskane lub zatrzymane ani jak szeroka jest wiedza służb 

policyjnych bądź służb ochrony państwa na jego temat, czy w jakich sytuacjach wiedza ta zostanie 

potem wykorzystana. 

Chociaż na podstawie pojedynczych danych, w tym danych telekomunikacyjnych, zebranych 150 

w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, nie sposób jeszcze zrekonstruować całej społecznej 

aktywności jednostek, to po szczegółowej ich analizie możliwe jest zbudowanie profilu osobowego 

osób uczestniczących w procesie komunikacji, a co za tym idzie ustalanie ich trybu życia, 

przynależności do organizacji społecznych czy politycznych, kontaktów z takimi organizacjami, a 

także osobistych upodobań i skłonności osób poddanych obserwacji. (…) 155 

Choć czynności operacyjno-rozpoznawcze popadają w konflikt z prawem do ochrony 

prywatności, wolnością i ochroną tajemnicy komunikowania się czy autonomią informacyjną, mogą 

być uznane za konieczne w demokratycznym państwie prawa z uwagi na ochronę bezpieczeństwa 

państwa, porządku publicznego bądź ochronę wolności i praw innych osób. Dopuszczalność 

stosowania kontroli operacyjnej, a także gromadzenia i przetwarzania danych telekomunikacyjnych 160 

zależy od przestrzegania konstytucyjnych wymagań, mających chronić jednostki przed ekscesami w 

stosowaniu prawa i nadmiernym wkroczeniem w sferę ich prywatności, a ponadto zabezpieczać 

przed wpływaniem służb policyjnych i ochrony państwa na demokratyczny mechanizm sprawowania 

władzy w państwie. Wymagania te są, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, tym surowsze, im 
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bardziej dane czynności – w szczególności prowadzone w warunkach niejawności oraz poza ramami 165 

postępowania sądowego – ingerują w konstytucyjnie chroniony status człowieka i obywatela. 

 

 

Zakres przedmiotowy kontroli operacyjnej 

Pierwszym problemem konstytucyjnym wskazanym przez wnioskodawców jest 170 

niedookreślony katalog sytuacji uzasadniających zarządzenie kontroli operacyjnej w toku czynności 

operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez Policję, Straż Graniczną, wywiad skarbowy, 

Żandarmerię Wojskową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego. (…) 

W ocenie wnioskodawców, zakwestionowane przepisy naruszają art. 2, art. 47 i art. 49 w 175 

związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, a ponadto art. 8 [Europejskiej] Konwencji [Praw Człowieka]. 

Unormowanie przesłanek zarządzenia kontroli operacyjnej jest w istocie blankietowe, a przez to 

pozostawia władzy wykonawczej nadmierny margines swobody ingerencji w konstytucyjne wolności 

i prawa jednostek. Ustawodawca nie określił bowiem dokładnie typów przestępstw, których 

zwalczanie uprawniałoby poszczególne służby do stosowania kontroli operacyjnej. W konsekwencji 180 

Policja, Straż Graniczna, wywiad skarbowy, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogą przeprowadzać kontrolę 

operacyjną łącznie w ponad 200 sytuacjach, a liczba ta systematycznie rośnie w związku z 

przyjmowaniem przez Polskę kolejnych zobowiązań międzynarodowych. (…) 

 185 

Ocena zgodności art. 27 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ABW z art. 2, art. 

47 i art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji i art. 8 ust. 1 Konwencji 

Rzecznik Praw Obywatelskich, zarzucił kontroli operacyjnej prowadzonej przez ABW, że 

(…) w zakresie, w jakim odnosi się do zwrotu „i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo 

państwa”, [nie pozwala] określić precyzyjnie okoliczności zarządzenia kontroli operacyjnej. Kodeks 190 

karny ani inne ustawy nie posługują się sformułowaniem „przestępstwo godzące w bezpieczeństwo 

państwa” i „przestępstwo godzące w podstawy ekonomiczne państwa”. Tym samym 

zakwestionowane przepisy nie spełniają konstytucyjnego standardu określoności prawa, nie 

pozwalając ponadto ustalić rzeczywistego zakresu ingerencji w sferę prywatności jednostki. Mając 

na względzie nieostrość przepisów, a także związaną z tym niemożność zdefiniowania precyzyjnych 195 

celów ingerencji, zdaniem RPO, zaskarżone przepisy nie mogą przejść pozytywnie testu 

proporcjonalności. Skoro nie jest możliwe ustalenie dokładnych okoliczności, w jakich kontrola 

operacyjna może być zarządzona, nie ma możliwości oceny, czy regulacja ta jest w stanie 

doprowadzić do zakładanego skutku. Stwarza to ponadto ryzyko arbitralnego wkraczania w 

prywatność jednostki. (…) W ocenie wnioskodawcy, nie można na podstawie lektury tego przepisu 200 

wskazać, jakie przestępstwa uzasadniają kontrolę operacyjną, prowadzącą do ingerencji w prawo do 

ochrony prywatności, a także tajemnicę komunikowania się. 

Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę, że pojęcie „przestępstw godzących w 

bezpieczeństwo państwa” – w przeciwieństwie chociażby do „przestępstw godzących w podstawy 

ekonomiczne państwa” – występujące w uznanym w niniejszej sprawie za niekonstytucyjny 205 

[przepisie] ustawy o ABW, jest znane w systemie prawnym. Nie budzi także zasadniczych 

wątpliwości interpretacyjnych. Do tego pojęcia odnosi się zwłaszcza art. 112 pkt 1 k.k. (…).  
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Trybunał w dotychczasowym orzecznictwie akceptował różny stopień określoności 

przepisów związanych z dokonywaniem ingerencji w wolności i prawa jednostek. Istotny jest tu 

wyrok w sprawie o sygn. K 51/07, w którym sąd konstytucyjny wypowiedział się m.in. o zgodności 210 

z zasadą dostatecznej określoności prawa art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego 

oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu 

Wojskowego. Przepis ten stanowił, że Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, w terminie 

wyznaczonym przez Prezesa Rady Ministrów, sporządza Raport m.in. „o innych działaniach 215 

wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej”. Trybunał Konstytucyjny w przywołanym wyroku stwierdził: „terminy «obronność 

państwa» i «bezpieczeństwo Sił Zbrojnych RP» charakteryzują się odpowiednią precyzją dla potrzeb 

określania zakresu działania organów władzy publicznej. Każda nazwa w języku naturalnym cechuje 

się pewnym stopniem niedookreśloności, co wiąże się z istotą samego języka. Osiągnięcie wyższego 220 

stopnia precyzji przy redagowaniu tekstów aktów normatywnych nie jest możliwe. Ryzyko 

arbitralnego działania organów władzy publicznej pojawia się przede wszystkim w sytuacjach, w 

których prawo nie przewiduje sądowej kontroli stosowania prawa przez organy władzy 

wykonawczej”. (…) Z tej racji Trybunał nie stwierdził w sprawie o sygn. K 51/07 naruszenia zasady 

dostatecznej określoności prawa (art. 2 Konstytucji).  225 

Sądową kontrolę czynności operacyjno-rozpoznawczych przewiduje właśnie kwestionowany 

w niniejszej sprawie art. 27 ust. 1 ustawy o ABW. Stąd Trybunał w rozpatrywanej sprawie podziela 

podejście w przywołanej sprawie o sygn. K 51/07. Znajduje ono zastosowanie również do pojęcia 

„przestępstwo godzące w bezpieczeństwo państwa”. (…) 

Kierowanie do ustawodawcy postulatu wyczerpującego wyliczenia typów przestępstw w 230 

oderwaniu od ogólnego kwalifikatora („godzenie w bezpieczeństwo państwa”), jeśli w ogóle byłoby 

możliwe, to ocierałoby się o granice legislacyjnej poprawności. 

Kompletne zindywidualizowanie przestępstw w kontekście normy zawartej w art. 5 ustawy o 

ABW prowadziłoby do pozostawienia poza regulacją stanów faktycznych i prawnych „godzących w 

bezpieczeństwo państwa”, co bezpośrednio naruszałoby art. 1 Konstytucji oraz mogłoby także 235 

bezpośrednio i pośrednio godzić w wolności naszych obywateli gwarantowane zasadą zaufania 

obywateli do państwa, w tym kontekście – jego zdolności do skutecznej ochrony wartości zawartych 

w ust. 1 art. 5 tej ustawy. (…) 

Pojęcie: bezpieczeństwo państwa, podobnie jak pojęcie: życie prywatne – są szerokimi 

terminami, niepodlegającymi wyczerpującemu zdefiniowaniu. Mają one kluczowe znaczenie w 240 

ważeniu interesu indywidualnego oraz interesu wspólnego w sprawach bezpieczeństwa, w tym 

bezpieczeństwa prawnego każdego człowieka znajdującego się w obszarze jurysdykcji państwa 

prawnego. W ważeniu tych interesów główne znaczenie ma w naszym porządku prawnym Sąd 

Okręgowy w Warszawie orzekający na wniosek Szefa ABW o dopuszczalności kontroli operacyjnej 

w konkretnej sprawie. (…) 245 

Sąd ten orzeka nie tylko o zgodzie, ale również o określonym we wniosku celu, czasie i 

rodzaju tej kontroli operacyjnej. Orzekając, Sąd Okręgowy w Warszawie, ma obowiązek w każdej 

sprawie ważyć wartości określone we wskazanych przez wnioskodawcę wzorcach kontroli: art. 47 i 

art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz art. 8 ust. 1 Konwencji.  
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Z przedstawionych racji Trybunał orzeka, że kwestionowane w tym punkcie art. 27 ust. 1 w 250 

związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ABW w zakresie, w jakim obejmuje zwrot „i innych 

przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa”, jest zgodny z przywołanymi wzorcami: z art. 2, 

art. 47 i art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 8 ust. 1 Konwencji. 

 

Ocena zgodności art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o ABW z art. 47, art. 49 w związku z art. 31 ust. 3  255 

Zakwestionowany przepis ma następujące brzmienie: „Obowiązek uzyskania zgody sądu, o 

której mowa w art. 27 ust. 1, nie dotyczy informacji niezbędnych do realizacji przez ABW zadań, o 

których mowa w art. 5 ust. 1, w postaci danych: 1) o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne”. 

Przepis ten w inny sposób, niż rozpatrywane wyżej, reguluje pozyskiwanie danych 260 

telekomunikacyjnych. W przeciwieństwie do przepisu ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, 

ustawy o kontroli skarbowej i ustawy o Żandarmerii Wojskowej, art. 28 ust. 1 ustawy o ABW 

expressis verbis wyłącza obowiązek uzyskania zgody sądu (a ściśle: wydania postanowienia 

wyrażającego zgodę na udostępnienie funkcjonariuszom ABW danych telekomunikacyjnych). 

Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie przewidział jednocześnie innego, alternatywnego 265 

mechanizmu niezależnej kontroli nad pozyskiwaniem tych danych przez funkcjonariuszy ABW, 

który mógłby zostać uznany za spełniający standard konstytucyjny. 

Ponadto ustawodawca upoważnił ABW do pozyskania danych telekomunikacyjnych nie 

tylko w celu rozpoznawania, wykrywania i ścigania przestępstw, ale również innych zadań (…): 

1) rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa 270 

oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową 

pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa oraz 

zapobieganie takim zagrożeniom, 

2) realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań związanych z ochroną informacji 

niejawnych oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony 275 

informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych, 

3) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji 

mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego 

porządku konstytucyjnego oraz 

4) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach 280 

międzynarodowych.  

Trybunał Konstytucyjny (…) podkreśla, że relatywnie ogólne wskazanie zadań organu 

władzy publicznej (w tym wypadku ABW) samo w sobie nie jest niezgodne z Konstytucją. Problem 

powstaje natomiast wtedy, gdy w ramach takich zadań, organy władzy publicznej mogą podejmować 

działania ingerujące w wolności i prawa jednostek polegające na niejawnym pozyskiwaniu 285 

informacji. Ilekroć organ władzy publicznej jest uprawniony do pozyskiwania informacji o życiu 

prywatnym jednostek, w tym danych telekomunikacyjnych, konieczne jest bardzo precyzyjne 

określenie w ustawie przedmiotowego zakresu, w jakich te działania mogą być realizowane.  

Mając na uwadze wyjątkowo szeroki zakres okoliczności, w jakich ABW może mieć 

udostępnione dane telekomunikacyjne, a zarazem jednoznaczne wyłączenie obowiązku uzyskania 290 

zgody sądu oraz braku obowiązku uzyskania zgody jakiegokolwiek niezależnego organu na ich 
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pozyskanie, Trybunał stwierdza, że zakwestionowany przepis nie zawiera nawet minimalnych 

gwarancji proceduralnych, koniecznych z punktu widzenia Konstytucji. Jest to wystarczające do 

stwierdzenia niezgodności [kwestionowanego przepisu] ustawy o ABW przez to, że nie przewiduje 

niezależnej kontroli udostępniania danych telekomunikacyjnych (…), z art. 47 i art. 49 w związku z 295 

art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Zdanie odrębne sędziego TK Wojciecha Hermelińskiego 

Uważam, że Trybunał Konstytucyjny w kwestionowanym przeze mnie zakresie 

niedostatecznie wnikliwie ocenił konstytucyjność zaskarżonych regulacji, a ponadto w nieuzasadniony 

sposób określił zakres zaskarżenia. (…) 300 

W myśl art. 27 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ABW służba ta jest 

uprawniona do prowadzenia kontroli operacyjnej w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania 

bliżej niesprecyzowanych (innych niż wymienione wprost w ustawie) przestępstw godzących w 

„bezpieczeństwo państwa”.  

Odmiennie niż większość Trybunału Konstytucyjnego uważam, że przepis ten przez swoją 305 

nieprecyzyjność nie tylko nie spełnia podstawowych standardów dobrej legislacji (por. art. 2 

Konstytucji), ale także tworzy realne niebezpieczeństwo bezpodstawnego wkraczania w prawa i 

wolności obywateli (por. art. 47 i art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz art. 8 ust. 1 

Konwencji.  

Wskazany przepis pozwala ABW na prowadzenie kontroli operacyjnej w związku ze 310 

wszystkimi przestępstwami (także pozakodeksowymi), pod warunkiem, że służba ta uzna je za 

„godzące w bezpieczeństwo państwa”. Zasady kwalifikacji badanego czynu nie są w żaden sposób 

wystandaryzowane (np. za pomocą kryterium sfer, w których mogłoby dojść do naruszenia 

bezpieczeństwa państwa), a więc mają charakter całkowicie ocenny. (…) 

Przestępstwa „godzące w bezpieczeństwo państwa” nie nawiązują ani do potocznych, ani do 315 

ustawowych nazw poszczególnych czynów zabronionych, nie pasują także do systematyki przestępstw 

przyjętej w kodeksie karnym. Podobne sformułowanie – „przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 

wewnętrznemu lub zewnętrznemu Rzeczypospolitej Polskiej” – pojawia się jedynie w art. 112 pkt 1 

k.k. przy określeniu ratione personae kodeksu karnego. Przepis ten wymaga jednak dopełnienia 

przepisami, w których określone są znamiona poszczególnych czynów zabronionych (sam art. 112 pkt 320 

1 k.k. nie daje wystarczających podstaw do sformułowania aktu oskarżenia). Ponadto kodeks karny 

wyodrębnia jeszcze przestępstwa przeciwko „bezpieczeństwu powszechnemu” i „bezpieczeństwu w 

komunikacji” – rozdziały XX i XXI, które obejmują m.in. spowodowanie pożaru, katastrofy 

budowlanej lub wypadku komunikacyjnego (co raczej rzadko mogłoby godzić „w bezpieczeństwo 

państwa”). (…) 325 

Zdecydowanie nie zgadzam się ze stwierdzeniem Trybunału Konstytucyjnego, że użycie 

niedookreślonego zwrotu „przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa” jest konieczne z powodu 

„bogactwa faktycznego i aksjologicznego przedmiotu regulacji”, a postulat zastąpienia go zamkniętym 

katalogiem przestępstw „ocierałby się o granice legislacyjnej poprawności”. Takie rozwiązanie jest 

bowiem stosowane w wypadku podsłuchu procesowego z art. 237 § 3 [Kodeksu postępowania 330 

karnego] (dalej: k.p.k.), a więc instytucji bardzo podobnej. Brak jego odpowiednika w przepisach 

dotyczących kontroli operacyjnej, prowadzonej pod zdecydowanie mniejszym nadzorem sądu niż 

podsłuch procesowy, wydaje się przeczyć założeniu o racjonalności ustawodawcy. Jest wszak 
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oczywiste, że im bardziej ograniczone są gwarancje proceduralne (a zwłaszcza – mniejszy nadzór 

sądowy), tym większa powinna być precyzyjność zasad wkraczania w prawa i wolności obywatelskie. 335 

(…) 

[J]est oczywiste, że kontrola operacyjna stanowi bardzo głęboką ingerencję w prywatność 

osób, wobec których jest stosowana i może doprowadzić do ujawnienia istotnych faktów z ich życia 

osobistego czy zawodowego. Pozwala ona na uzyskiwanie w trybie niejawnym i pozaprocesowym 

zarówno informacji pochodzących z tradycyjnej korespondencji, jak i – co współcześnie ważniejsze – 340 

treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci 

telekomunikacyjnych (np. poczty elektronicznej). Wobec tego przesłanki jej stosowania powinny być 

określone w sposób maksymalnie precyzyjny – przez odesłanie do konkretnych przepisów karnych 

określających znamiona przestępstw, które mają być przy jej pomocy wykrywane lub ścigane (por. 

wspomniany podsłuch procesowy z art. 237 § 3 k.p.k.). Tylko taki sposób regulacji spełniałby – moim 345 

zdaniem – konstytucyjny wymóg, aby ewentualne ograniczenia praw i wolności obywatelskich (tu: 

prawa do prywatności i autonomii informacyjnej) były uregulowane [w całości] w ustawach.  

W mojej opinii, nie wystarczy aktualny sposób określenia uprawnień ABW, który sprowadza 

się do wymogu, że kontrola operacyjna może być prowadzona tylko w celu rozpoznawania, 

zapobiegania i wykrywania „przestępstw” (w analizowanym wypadku – „godzących w 350 

bezpieczeństwo państwa”). Standard demokratycznego państwa prawa nie pozwala bowiem 

zaakceptować tak szerokiego zakresu kontroli operacyjnej, który w praktyce obejmuje przecież nie 

tylko sprawców przestępstw lub ich świadków, ale także osoby postronne. Choć w hierarchii wartości 

konstytucyjnych bezpieczeństwo państwa (także gospodarcze) jest ważniejsze niż prywatność 

pojedynczych obywateli, nie może to prowadzić do powszechnej, niekontrolowanej inwigilacji 355 

obywateli z uwagi na hipotetyczne i niedoprecyzowane zagrożenia. Kontrola operacyjna może 

natomiast i powinna być stosowana, jednak tylko w związku z podejrzeniami najpoważniejszych, 

ściśle określonych przestępstw i pod warunkiem zachowania należytych gwarancji proceduralnych. 

(…)  

 360 

Procedura udostępniania danych telekomunikacyjnych 

[D]dostęp wskazanych służb do danych telekomunikacyjnych o obywatelach nie podlega w 

świetle zaskarżonych przepisów jakiejkolwiek obiektywnej kontroli (ani uprzedniej, ani następczej). 

Przepisy dotyczące poszczególnych formacji przewidują niekiedy jedynie szczątkową kontrolę 

wewnętrzną w postaci zatwierdzania wniosków o udostępnianie danych przez przełożonych 365 

funkcjonariuszy występujących z wnioskiem o udostępnienie danych, co jednak nie zapewnia w 

należyty sposób właściwego korzystania przez te służby z prawa dostępu do danych 

telekomunikacyjnych (por. ETPCz w wyroku z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Dumitru Popescu 

przeciwko Rumunii uznał, że wymóg należytej kontroli legalności podsłuchów nie jest spełniony w 

wypadku nadzoru prokuratora poddanego wpływowi władzy wykonawczej). 370 

Brak omawianego mechanizmu zewnętrznej kontroli świadczy – moim zdaniem – pośrednio 

także o naruszeniu zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Nie pozwala on bowiem na 

rzetelną weryfikację, czy w danym wypadku korzystanie z danych telekomunikacyjnych jest 

rzeczywiście niezbędne i czy oczekiwane korzyści z tego sposobu pozyskiwania informacji będą tak 

duże, aby uzasadniało to ingerencję w prawo do prywatności i wolność komunikowania się osoby, 375 

której dane te dotyczą, oraz pozostających z nią w kontakcie osób postronnych. (…) Na zakończenie 
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chciałbym podkreślić, że na tle niniejszej sprawy z niepokojem obserwuję tendencję do przyznawania 

służbom kolejnych kompetencji do pozyskiwania informacji o obywatelach. (…) 

 

Zdanie odrębne sędziego TK Marka Zubika 380 

Trafnie podnosił Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku oraz na rozprawie, że wyrażenie 

„przestępstwa godzące w bezpieczeństwo państwa” nie spełnia konstytucyjnych wymagań będących 

konsekwencją zasady dostatecznej określoności prawa. Żaden przepis ustawy o ABW nie posługuje 

się takim wyrażeniem ani nie rozstrzyga, jakie przestępstwa godzą w bezpieczeństwo państwa. (…) 

W konsekwencji uważam, że nie ma możliwości ustalenia – bez podejmowania ponadprzeciętnych 385 

wysiłków interpretacyjnych i odwoływania się do wykładni z analogii – które czyny zabronione są 

„przestępstwami godzącymi w bezpieczeństwo państwa”, w rozumieniu (…) ustawy o ABW. Nie 

jest więc wykluczone, co trafnie zarzuca wnioskodawca, że każdy czyn zabroniony przez ustawę 

karną, który bezpośrednio lub pośrednio może być wymierzony w szeroko rozumiane państwo – w 

tym np. w osoby piastujące funkcję organów władzy publicznej, ich działalność bądź składniki 390 

mienia publicznego – może zostać uznany za godzący w jego bezpieczeństwo, a więc będzie 

stanowić podstawę prawną do zastosowania kontroli operacyjnej.  

Co więcej, o tym, czy dane przestępstwo spełnia ustawową kwalifikację „godzenia w 

bezpieczeństwo państwa”, nie przesądzi ustawa, ale organ stosujący prawo – wnoszący o 

zarządzenie kontroli operacyjnej Szef ABW oraz Sąd Okręgowy w Warszawie, który wyraża zgodę 395 

na kontrolę operacyjną. Przepis ten może być w związku z tym uznany za blankietowy w rozumieniu 

dotychczasowego orzecznictwa Trybunału. (…) 

Podzielam także zarzut Rzecznika Praw Obywatelskich co do naruszenia przez ten przepis 

art. 47 i art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Niedostateczna określoność prowadzi do 

sytuacji, w której [kwestionowane przepisy] ustawy o ABW [mogą] obejmować nie tylko poważne 400 

przestępstwa, ale także o relatywnie niskim stopniu szkodliwości. W takich wypadkach stosowanie 

kontroli operacyjnej – z punktu widzenia dolegliwości ingerencji w prywatność oraz tajemnicę 

komunikowania się – jest nadmierne, w rozumieniu art. 31 ust. 3 Konstytucji. (…) 

Brak powiązania konkretnych typów przestępstw z podstawą do zarządzenia kontroli 

operacyjnej ogranicza sądową kontrolę konstytucyjności prawa. Trybunał nie może, co do zasady, 405 

badać sposobu stosowania przepisów. Istnieje zatem ryzyko, że umożliwienia kontroli operacyjnej 

przy ściganiu tego czy innego przestępstwa Trybunał nie mógłby badać nawet wówczas, gdyby 

oczywiste było, że danego przestępstwa nie można zaliczyć do poważnych. Innymi słowy, mamy do 

czynienia ze swego rodzaju błędnym kołem. Trybunał uznał obecnie zakwestionowane unormowania 

za konstytucyjne, zakładając ich poprawne stosowanie przez organy państwa. Jeśli jednak nie będą 410 

stosowane zgodnie z tym, czego wymaga Konstytucja, Trybunał odmówi zbadania ich 

konstytucyjności, uznając tego rodzaju zarzuty za dotyczące sposobu stosowania prawa. (…) 

Trybunał Konstytucyjny oparł orzeczenie na założeniu dokonywania poprawnej interpretacji 

przepisów przez sąd. Jak podkreślono w raporcie Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Praw 

Człowieka na temat ochrony prywatności w dobie cyfrowej, niejawne regulacje czy niejawna dla 415 

społeczeństwa interpretacja prawa – nawet dokonywana przez sądy – nie pozwalają uznać, że prawo 

regulujące kontrolę operacyjną spełnia wymagania jakościowe i w sposób odpowiedni określa 

okoliczności, w jakich dopuszczalne jest niejawne pozyskiwanie informacji.  
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W konsekwencji uważam orzeczenie Trybunału co do zakwestionowanego przepisu – w 

sytuacji braku wymaganej precyzji oraz niejawności rozstrzygnięć sądowych dotyczących 420 

zarządzenia na jego podstawie kontroli operacyjnej – za pozostające w opozycji do wymagań 

stawianych w systemie ochrony praw człowieka Narodów Zjednoczonych, a zwłaszcza przez art. 17 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym 

Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. 
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. (Sygn. akt K 6/09) 

 

Czy funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa PRL powinni posiadać przywileje emerytalne (np. 

wyższe emerytury)? O obniżeniu emerytury powinien decydować parlament czy sąd? Czy 

dopuszczalne jest wprowadzenie w odniesieniu do funkcjonariuszy PRL „domniemania winy”? 5 

 

Przedmiot kontroli i wzorce kontroli 

Z treści wniosków wynika, że celem wnioskodawcy jest zakwestionowanie zgodności z 

Konstytucją tych regulacji [ustawowych], które przewidują obniżenie świadczeń emerytalnych 

członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (dalej: Wojskowa Rada) oraz funkcjonariuszy 10 

organów bezpieczeństwa państwa. (…) 

[Z] treści uzasadnienia tego wniosku wynika, że kwestionowanym przepisom wnioskodawca 

zarzuca naruszenie zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, 

zasady ochrony praw nabytych i zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji), zasady 

podziału władzy (art. 10 Konstytucji), zasady równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji (art. 32 15 

Konstytucji) oraz proporcjonalności ograniczeń wolności i praw jednostki (art. 31 ust. 3 Konstytucji) 

w kontekście prawa do zabezpieczenia społecznego (art. 67 ust. 1 Konstytucji). Nadto w 

uzasadnieniu wniosku wnioskodawca przywołał również jako wzorzec kontroli konstytucyjności 

kwestionowanych regulacji zasady odpowiedzialności karnej i rzetelnego postępowania karnego 

wyrażone w art. 42 Konstytucji. (…) 20 

 

Dopuszczalność rozliczenia funkcjonariuszy reżimu totalitarnego 

Przed przystąpieniem do badania konstytucyjności zakwestionowanych regulacji Trybunał 

Konstytucyjny uznał za konieczne zrekonstruowanie podstaw aksjologicznych i standardów państwa 

prawnego, które wyznaczają granice, w jakich ustawodawca może stanowić prawo w celu 25 

rozliczenia funkcjonariuszy reżimu komunistycznego. (…) W orzeczeniach z początku transformacji 

ustrojowej Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując kwestionowane ustawy dotyczące rozrachunku z 

przeszłością komunistyczną, stwierdził, że: 

 „Trybunał Konstytucyjny w pełni docenia potrzebę pociągnięcia do odpowiedzialności, w 

tym także karnej, sprawców zbrodni przeciwko ludzkości. Sprawcami takich zbrodni byli 30 

niewątpliwie funkcjonariusze władz państwa komunistycznego. (…) Środki demontażu dziedzictwa 

po byłych totalitarnych ustrojach komunistycznych dają się pogodzić z ideą demokratycznego 

państwa prawa tylko wtedy, gdy – pozostając w zgodzie z wymaganiami państwa opartego na 

rządach prawa – będą skierowane przeciwko niebezpieczeństwom grożącym podstawowym prawom 

człowieka oraz procesowi demokratyzacji. (…) Likwidując spuściznę po totalitarnych systemach 35 

komunistycznych, demokratyczne państwo oparte na rządach prawa musi stosować środki 

formalnoprawne takiego państwa. Nie może stosować żadnych innych środków, ponieważ wówczas 

nie byłoby lepsze od totalitarnego reżimu, który ma zostać całkowicie zlikwidowany. 

Demokratyczne państwo oparte na rządach prawa dysponuje wystarczającymi środkami, aby 

zagwarantować, że sprawiedliwości stanie się zadość, a winni zostaną ukarani. Nie może ono jednak 40 

i nie powinno zaspokajać żądzy zemsty, zamiast służyć sprawiedliwości. Musi natomiast 

respektować takie prawa człowieka i podstawowe swobody, jak prawo do należytego procesu, prawo 
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do wysłuchania czy prawo do obrony, oraz stosować je także wobec tych osób, które same ich nie 

stosowały, gdy były u władzy”. 

Trybunał stwierdza, że ustawodawca miał wynikające z wartości konstytucyjnych prawo do 45 

negatywnej oceny organów bezpieczeństwa Polski Ludowej. Pozwalało to ustawodawcy na przyjęcie 

regulacji, której celem byłoby zniwelowanie niesłusznie nabytych przywilejów funkcjonariuszy tych 

organów objętych szczególnym systemem zaopatrzenia emerytalnego w stosunku do innych osób 

objętych tym systemem. 

 50 

Prawo do zabezpieczenia społecznego 

Artykuł 67 ust. 1 Konstytucji wyraża jedno z praw socjalnych – prawo do zabezpieczenia 

społecznego: „Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze 

względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy 

zabezpieczenia społecznego określa ustawa”. Zdanie drugie art. 67 ust. 1 Konstytucji nie pozostawia 55 

wątpliwości, że ustrojodawca uznaje ustawodawcę zwykłego za legitymowanego do wytyczania 

podstaw systemu zabezpieczenia społecznego, w tym emerytalnego. 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego z art. 67 ust. 1 

Konstytucji nie da się wyprowadzić konstytucyjnego prawa do konkretnej postaci świadczenia 

społecznego. Podstawą ewentualnych roszczeń osób ubiegających się o rentę, emeryturę czy inną 60 

formę zabezpieczenia społecznego mogą być przepisy ustaw regulujące szczegółowo te kwestie, a 

nie art. 67 ust. 1 Konstytucji, który upoważnia ustawodawcę do określenia zakresu i form 

zabezpieczenia społecznego. Swoboda ustawodawcy w zakresie urzeczywistniania prawa do 

zabezpieczenia społecznego nie jest jednak nieograniczona. 

Określając zakres prawa do zabezpieczenia społecznego, ustawa nie może naruszyć istoty 65 

danego prawa, która określa jego tożsamość. Ustawodawca nie dysponuje zatem pełną swobodą, ani 

przy ustalaniu kręgu osób uprawnionych do nabycia świadczeń emerytalno-rentowych, ani przy 

ustalaniu treści i wysokości świadczeń. (…) Do istoty prawa do emerytury należy zaś zapewnienie 

środków utrzymania w razie zaprzestania pracy w związku z osiągnięciem określonego wieku. 

Podstawowym celem konstytucyjnym prawa do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku 70 

emerytalnego jest zagwarantowanie godnego poziomu życia w warunkach obniżonej zdolności do 

zarobkowania, wynikającej z podeszłego wieku. (…) [D]o ustaw określających zakres prawa do 

zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie art. 31 ust. 3 zdanie 2 Konstytucji, zgodnie z którym 

ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw nie mogą naruszać istoty 

tych wolności i praw. W przypadku prawa do zabezpieczenia społecznego konstytucyjny zakres 75 

ochrony odpowiada bowiem istocie tego prawa, która nie może zostać ograniczona. (…) 

Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że obniżenie świadczeń emerytalnych członków 

Wojskowej Rady oraz funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa Polski Ludowej znajduje podstawę 

aksjologiczną w preambule Konstytucji oraz licznych aktach prawa międzynarodowego. Ustawa z 23 

stycznia 2009 r. jest wyrazem jednoznacznie negatywnej oceny reżimu komunistycznego, który nie 80 

mógłby funkcjonować w Polsce w latach 1944-1989 bez stojących na jego straży organów 

bezpieczeństwa. Podobny charakter miała też Wojskowa Rada utworzona samozwańczo w celu 

ocalenia reżimu komunistycznego, który był zagrożony przez pokojowy ruch społeczny Solidarność 

wyrażający aspiracje wolnościowe i cywilizacyjne Polaków, w tym także przez znaczną część 
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członków partii komunistycznej. Funkcjonariusze organów bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz 85 

członkowie Wojskowej Rady nie mogli więc oczekiwać, że po upadku reżimu komunistycznego ich 

działalność pozostanie prawnie indyferentna. Nie oznacza to wszakże dowolności stanowienia i 

stosowania prawa wobec członków Wojskowej Rady oraz funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa 

Polski Ludowej. Egzekwowanie nieponiesionej w okresie reżimu odpowiedzialności karnej, jak i 

inne sankcje wobec tych osób przewidziane na podstawie przepisów innych działów prawa muszą 90 

spełniać standardy państwa prawnego. (…) 

Przechodząc do rozpatrzenia zarzutu nadmiernej ingerencji w prawo do zabezpieczenia 

społecznego, Trybunał Konstytucyjny ustalił, że ustawodawca obniżył sposób naliczania podstawy 

wymiaru emerytury członków Wojskowej Rady oraz funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa 

Polski Ludowej, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. i którzy wysłużyli co 95 

najmniej 15 lat, z 2,6% podstawy wymiaru za każdy kolejny rok tej służby do 0,7%. (…) 

Z informacji, jakie Trybunał otrzymał od dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON 

wynika, że po zastosowaniu ustawy z 23 stycznia 2009 r. przeciętna miesięczna wysokość emerytury 

członka Wojskowej Rady wynosiła w styczniu 2010 r. 6028,80 zł, natomiast przeciętna wysokość 

emerytury w grupie funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa Polski Ludowej wynosiła w styczniu 100 

2010 r. 2558,82 zł. 

Z informacji uzyskanych przez Trybunał od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

wynika, że przeciętna miesięczna wysokość emerytury wypłacanej w ramach powszechnego systemu 

ubezpieczeń społecznych wynosiła w stycznia 2010 r. – 1618,70 zł, a najniższa emerytura z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: FUS) wynosi 675,10 zł (…). 105 

Celem ustawodawcy kierującego się zasadą sprawiedliwości społecznej było obniżenie 

emerytur funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa Polski Ludowej do poziomu przeciętnego w 

powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. Narzędziem do tego celu było obniżenie tym 

funkcjonariuszom podstawy do wymiaru emerytur policyjnych z 2,6% na 0,7% przy jednoczesnym 

zachowaniu dotychczasowych korzystniejszych niż w powszechnym systemie ubezpieczeń 110 

społecznych podstaw wymiaru emerytur policyjnych. Uzyskany efekt wskazuje, że przeciętna 

emerytura funkcjonariusza organów bezpieczeństwa Polski Ludowej w styczniu 2010 r. była niższa o 

niecałe 500 zł, przewyższając w dalszym ciągu przeciętną emeryturę wypłacaną w powszechnym 

systemie ubezpieczeń społecznych. Takie obniżenie wysokości świadczeń emerytalnych ogranicza, 

nie zaś znosi, strukturalnie nadmiernie, niesłusznie nabyte wysokie świadczenia funkcjonariuszy 115 

organów bezpieczeństwa Polski Ludowej. Takie ograniczenie wskazuje też, że celem ustawodawcy 

nie była zemsta na funkcjonariuszach organów bezpieczeństwa Polski Ludowej. 

Emerytury członków Wojskowej Rady zarówno przed zmianą, jak i po zmianie – 

wprowadzonej przez ustawodawcę kierującego się tą samą zasadą konstytucyjną – były i są 

wielokrotnie wyższe niż przeciętna emerytura w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, a 120 

tym bardziej emerytura minimalna. Jest to jednak oczywiste, wziąwszy pod uwagę, że dotyczą one 

niemal bez wyjątku najwyższych rangą żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych PRL. 

Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że ustawodawca, stanowiąc ustawę z 23 stycznia 2009 r., 

nie naruszył istoty prawa do zabezpieczenia społecznego. Chociaż obniżenie świadczeń 

emerytalnych członków Wojskowej Rady oraz funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa Polski 125 

Ludowej Trybunał uznaje za znaczne, to jednak mieści się ono w ramach swobody ustawodawcy 
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wyznaczonej Konstytucją. (…) Konkludując, Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że kwestionowane 

przepisy nie naruszają istoty prawa do zabezpieczenia społecznego, a tym samym są zgodne z art. 67 

ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. (…) 

 130 

Zasada zaufania obywatela do państwa 

Wnioskodawca zarzucił, że kwestionowane przepisy są niezgodne z zasadą ochrony zaufania 

obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasadą ochrony praw nabytych i zasadami 

sprawiedliwości społecznej. Zdaniem wnioskodawcy, kwestionowane przepisy prowadzą do 

nieuzasadnionego wniosku, że zweryfikowani funkcjonariusze organów bezpieczeństwa państwa 135 

byli nieprzydatni państwu polskiemu, że ze swoich obowiązków wywiązywali się nierzetelnie i 

niegodnie oraz przede wszystkim, że ich działalność przed 1990 r. godziła w dążenia 

niepodległościowe, była sprzeczna z prawem i naruszała prawa oraz wolności innych osób. W 

konsekwencji państwo polskie wycofuje się z obietnicy pełnego, uzasadnionego i sprawiedliwego 

zabezpieczenia emerytalnego funkcjonariuszy tych organów. (…) W ocenie wnioskodawcy, 140 

kwestionowane przepisy są niezgodne z zasadą ochrony praw nabytych wyrażoną w art. 2 

Konstytucji, ponieważ arbitralnie, bez uzasadnienia, pozbawiają świadczeń emerytalnych osoby, 

które uzyskały je w sposób przewidziany przepisami prawa ustanowionymi po 1990 r., w 

niepodległej Polsce. Tymczasem ci byli funkcjonariusze, pozytywnie zweryfikowani i następnie 

ponownie zatrudnieni, przechodząc na emeryturę po 1994 r., nabyli prawo świadczenia emerytalnego 145 

na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, ustanowionej przez 

Rzeczpospolitą Polską.  

Uzasadniając zarzut naruszenia zasady sprawiedliwości społecznej, wnioskodawca stwierdził, 

że kwestionowane przepisy stanowią formę nieuzasadnionych i nieusprawiedliwionych represji w 

stosunku do zweryfikowanych, a następnie zatrudnionych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa 150 

państwa, gdyż drastycznie obniżają wymiar podstawy emerytury byłym funkcjonariuszom tych 

organów z 2,6% do 0,7%. (…) Ustawodawca potraktował zatem wszystkich byłych funkcjonariuszy 

organów bezpieczeństwa państwa tak, jakby przed 1990 r. nie świadczyli oni jakiejkolwiek pracy. 

(…) 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zasada ochrony zaufania 155 

jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa, zwana także zasadą lojalności państwa 

względem obywateli, sprowadza się do nakazu takiego stanowienia i stosowania prawa, by obywatel 

mógł układać swoje sprawy w zaufaniu, że nie naraża się na skutki prawne, których nie mógł 

przewidzieć w momencie podejmowania decyzji (…). Trybunał Konstytucyjny zwracał w swoim 

orzecznictwie uwagę, że oceniając zgodność aktów normatywnych z analizowaną zasadą, „należy 160 

ustalić, na ile oczekiwania jednostki, że nie narazi się ona na prawne skutki, których nie mogła 

przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań, są usprawiedliwione. Jednostka musi 

zawsze liczyć się z tym, że zmiana warunków społecznych lub gospodarczych może wymagać nie 

tylko zmiany obowiązującego prawa, ale również niezwłocznego wprowadzenia w życie nowych 

regulacji prawnych. (…) Istotne znaczenie ma także horyzont czasowy działań podejmowanych 165 

przez jednostkę w danej sferze życia. Im dłuższa jest – w danej sferze życia – perspektywa czasowa 

podejmowanych działań, tym silniejsza powinna być ochrona zaufania do państwa i do stanowionego 

przez nie prawa” (…). 
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Ocena zasadności zarzutu naruszenia zasady ochrony praw nabytych wymaga rozważenia, 

czy wprowadzone ograniczenia znajdują podstawę w innych normach, zasadach lub wartościach 170 

konstytucyjnych; czy nie istnieje możliwość realizacji danej normy, zasady lub wartości 

konstytucyjnej bez naruszenia praw nabytych; czy wartościom konstytucyjnym, dla realizacji 

których prawodawca ogranicza prawa nabyte, można w danej, konkretnej sytuacji przyznać 

pierwszeństwo przed wartościami znajdującymi u podstaw zasady ochrony praw nabytych, a także 

czy prawodawca podjął niezbędne działania mające na celu zapewnienie jednostce warunków do 175 

przystosowania się do nowej regulacji. Według utrwalonego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego 

zasada ochrony praw nabytych nie ma zastosowania do praw nabytych niesłusznie lub niegodziwie, a 

także praw niemających oparcia w założeniach obowiązującego w dacie orzekania porządku 

konstytucyjnego (…). 

Wnioskodawca podniósł na poparcie zarzutu o niezgodności kwestionowanych przepisów z 180 

zasadą ochrony praw nabytych, że ustawodawca arbitralnie pozbawił świadczeń emerytalnych 

członków Wojskowej Rady oraz pozytywnie zweryfikowanych i ponownie zatrudnionych 

funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa. Ocena zasadności tego zarzutu wymaga 

odpowiedzi na pytania, czy prawa emerytalne członków Wojskowej Rady oraz funkcjonariuszy 

organów bezpieczeństwa Polski Ludowej zostały nabyte słusznie lub godziwie oraz znajdują 185 

uzasadnienie w obowiązującym porządku konstytucyjnym. 

Orzekając w niniejszej sprawie, Trybunał Konstytucyjny podtrzymuje pogląd wyrażony w 

swym orzeczeniu z 22 sierpnia 1990 r. o sygn. K 7/90: „Chroniąc prawa nabyte nie można jednak 

przyjąć, iż każda zmiana istniejącej regulacji, która byłaby zmianą na niekorzyść pewnej grupy 

obywateli, jest ustawodawczo zakazana. Rozpatrując w każdym przypadku wprowadzenie takiej 190 

zmiany należy rozważyć, czy nie zaistniała np. sytuacja, w której inaczej regulując dotychczasowe 

uprawnienia nie prowadzi się do rozwiązań z punktu widzenia praw obywateli trafniejszych oraz 

lepiej odpowiadających założeniom Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny nie ma podstaw twierdzić, 

iż ustawodawca nie może ocenić negatywnie dokonanych wcześniej rozwiązań legislacyjnych. 

Ponadto można mieć do czynienia z sytuacją, iż stojąc przed wyborem różnych dóbr ustawodawca 195 

wypowie się na rzecz tego, które uzna za cenniejsze. W swych poprzednich orzeczeniach Trybunał 

Konstytucyjny podkreślał, iż wybór takich rozwiązań jest obowiązkiem Sejmu w jego działalności 

ustawodawczej, co nie wyklucza oceny trafności tego wyboru z punktu widzenia zgodności z 

Konstytucją”. 

Ustanawiając kwestionowane przepisy ustawodawca dał wyraz negatywnej ocenie 200 

działalności Wojskowej Rady oraz organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego, o czym 

świadczy przebieg prac legislacyjnych oraz treść preambuły ustawy z 23 stycznia 2009 r. W 

preambule tej ustawodawca stanowi, że kierował się „zasadą sprawiedliwości społecznej 

wykluczającą tolerowanie i nagradzanie bezprawia”. Podstawy aksjologiczne takiej oceny, o czym 

już Trybunał tu wspomniał, znajdują się w preambule do Konstytucji. (…) 205 

Jak to już stwierdził Trybunał Konstytucyjny wyżej, ustawodawca wolnej Polski nigdy nie 

wyraził choćby jednej pozytywnej opinii o tajnej policji politycznej lat 1944-1989, a stanowisku 

temu dawał wyraz wielokrotnie w latach 1989-2009 w ustawach i przyjmowanych uchwałach. 

Ustawodawca ma prawo wyciągać wnioski z doświadczeń historycznych Polski Ludowej, o ile 

respektuje zasady i wartości konstytucyjne. 210 
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W demokratycznym państwie prawnym jednym z kluczowych instrumentów ochrony jego 

podstawowych zasad jest odpowiedzialność – co zakłada, niezależnie od powszechnie stosowanych 

utylitarnych usprawiedliwień pogwałceń praw człowieka stosowanych w dyktaturach przed ich 

upadkiem i po ich upadku: „aby ludzie nie byli poświęcani dla dobra wyższego, aby ich cierpienia 

zostały wyjaśnione oraz aby odpowiedzialność państwa i jego funkcjonariuszy za te cierpienia 215 

została wyraźnie ustalona” (…). W tym sensie gwarancje bezkarności oraz przywilejów 

ekonomicznych pochodzących z budżetu państwa za służbę w instytucjach i organach stosujących w 

dyktaturze represje nie mogą być traktowane jako element praw słusznie nabytych. 

Ustawodawca stanowiąc kwestionowane przepisy w pełni mieści się w tym podejściu. Każdy 

funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo 220 

tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi 

do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe prawa do korzystania z 

uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego. Ustawodawca negatywnie ocenił sam fakt 

podjęcia służby w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej – ze względu na jednoznacznie ujemną 

ocenę tych organów. Jednocześnie w razie udzielenia przez funkcjonariusza w czasie służby w takiej 225 

policji pomocy osobie represjonowanej za działanie w opozycji demokratycznej i niepodległościowej 

ustawodawca przewidział utrzymanie uprzywilejowanych świadczeń emerytalnych na 

dotychczasowych zasadach (…). 

Do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego nie należy orzekanie o celowości i zasadności 

przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań prawnych. Trybunał Konstytucyjny uznaje – wynikającą z 230 

demokratycznego mandatu wolnych wyborów – swobodę ustawodawcy określenia hierarchii celów, 

preferencji danych wartości czy środków służących ich realizacji. Granice swobody tego wyboru 

określają jednak zasady i przepisy konstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny może badać, czy 

stanowiąc prawo, ustawodawca przestrzegał tych zasad, norm i wartości. (…) 

 235 

Zdanie odrębne sędziego TK Adama Jamroza 

Przepisy zaskarżonej ustawy przewidują jednak, że surowe sankcje w sferze świadczeń 

emerytalnych nie dotkną funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa pracujących w latach 

1944-1990, jeśli oczyszczą się sami z winy, która dotyczy zbiorowo wszystkich pracujących w tych 

latach funkcjonariuszy, wynikającej z preambuły i z przepisów części „strukturalnej” ustawy, a 240 

mianowicie udowodnią, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, wspierali działania 

opozycji demokratycznej na rzecz „niepodległości Państwa Polskiego”. Przepisy (…) wprowadzone 

do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy stanowią mianowicie: ust. 3: „Do okresów, 

o których mowa w art. 13 ust. 1, na żądanie wnioskodawcy, mogą być doliczone w pełnym 

wymiarze okresy służby w latach 1944-1990 w organach bezpieczeństwa państwa, jeżeli 245 

funkcjonariusz udowodni, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjął współpracę i 

czynnie wspierał osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego”. 

Ust. 4 „W przypadku, o którym mowa w ust. 3, środkiem dowodowym może być zarówno 

informacja, o której mowa w art. 13a ust. 1, jak i inne dowody, w szczególności wyrok skazujący, 

choćby nieprawomocny, za działalność polegającą na podjęciu, bez wiedzy przełożonych, czynnej 250 

współpracy z osobami lub organizacjami działającymi na rzecz niepodległości Państwa Polskiego w 

okresie służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990”. 
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Powyższe przepisy, na podstawie których funkcjonariusze organów bezpieczeństwa, pracujący 

w nich w latach 1944-1990 mogą się uwolnić od obciążającej ich, na mocy przepisów ustawy, winy za 

utrwalanie nieludzkiego systemu władzy komunistycznej mają swoje zakotwiczenie w preambule, 255 

określającej, że jednym z celów ustawy jest również wyróżnienie podstawy „tych funkcjonariuszy i 

obywateli, którzy ponosząc wielkie ryzyko stanęli po stronie wolności i krzywdzonych obywateli”. 

Powyższe przepisy w sposób niezgodny z utrwalonymi od dawna standardami demokratycznymi 

przyjmują domniemanie winy wszystkich funkcjonariuszy pracujących w latach 1944-1990 w 

strukturach służb bezpieczeństwa państwa komunistycznego, ale zainteresowani funkcjonariusze, na 260 

których spoczywa ciężar dowodu, mogą wykazać „swoją niewinność”. 

Zaskarżona ustawa narusza [również] zasadę ochrony zaufania wynikającą z zasady 

demokratycznego państwa prawnego z art. 2 Konstytucji. Jest to zarzut podstawowy, z którym wiążą 

się inne naruszenia wynikającej z art. 2 Konstytucji zasady ochrony praw słusznie nabytych, 

naruszenia podmiotowości prawnej oraz naruszenia art. 10 Konstytucji. (…) 265 

Należy zwrócić uwagę, że byli funkcjonariusze organów bezpieczeństwa państwa 

komunistycznego w okresie PRL, pozytywnie zweryfikowani, a następnie ponownie zatrudnieni w 

demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej, przechodząc na emeryturę po 1994 r., nabyli prawo do 

świadczenia emerytalnego w oparciu o przepisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, 

ustanowione przez władze Rzeczypospolitej Polskiej. Ich prawo do świadczenia emerytalnego zostało 270 

– moim zdaniem – nabyte słusznie, w rozumieniu treści normatywnych zasady słusznie nabytych 

praw, wynikającej z art. 2 Konstytucji oraz w świetle orzecznictwa Trybunału. (…) 

Spośród byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa komisje pozytywnie zaopiniowały 

10 349 osób, natomiast negatywnie 3 595. Uzyskanie pozytywnej opinii nie gwarantowało 

zatrudnienia, gdyż reorganizacja Ministerstwa, a przede wszystkim wykluczenie zadań 275 

charakterystycznych dla tajnej policji politycznej, skutkowały pięciokrotną redukcją etatów; z około 

25 tys. stanowisk w byłej Służbie Bezpieczeństwa do około 5 tys. w nowopowołanym Urzędzie 

Ochrony Państwa. 

Uważam, że nie ulega wątpliwości, iż weryfikacja miała na celu nie tylko ocenę przydatności 

funkcjonariusza do służby w demokratycznej Polsce, ale także ocenę jego dotychczasowej służby w 280 

Polsce komunistycznej, również w płaszczyźnie moralnej. Pogląd wnioskodawcy, że 

zweryfikowanie a następnie ponowne zatrudnienie byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa 

PRL, stanowiło swoiste oświadczenie, wydane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przez organy 

władzy publicznej, iż będą oni traktowani w taki sam sposób jak pozostali funkcjonariusze służb 

powstałych po 1990 r. jest uzasadniony. Byli funkcjonariusze organów bezpieczeństwa państwa 285 

zobowiązali się „służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli”. Wnioskodawca 

zauważa trafnie, że funkcjonariusze, którzy następnie przeszli na emeryturę, wywiązali się w pełni z 

obowiązków; w przeciwnym razie nie uzyskaliby prawa do tego świadczenia. (…) 

Ustawa nowelizująca narusza art. 10 Konstytucji, gdyż ustawodawca wymierzył zbiorową 290 

karę wszystkim osobom, które były funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa przed 1990 r. bez 

indywidualnego rozpoznania działalności poszczególnych funkcjonariuszy. Decyduje o tym sam fakt 

służby w strukturach bezpieczeństwa PRL. W ten sposób ustawodawca wkroczył w sferę władztwa 

publicznego konstytucyjnie zastrzeżoną dla organów władzy sądowniczej, bez przeprowadzonego 
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postępowania sprawdzającego i weryfikującego zasadność, adekwatność, legalność, słuszność oraz 295 

proporcjonalność wymierzonej sankcji. W konsekwencji ustawodawca, opierając się na zasadzie 

odpowiedzialności zbiorowej, wymierzył wszystkim byłym funkcjonariuszom dotkliwą karę, 

niezależnie od tego, czy są oni odpowiedzialni za popełnienie jakichkolwiek czynów sprzecznych z 

prawem, naruszających godność człowieka lub nagannych moralnie. (…) 

Wymierzanie sprawiedliwości w państwie demokratycznym należy do władzy sądowniczej, a 300 

nie do władzy ustawodawczej. Wymierzanie sprawiedliwości należy do niezależnej władzy 

sądowniczej, która w oparciu o rozpoznanie indywidualnego stanu faktycznego, wydaje 

rozstrzygnięcie na podstawie norm generalnych i abstrakcyjnych, rekonstruowanych na gruncie 

przepisów ustawowych. W zaskarżonej ustawie ustawodawca, realizując funkcje ustawodawcze 

wystąpił również w roli władzy sądowniczej, wymierzając sprawiedliwość, która bez rozpoznania 305 

indywidualnych spraw, ma wynikać „jednakowo” z przepisów ustawy dla wszystkich byłych 

funkcjonariuszy struktur bezpieczeństwa PRL. Dlatego uważam, że zaskarżona ustawa naruszyła 

również art. 10 Konstytucji. 

 

Zdanie odrębne sędzi TK Ewy Łętowskiej 310 

Preambuła kontrolowanej ustawy jednoznacznie wiąże negatywne konsekwencje z 

dyskredytacją prawną i moralną adresatów ustawy. Tymczasem ustawa w stosunku do preambuły 

jest – podmiotowo – i za szeroka, i za wąska. Z jednej strony dyskredytacją są dotknięte osoby 

niemające negatywnych cech, o których mówi preambuła (co może skądinąd uzasadniać zarzut 

naruszenia art. 30 Konstytucji), a z drugiej strony (z uwagi na za wąski zakres podmiotowy) nie 315 

wszyscy będący potencjalnie „negatywnie ocenianymi ubekami” podlegają ustawowemu 

mechanizmowi obniżenia emerytury. Ustawa bowiem w ogóle pozostawia poza zakresem swego 

działania służby informacyjne i osoby figurujące w zbiorze zastrzeżonym IPN. To narusza zasadę 

rzetelnej legislacji (spójność ratio legis i treści ustawy) oraz zasadę sprawiedliwości i równości. (…) 

Wyrok, do którego zgłaszam zdanie odrębne, akcentuje jako główny argument, że nawet po 320 

nowym obliczeniu emerytur mundurowych beneficjenci uzyskują i tak godziwe świadczenia w 

porównaniu z analogicznymi świadczeniami w powszechnym systemie emerytalnym. Przyczyną jest 

ogólnie wyższy poziom wynagrodzeń w resortach mundurowych, ale także zachowanie 

uprzywilejowania co do stażu pracy i momentu miarodajnego dla określenia podstawy wymiaru, 

niezależnie od innych jeszcze przywilejów rzeczowych i sytuacyjnych związanych ze służbą. Wyrok 325 

pozostawia zatem poza oceną konstytucyjną prawidłowość samego mechanizmu przeliczeniowego, 

koncentrując się na skali obniżek (a ściśle na rezultacie przeliczenia). Takie podejście jest z gruntu 

nieprawidłowe. Problemem konstytucyjnym nie jest to, ile kto otrzymał ostatecznie w wyniku 

obniżki i czy jest to dużo, czy mało, tylko to, czy sam mechanizm (i wówczas dopiero w 

konsekwencji uruchomienia tego mechanizmu także i skala) obniżek jest konstytucyjnie nienaganny: 330 

odpowiadający celowi wyrażonemu w preambule zaskarżonej ustawy, przejrzysty i proceduralnie 

poprawny, oraz czy odnosi się on do właściwie określonej grupy osób z punktu widzenia celu 

ustawy. Oceniając konstytucyjność ustaw dotyczących podatków, świadczeń socjalnych, opłat i 

obciążeń, Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie akcentował potrzebę takiego właśnie sposobu 

kontrolowania konstytucyjności: nie z punktu widzenia tego, czy chodzi o podatki, świadczenia, 335 

obciążenia „wysokie” czy „niskie”. W wyroku, do którego zgłaszam separatum, nie przeprowadzono 

jednak w prawidłowy sposób tego właśnie testu proporcjonalności, służącego ocenie, czy cel 
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kontrolowanej ustawy został zrealizowany (i nie podjęto analizy tego celu: czy tylko pozbawienie 

przywilejów, czy także sankcja i jak ujęta) i czy uczyniono to środkami konstytucyjnie poprawnymi i 

odpowiadającymi zasadzie proporcjonalności. Wymóg proporcjonalności zawsze bowiem dotyczy 340 

każdej ustawy wkraczającej w konstytucyjnie chronione prawa. W kontroli konstytucyjności ocenie 

proporcjonalności podlegać zatem powinny każdorazowo mechanizm ograniczenia, gwarancje i 

spójność z ratio legis ustawy ten mechanizm wprowadzającej (…). Tymczasem jest to niemożliwe 

do oceny, ponieważ wyrzekając się badania preambuły Trybunał dokonał amputacji niezbędnego 

narzędzia. (…) 345 

Preambuła kontrolowanej ustawy po pierwsze – stygmatyzuje negatywnie osoby, do których 

odnosi się obniżka emerytur, po drugie – określa cele ustawy. W pierwszej kwestii stwierdza ona, że 

jako funkcjonariusze organów bezpieczeństwa uzyskali oni status emerytalny będący wyrazem 

przywileju prawnego uzyskanego „w zamian za utrwalanie nieludzkiego systemu władzy”, który 

„dopuszczał się zbrodni przy jednoczesnym wyjęciu sprawców spod odpowiedzialności i rygorów 350 

prawa”. Są to zarzuty o silnym ładunku potępienia emocjonalnego, moralnego i prawnego. Jeżeli 

zarzut taki czyniony jest w zglobalizowany sposób – uzasadnia zarzut poniżenia. (…) 

W świetle negatywnej silnej stygmatyzacji (przecież nawet w środkach masowego przekazu 

kontrolowana ustawa jest określana jako „dezubekizacyjna”, co oznacza, że wszyscy jej adresaci są 

traktowani jako „ubecy”) nie może dziwić sprzeciw wobec przypisaniu cech czy działań osobom 355 

uznawanym przez kontrolowaną ustawę za osobowy substrat aparatu bezpieczeństwa (policji 

politycznej) – w sytuacji gdy ustawa dotyczy także osób, których funkcja czy praca nie miały 

charakteru operacyjnego, lecz pomocniczy, niezwiązany z głównymi funkcjami resortu. (…) Ustawa 

– i tego nie dostrzeżono w wyroku – traktuje bowiem jako synonimy dwa różne pojęcia: 

„funkcjonariusza służby bezpieczeństwa” i funkcjonariusza – osoby pracującej w ustawowo 360 

określonych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych resortowi spraw wewnętrznych (…). 

Tym sposobem za funkcjonariusza aparatu bezpieczeństwa dopuszczającego się bezprawia (tak 

preambuła) i dlatego niegodnego uzyskania emerytury na dotychczasowych zasadach dla emerytur 

mundurowych będą uchodzili przykładowo informatycy, pracownicy służby zdrowia, bibliotekarze, 

przedszkolanki itp. 365 

Nieadekwatność wyrażonej w preambule ratio legis ustawy do kręgu jej adresatów zaznacza 

się także – co paradoksalne – w zbyt wąskim zakreśleniu podmiotowego kręgu tych, których (znów z 

uwagi na aksjologię preambuły) ustawa powinna dotyczyć. Niejasne są przyczyny (nie udzieliła na 

to odpowiedzi także rozprawa) pominięcia informacji wojskowej. Kolejne ograniczenie wynika z 

błędu mechanizmu obniżki. Zgodnie z mechanizmem wykreowanym przez ustawę, obniżenie 370 

emerytur następuje na podstawie zaświadczenia wydawanego przez IPN (art. 2 pkt 2 ustawy 

zmieniającej). W wyroku Trybunału także w tym zakresie postępowanie umorzono, znów nie 

dostrzegając znaczenia tego – wszak zaskarżonego we wniosku przepisu – dla ocenianego przez 

siebie mechanizmu. Jest to zresztą kolejny błąd identyfikacji problemu konstytucyjnego w wyroku. 

Tymczasem art. 2 pkt 2 kontrolowanej ustawy stwarza nierzetelną i kontrproduktywną procedurę. 375 

Otóż IPN nie wystawi stosownego zaświadczenia o przebiegu służby osobie, której dane są objęte 

zbiorem zastrzeżonym. W stosunku do tych osób ustawa więc nie spowoduje weryfikacji emerytur i 

ich obniżki. Zbiór zastrzeżony siłą rzeczy obejmuje potencjalnych adresatów ustawy w rozumieniu 

preambuły. Ta okoliczność wskazuje na nieprawidłowość określenia (tym razem zbyt wąskiego) 

podmiotowego zakresu ustawy – jeśli poważnie traktować preambułę jako wyrażenie ratio ustawy. 380 
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Niewydolna procedura oraz niespójność kształtu ustawy i jej celu – w zakresie objęcia ustawą 

zamierzonej populacji adresatów – uzasadnia zarzut niezgodności z art. 2 Konstytucji. 
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Europejski Trybunał Praw Człowieka 

Lautsi i inni przeciwko Włochom (skarga nr 30814/06)
5
 

Czy obecność symboli religijnych (np. krucyfiksu) w sali lekcyjnej narusza prawo do edukacji i 

wolność sumienia i wyznania? 

Stan faktyczny 5 

Skarżąca i jej dwaj synowie, Dataico i Sami Albertin, także skarżący, urodzili się, 

odpowiednio, w 1957, 1988, 1990 r. Zamieszkują we Włoszech. W roku szkolnym 2001-2002 

Dataico i Sami uczęszczali do Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre, państwowej szkoły w 

miejscowości Abano Terme. Krucyfiksy wisiały na ścianach we wszystkich salach lekcyjnych w tej 

szkole. 10 

[P]odczas zebrania dyrekcji szkoły mąż skarżącej poruszył kwestię obecności symboli 

religijnych, a w szczególności (…) krucyfiksów, w salach lekcyjnych oraz zapytał o możliwość ich 

usunięcia. [S]tosunkiem dziesięciu głosów za do dwóch przeciw i jednego wstrzymującego się, 

dyrekcja szkoły zadecydowała o pozostawieniu symboli religijnych w szkole. 

[S]karżąca zaskarżyła tę decyzję do Sądu Administracyjnego w Veneto, podnosząc 15 

naruszenie zasady świeckości [państwa] wynikające, jej zdaniem, z artykułów 3 (zasada równości) i 

19 (wolność wyznania) Konstytucji Republiki Włoskiej oraz Artykułu 9 Konwencji a także zasady 

bezstronności administracji publicznej (artykuł 97 Konstytucji). 

[Wkrótce potem] Minister Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjął Dyrektywę nr 

2666, polecając właściwym służbom Ministerstwa podjęcie działań niezbędnych do sprawdzenia czy 20 

dyrekcje szkół zapewniły obecność krucyfiksów w salach lekcyjnych. 

 

Zarzut naruszenia art. 2 Protokołu nr 1 (prawo do edukacji) oraz art. 9 Konwencji (wolność 

sumienia i wyznania) 

W swojej skardze skarżący podnosili, że krucyfiksy umieszczone były na ścianach sal 25 

lekcyjnych państwowej szkoły, do której uczęszczali drugi i trzeci skarżący. Ich zdaniem, stanowiło 

to naruszenie ich prawa do nauki gwarantowanego na mocy Artykułu 2 Protokołu nr 1, który 

stanowi: 

Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki. Wykonując swoje funkcje w dziedzinie 

wychowania i nauczania, Państwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia tego wychowania i 30 

nauczania zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi. 

Skarżący zarzucali też, że wyżej opisane okoliczności skutkują naruszeniem przysługującego 

im prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania zagwarantowanego w Artykule 9 Konwencji, 

który stanowi: 

1.  Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność 35 

zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, 

publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, 

praktykowanie i czynności rytualne. 

                                                 
5
 Źródło tłumaczenia zapewnił dr Paweł Borecki. Tłumaczenie ukazało się na sronie internetowej: 

http://laickie.pl/wielka-izba-sprawa-lautsi-i-inni-p-wlochom-skarga-nr-3081406/ 
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2.  Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim 

ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie demokratycznym z 40 

uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności 

lub ochronę praw i wolności innych osób. 

 

Wyrok Izby
6
 

W wyroku z 3 listopada 2009 r. Izba stwierdziła naruszenie Artykułu 2 Protokołu nr 1 45 

rozpatrywanego w związku z Artykułem 9 Konwencji. 

Przede wszystkim Izba wywiodła z zasad dotyczących wykładni Artykułu 2 Protokołu nr 1 

ustanowionych w orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka obowiązek państwa polegający na 

powstrzymywaniu się od choćby pośredniego narzucania wierzeń religijnych w miejscach, w których 

przebywają osoby zależne od państwa albo szczególnie podatne na jego wpływy, podkreślając, że w 50 

tym kontekście edukacja szkolna jest szczególnie wrażliwym obszarem. 

Trybunał stwierdził ponadto, że pośród wielu znaczeń, jakie mogą być przypisywane 

krucyfiksowi, naczelne miejsce zajmuje aspekt religijny tego znaku. W konsekwencji Trybunał 

uznał, że obowiązkowa i bardzo wyraźna obecność krucyfiksów w salach lekcyjnych może nie tylko 

stać w sprzeczności ze świeckimi przekonaniami skarżącej, której dzieci uczęszczały do szkoły 55 

państwowej, jak i wywoływać emocjonalny niepokój u uczniów wyznających religie 

niechrześcijańskie lub niewyznających żadnej religii. Wypowiadając się w tej ostatniej kwestii, Izba 

podkreśliła, że zakres „negatywnej“ wolności religii nie ogranicza się do braku nabożeństw 

religijnych lub nauki religii, ale dotyczy też praktyk i symboli wyrażających, w sposób szczególny i 

ogólny, określone przekonania, określoną religię bądź ateizm. (…) 60 

Zdaniem Izby, państwo zobowiązane jest do utrzymywania neutralności wyznaniowej 

systemu edukacji publicznej w sytuacji istnienia obowiązku szkolnego rozciągającego się na 

wszystkich uczniów, niezależnie od wyznawanej przez nich religii, który ma na celu zaszczepić u 

uczniów nawyk krytycznego myślenia. Izba stwierdziła ponadto, że nie dostrzega, w jaki sposób 

eksponowanie w salach lekcyjnych szkół państwowych symbolu, który z pewnością można kojarzyć 65 

z dominującą we Włoszech religią, może służyć pluralizmowi edukacyjnemu – niezbędnemu do 

zachowania „społeczeństwa demokratycznego“ w rozumieniu Konwencji. 

Podsumowując swoje rozważania, Izba uznała, że „obowiązkowa ekspozycja symbolu 

danego wyznania w miejscu, w którym sprawowane są funkcje publiczne wobec specyficznych 

sytuacji podlegających kontroli Rządu, a zwłaszcza w salach lekcyjnych, ogranicza prawa rodziców 70 

do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także prawo dzieci w wieku 

szkolnym do wyznawania lub niewyznawania religii“.  Opisywana praktyka skutkowała naruszeniem 

wspomnianych praw, ponieważ „restrykcje takie pozostają w sprzeczności z ciążącym na Państwie 

obowiązkiem przestrzegania neutralności w wykonywaniu funkcji publicznych, a zwłaszcza w 

dziedzinie edukacji“. 75 

                                                 
6
 Izba to podstawowy skład (7 sędziów), w jakim Europejski Trybunał Praw Człowieka merytorycznie rozpatruje skargi. 

Art. 43 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przewiduje jednak możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy przez 

Wielką Izbę (17 sędziów) w wyjątkowych przypadkach – jeżeli w sprawie pojawia się poważne zagadnienie dotyczące 

interpretacji lub stosowania Konwencji lub jej Protokołów lub istotna kwestia o znaczeniu ogólnym. W omawianej 

sprawie najpierw wyrok wydała Izba, a następnie sprawa trafiła do Wielkiej Izby. 
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Rozprawa przed Wielką Izbą – interwencja Josepha H. H. Weilera 

W trakcie rozprawy przed Wielką Izbą duże wrażenie zrobiła interwencja prof. Josepha H. H. 

Weilera, który argumentował za pozostawieniem krucyfiksów w szkołach. Przemowę prof. Weilera 80 

(23 minuty) z angielskimi napisami można obejrzeć tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=ioyIyxM-gnM (tekst przemowy można znaleźć tutaj). 

 

Ocena Wielkiej Izby Trybunału 

Trybunał przypomina, że w obszarze wychowania i nauczania Artykuł 2 Protokołu nr 1 85 

stanowi lex specialis względem Artykułu 9 Konwencji. Dotyczy to przynajmniej sytuacji, w których 

– podobnie jak w przedmiotowej sprawie – podstawą sporu jest nałożony na Umawiające się 

Państwa
7
 na mocy zdania drugiego Artykułu 2 obowiązek poszanowania, przy wykonywaniu przez 

Państwa przyjętych przez nie funkcji w tej dziedzinie, prawa rodziców do zapewnienia [dzieciom] 

wychowania i nauczania zgodnie ze swoimi własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi. Z 90 

uwagi na powyższe, treść przedmiotowej skargi należy zbadać przede wszystkim w świetle zdania 

drugiego Artykułu 2 Protokołu nr 1. 

Pomimo tego, wskazaną normę należy rozpatrywać nie tylko w świetle zdania pierwszego 

Artykułu 2 Protokołu nr 1, ale też w szczególności odwołując się do Artykułu 9 Konwencji, który 

gwarantuje wolność myśli, sumienia i wyznania, w tym wolność wyrażaną poprzez brak 95 

przynależności wyznaniowej, i nakłada na Umawiające się Państwa „obowiązek neutralności i 

bezstronności”. 

[P]aństwa odpowiadają za zapewnienie, w sposób neutralny i bezstronny, możliwości 

praktykowania różnych religii, wyznań i przekonań. Rola Państwa polega na wspieraniu utrzymania 

porządku publicznego, harmonii wyznaniowej i tolerancji w społeczeństwie demokratycznym. 100 

Dotyczy to zarówno stosunków pomiędzy osobami wierzącymi i niewierzącymi, jak i relacji 

pomiędzy wyznawcami rożnych religii, wyznań i przekonań. 

 

Ocena okoliczności faktycznych w świetle powyższych zasad 

(…) Nie ulega wątpliwości, że (…) nałożony na Umawiające się Państwa obowiązek 105 

poszanowania religijnych i filozoficznych przekonań rodziców nie dotyczy wyłącznie treści i 

sposobu nauczania; zobowiązanie to wiąże Umawiające się Państwa przy „wykonywaniu“ wszelkich 

ich „funkcji“ (zgodnie z brzmieniem zdania drugiego Artykułu 2 Protokołu nr 1) w dziedzinie 

wychowania i nauczania. Przedmiotowy obowiązek obejmuje bez wątpienia organizację środowiska 

szkolnego, o ile prawo krajowe zalicza tę funkcję do kompetencji organów publicznych. To w tym 110 

właśnie kontekście należy rozpatrywać obecność krucyfiksów w salach lekcyjnych włoskich szkół 

państwowych. (…) 

Co za tym idzie, decyzja o umieszczaniu bądź nieumieszczaniu krucyfiksów w salach 

lekcyjnych szkół państwowych stanowi przejaw wykonywania przez pozwane Państwo jego funkcji 

                                                 
7
 Sformułowanie „Umawiające się Państwa” dotyczy państw, które przystąpiły do Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka i tym samym związały się jej postanowieniami. 

https://www.youtube.com/watch?v=ioyIyxM-gnM
https://7676076fde29cb34e26d-759f611b127203e9f2a0021aa1b7da05.ssl.cf2.rackcdn.com/eclj/weiler_lautsi_third_parties_submission_by_jhh_weiler.pdf
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w dziedzinie wychowania i nauczania, podlegając tym samym postanowieniom zdania drugiego 115 

Artykułu 2 Protokołu nr 1. W tym kontekście zasadnym okazuje się rozpatrywanie powyższej 

kwestii z punktu widzenia nałożonego na Państwo obowiązku poszanowania prawa rodziców do 

zapewnienia swoim dzieciom wychowania i nauczania zgodnie z własnymi przekonaniami 

religijnymi i filozoficznymi. 

Trybunał uznaje, że krucyfiks jest przede wszystkim symbolem religijnym. Sądy krajowe 120 

doszły do tego samego wniosku; pogląd ten nie został też zakwestionowany przez Rząd. Na 

obecnym etapie rozważań Trybunału, pytanie o to, czy krucyfiks posiada inne znaczenie, 

niezwiązane ze sferą symboliki religijnej, nie ma rozstrzygającego charakteru. (…) 

Rząd, ze swej strony wyjaśnił, że obecność krucyfiksu w salach lekcyjnych szkół 

państwowych jest uwarunkowana historycznym rozwojem Państwa Włoskiego, przez co zwyczaj ten 125 

oprócz wymiaru religijnego nabrał cech tożsamościowych i obecnie może być utożsamiany z 

tradycją, której kultywowanie uznaje za istotne. Dodał on, że poza znaczeniem religijnym krucyfiks 

symbolizuje zasady i wartości, które stanowią fundament demokracji i cywilizacji zachodniej oraz, 

że w związku z powyższym obecność tego symbolu w salach lekcyjnych jest uzasadniona. 

Trybunał stoi na stanowisku, że prawo do decydowania o kultywowaniu bądź 130 

niekultywowaniu określonej tradycji mieści się, co do zasady, w granicach marginesu swobody 

oceny pozwanego Państwa. Trybunał musi ponadto uwzględnić fakt istnienia, specyficznego dla 

Europy, ogromnego zróżnicowania państw tego kontynentu, szczególnie w sferze rozwoju 

kulturowego i historycznego. Trybunał podkreśla jednak, że odwołanie do tradycji nie może 

uzasadniać zwolnienia Umawiających się Państw z ich obowiązku poszanowania praw i wolności 135 

zagwarantowanych w Konwencji i Protokołach do niej. (…) 

Trybunał podsumowuje swoje rozważania w przedmiotowej sprawie stwierdzeniem, iż 

decyzja o tym, czy krucyfiksy powinny być umieszczane w salach lekcyjnych szkół państwowych 

czy też nie, mieści się, co do zasady, w granicach marginesu swobody oceny pozwanego Państwa. 

(…) 140 

[P]rawdą jest, że wprowadzenie nakazu umieszczania w salach lekcyjnych szkół 

państwowych krucyfiksu (symbolu, który, bez względu na przypisywane mu świeckie wartości 

symboliczne, bez wątpienia reprezentuje chrześcijaństwo), stanowi regulację skutkującą 

podkreśleniem dominującej obecności w środowisku szkolnym religii wyznawanej przez większość 

społeczeństwa. Jednakże unormowanie takie samo w sobie nie świadczy o prowadzeniu przez 145 

pozwane Państwo indoktrynacji i nie stanowi naruszenia postanowień Artykułu 2 Protokołu nr 1. 

(…) 

Co więcej, zdaniem Trybunału zasługuje na podkreślenie fakt, że krucyfiks umieszczony na 

ścianie jest, co do zasady, pasywnym symbolem, szczególnie w kontekście zasady neutralności. Nie 

można uznać, że wiszący na ścianie krucyfiks oddziałuje na uczniów w takim samym stopniu co 150 

nauczanie o moralności czy uczestniczenie w praktykach religijnych. (…) 

Ponadto, skutki wzmożonej widoczności chrześcijaństwa wynikającej z faktu umieszczania 

krucyfiksów w salach lekcyjnych należy rozpatrywać z odpowiedniej perspektywy, uwzględniając 

następujące kwestie: po pierwsze, obecność krucyfiksu nie jest związana z obowiązkowym 

nauczaniem o chrześcijaństwie. Po drugie, zgodnie ze zaleceniami Rządu, Włochy otwierają 155 

środowisko szkolne także na inne religie. Rząd wskazał w tym kontekście, że nie obowiązuje zakaz 
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noszenia przez uczniów w szkole islamskich chust lub innych symboli bądź elementów stroju o 

konotacjach religijnych; wprowadzane są rozwiązania alternatywne umożliwiające dostosowanie 

systemu nauczania do praktyk mniejszości religijnych; w szkołach „często świętuje się“ początek i 

koniec Ramadanu; istnieje możliwość zorganizowania w szkołach fakultatywnych lekcji religii dla 160 

„wszystkich uznawanych wyznań“. Co więcej, nie dostrzeżono jakichkolwiek przejawów 

nietolerancji władz wobec uczniów wyznających inną wiarę, uczniów niewierzących lub 

prezentujących niereligijne przekonania filozoficzne. 

Ponadto, skarżący nie podnosili, że obecność krucyfiksu w salach lekcyjnych skutkowała 

stosowaniem praktyk nauczania o zabarwieniu prozelickim ani nie twierdzili, że drugi i trzeci 165 

skarżący kiedykolwiek byli świadkami tendencyjnego nawiązywania wykonujących swoje funkcje 

nauczycieli do obecności krucyfiksu w salach lekcyjnych. (…) 

Z powyższego można wysnuć wniosek, iż władze, podejmując decyzję o nieusuwaniu 

krucyfiksów z sal lekcyjnych szkoły państwowej, do której uczęszczały dzieci skarżącej, działały w 

granicach marginesu swobody oceny przysługującej pozwanemu Państwu w kontekście obowiązku 170 

poszanowania prawa rodziców do zapewnienia swoim dzieciom wychowania i nauczania zgodnie z 

własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi podczas wykonywania funkcji Państwa w 

dziedzinie wychowania i nauczania. 

Z uwagi na powyższe Trybunał stwierdza, że nie doszło do naruszenia Artykułu 2 Protokołu 

nr 1 wobec skarżącej. Następnie Trybunał orzeka, że z Artykułu  9 Konwencji nie wynika 175 

jakakolwiek odrębna kwestia. 

 

Popierające wyrok zdanie odrębne Sędziego Bonello 

Trybunał praw człowieka nie może chorować na historycznego Alzheimera. Nie ma prawa 

lekceważyć ciągłości kulturowej narodów na kolejnych etapach ich rozwoju, ani ignorować wartości, 180 

które przez wieki pomagały kształtować i definiować cechy charakterystyczne społeczeństw. Żaden 

ponadnarodowy sąd nie powinien dążyć do zastąpienia tych właściwości, które na narodowej 

tożsamości odcisnęła historia, własnym modelem etycznym. (…) 

Uważam, że zanim przyłączymy się do krucjaty, której celem ma być demonizacja 

krucyfiksu, powinniśmy zacząć od spojrzenia na obecność tego symbolu we włoskich szkołach z 185 

odpowiedniej perspektywy historycznej. Od wieków we Włoszech edukacja była domeną Kościoła, 

zakonów i organizacji religijnych, poza nimi nauczaniem zajmowały się tylko nieliczne instytucje. 

Wiele (jeżeli nie większość) szkół, kolegiów, uniwersytetów i innych placówek edukacyjnych we 

Włoszech zostało założonych i było finansowanych i prowadzonych przez Kościół, jego członków i 

podległe mu podmioty. Wieki historii uczyniły z pojęć „edukacja“ i „chrześcijaństwo“ terminy 190 

niemalże synonimiczne, dlatego też długa tradycja obecności krucyfiksów we włoskich szkołach 

nikogo nie powinna dziwić lub szokować. W rzeczywistości, to ich brak zostałby przyjęty z 

zaskoczeniem i niedowierzaniem. (…) 

Długo trwało nim Państwo zaczęło stopniowo przejmować ciążące na nim obowiązki 

zapewnienia edukacji i proponować alternatywne formy kształcenia względem faktycznego 195 

monopolu Kościoła w tym zakresie. Obecność krucyfiksu we włoskich szkołach jedynie potwierdza 

tę niezaprzeczalną wielowiekową prawdę. Można zatem bez zbędnej przesady stwierdzić, że 

krucyfiks był we włoskich szkołach od zawsze. Tymczasem dziś, odległy o setki kilometrów i 
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zamknięty w swojej jurystycznej szklanej wieży Trybunał ma wypowiedzieć się za obaleniem 

tradycji, która trwa od pokoleń. (…) 200 

Zadanie powierzone Trybunałowi, nader skromne, sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy 

konieczność przebywania w salach lekcyjnych, w których znajdował się symbol, uznawany przez 

niektórych za symbol chrześcijański a dla innych będący kulturowym gadżetem, w jakikolwiek 

sposób zakłóciła fundamentalne prawo Pani Lautsi i jej dzieci do wolności wyznania, w myśl 

definicji zawartej w Konwencji. 205 

Z krucyfiksem na ścianie sali lekcyjnej czy bez niego, Pani Lautsi i jej synowie korzystali w 

najpełniejszym możliwym zakresie z nieograniczonego prawa do wolności wyznania i sumienia 

określonego w Konwencji. Obecność krucyfiksu w sali lekcyjnej szkoły państwowej może być 

postrzegana jako zdrada idei sekularyzmu i nieuzasadniona niczym nieudolność przeprowadzenia 

rozdziału Państwa od Kościoła, ale doktryny te, jakkolwiek ponętne i kuszące, nie są 210 

usankcjonowane w Konwencji  i nie stanowią niezbędnych elementów konstytutywnych zasady 

wolności sumienia i wyznania. To nie Trybunał, ale Państwo włoskie powinno zająć się 

wprowadzaniem sekularyzmu, o ile uzna, że wartości świeckie są lub powinny stać się częścią 

włoskiego systemu konstytucyjnego. 

Z punktu widzenia historycznych początków obecności krucyfiksu we włoskich szkołach, 215 

usuwanie go z miejsca, w którym spokojnie i biernie tkwił od pokoleń, byłoby mało przekonującym 

przejawem neutralności Państwa. Zakaz jego umieszczania stałby się wyrazem poparcia dla idei 

agnostycyzmu i sekularyzmu, co w swej wymowie miałoby niewiele wspólnego z neutralnością. 

Pozostawienie symbolu tam, gdzie był on od zawsze, nie jest aktem nietolerancji wierzących czy 

kulturowego tradycjonalizmu. Byłoby taką nietolerancją natomiast, tym razem ze strony agnostyków 220 

i zwolenników świeckości Państwa, jego usunięcie. (…) 

Artykuł 2 Protokołu nr 1 gwarantuje rodzicom prawo do zapewnienia dzieciom dostępu do 

nauczania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi. Trybunał ma obowiązek 

nadzorować i zapewnić poszanowanie tego prawa. 

Czy cicha i bierna w swojej istocie obecność symbolu w sali lekcyjnej włoskiej szkoły jest 225 

równoznaczna z „nauczaniem“? Czy uniemożliwia ona korzystanie z zagwarantowanych praw? 

Jakkolwiek bym się nie starał, nie dostrzegam takiego przełożenia. Konwencja w sposób 

szczegółowy i wyczerpujący zakazuje nauczania w szkołach  religii, etyki i filozofii w jakiejkolwiek 

formie, jeżeli nie życzą sobie tego rodzice. Słowem kluczem jest tutaj oczywiście „nauczanie“ i 

wątpię, aby milcząca obecność symbolu dowodzącego ciągłości kultury europejskiej mogła w 230 

jakimkolwiek stopniu być poczytywana za „nauczanie“ w jakimkolwiek sensie tego jednoznacznego 

przecież terminu. 

Moim zdaniem, tym czego zakazuje Konwencja, są wszelkie formy indoktrynacji, jawnej lub 

ukrytej, agresywnego zawłaszczania młodych umysłów, zaborczego prozelityzmu, utrudniania przez 

państwowy system edukacji w jakichkolwiek sposób otwartego wyrażania poglądów ateistycznych, 235 

agnostycyzmu lub przyznawania się do wyznawania innych wierzeń religijnych. Samo 

eksponowanie niemego symbolu tradycji historycznej, który bezdyskusyjnie stanowi część 

europejskiego dziedzictwa, nie może być utożsamiane z „nauczaniem“, ani nie podważa w żadnym 

istotnym zakresie podstawowego prawa rodziców do decydowania o tym, jaką orientację religijną 

ma przyjąć dziecko. 240 
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Jednak nawet gdybyśmy przyjęli, że sama obecność milczącego przedmiotu powinna zostać 

uznana za „nauczanie“, skarżący nie ustosunkowali się do problemu najwyższej wagi, mianowicie 

kwestii proporcjonalności, która musi być uwzględniona w sytuacji, gdy korzystanie z praw 

podstawowych przez jednostkę stoi w sprzeczności z prawami innych i wymaga wyważenia 

sprzecznych interesów. 245 

Wszyscy rodzice trzydzieściorga uczniów uczęszczających do klasy mogą w takim samym 

stopniu (jak Pani Lautsi), korzystać z podstawowego i zagwarantowanego w Konwencji prawa do 

zapewnienia dzieciom dostępu do nauki zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i 

filozoficznymi. Rodzice jednego ucznia domagają się dla swoich dzieci prawa do nauki w 

„bezkrucyfiksowej“ szkole, a rodzice pozostałych dwudziestu dziewięciu uczniów, korzystając z tej 250 

samej fundamentalnej swobody decydowania, chcą, aby w szkole umieszczano krucyfiksy. (…) Pani 

Lautsi nie może uzurpować sobie prawa do unieważnienia prawa wszystkich innych rodziców 

uczniów uczęszczających do klasy jej synów, którzy chcą skorzystać z tego samego uprawnienia, 

możliwości wykonywania którego Pani Lautsi z pomocą Trybunału pragnie im odmówić. 

 255 

Popierające wyrok zdanie odrębne Sędzi Power  

(…) Wielka Izba stwierdziła, że obecność krucyfiksu jest zasadniczo pasywnym symbolem, 

uznając ogromną wagę tego spostrzeżenia w kontekście zasady neutralności. Zgadzam się z 

Trybunałem co do tego, że pasywne symbole nie są w żadnej mierze środkami przymusu. Muszę 

jednak przyznać, że symbole (religijne, kulturowe czy też inne), co do zasady, przekazują określone 260 

treści. Mogą być milczącymi znakami, ale mogą jednocześnie nieść ze sobą niezwykle bogaty 

przekaz, nie czyniąc tego jednak w sposób ekspansywny czy sprzyjający indoktrynacji. 

Niekwestionowanym dowodem na potwierdzenie powyższego spostrzeżenia jest fakt otwierania się 

włoskiego środowiska szkolnego na różnorodne religie. Co więcej, brak jest dowodów istnienia 

przypadków nietolerancji wobec osób niewierzących lub tych, które prezentują przekonania 265 

filozoficzne pozbawione cech religijnych. Nie zabrania się noszenia islamskich chust. „Często 

świętuje się“ początek i koniec Ramadanu. W tak pluralistycznym i tolerancyjnym religijnie 

środowisku, symbol chrześcijański na ścianie sali lekcyjnej jest niczym więcej jak tylko wyrazem 

jeszcze jednego odmiennego światopoglądu. Prezentowanie i konfrontowanie ze sobą różnych 

poglądów stanowi nieodłączną część procesu nauczania. Działania takie zachęcają do prowadzenia 270 

dialogu. Prawdziwie pluralistyczna edukacja wymaga kontaktu z wieloma różnymi ideami, także 

wyrażającymi odmienny od naszego światopogląd. Dialog staje się możliwy i niewykluczone, że jest 

najbardziej konstruktywny, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z rzeczywistą różnicą poglądów 

i szczerą ich wymianą. Stymulując rozwój umiejętności krytycznego myślenia, prowadzony w duchu 

otwartości, ciekawości, tolerancji i poszanowania dialog może prowadzić do lepszego i pełniejszego 275 

zrozumienia poglądów innych. Ograniczenie kontaktu dzieci z różnorodnymi światopoglądami 

skutkowałoby osłabieniem znaczenia edukacji szkolnej: dzieci pozbawione zostałyby wówczas 

szansy na uświadomienia sobie, jak istotne jest  poszanowanie różnorodności. 

 

Zdanie odrębne sprzeciwiające się wyrokowi wyrażone przez Sędziego Malinverni, do którego 280 

przyłączyła się Sędzia Kalaydjiewa 
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Wielka Izba doszła do wniosku, że nie nastąpiło naruszenia Artykułu 2 Protokołu nr 1 ze 

względu na to, że „decyzja o tym, czy krucyfiksy powinny być umieszczane w salach lekcyjnych 

szkół państwowych czy też nie, mieści się, co do zasady, w granicach marginesu swobody oceny 

pozwanego Państwa“. 285 

Trudno mi zrozumieć taki schemat argumentacji. (…) W rozpatrywanej sprawie Wielka Izba 

pozwoliła sobie na przywołanie doktryny marginesu swobody oceny powołując się głównie na brak 

jakiegokolwiek europejskiego konsensusu. W tym kontekście należy zauważyć, że poza Włochami 

jedynie w niewielu Państwach członkowskich Rady Europy (Austria, Polska, niektóre landy 

Niemiec) przepisy prawa stanowią wprost o obecności symboli religijnych w szkołach państwowych. 290 

W przeważającej większości Państw członkowskich kwestia ta nie jest wyraźnie uregulowana. Z 

tego powodu nie jestem w stanie, w takich okolicznościach, wyciągnąć jednoznacznych wniosków 

dotyczących jakiegoś konsensusu europejskiego. (…) 

Trybunał musiał rozstrzygnąć kwestię, w przypadku której europejskie sądy najwyższe i 

konstytucyjne zawsze, bez wyjątku, przyznawały pierwszeństwo zasadzie neutralności wyznaniowej 295 

państwa – uczyniły tak niemiecki [Federalny] Sąd Konstytucyjny, szwajcarski Sąd Federalny, polski 

Trybunał Konstytucyjny a także, w nieco innym kontekście, włoski Sąd Kasacyjny. 

Tak czy inaczej, jedno jest pewne: doktryna marginesu swobody oceny nie powinna w 

żadnych okolicznościach zwalniać Trybunału z obowiązku wykonywania funkcji powierzonej mu na 

mocy Artykułu 19 Konwencji a mianowicie zapewniania przestrzegania zobowiązań przyjętych 300 

przez Wysokie Układające się Strony i wynikających z Konwencji i jej Protokołów. Z kolei treść 

zdania drugiego Artykułu 2 Protokołu nr 1 nakłada na Państwa pozytywny obowiązek poszanowania 

prawa rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania [swoich dzieci] zgodnie z własnymi 

przekonaniami religijnymi i filozoficznymi. 

Taki pozytywny obowiązek wynika z zastosowania w rzeczonym Artykule czasownika 305 

„szanować“ (ang. respect). Jak słusznie wskazała Wielka Izba, „czasownik „szanować” użyty w 

Artykule 2 Protokołu nr 1 oznacza coś więcej niż „uznawać” lub „uwzględniać”; sugeruje on, że z 

zasadniczym zobowiązaniem negatywnym państwa wiąże się określony obowiązek pozytywny“. 

Taki obowiązek pozytywny można też wywieść z Artykułu 9 Konwencji. Postanowienie to może być 

interpretowane jako nakładające na Państwa pozytywny obowiązek tworzenia klimatu tolerancji i 310 

wzajemnego szacunku wśród ich obywateli, 

Czy można obronić pogląd, że Państwa w odpowiedni sposób wykonują ten obowiązek w 

sytuacji, gdy uwzględniają przede wszystkim poglądy większości? Co więcej, czy zakres marginesu 

swobody decyzyjnej będzie identyczny wówczas, gdy władze krajowe muszą wykonać pozytywny 

obowiązek i wówczas, kiedy muszą one tylko spełnić obowiązek polegający na powstrzymaniu się 315 

od działania? Moim zdaniem – nie. Przychylam się raczej do poglądu, że w sytuacji, gdy Państwa 

przyjęły na siebie obowiązki pozytywne, ich margines swobody oceny ulega zawężeniu.(…) 

Obecnie żyjemy w społeczeństwie wielokulturowym, w którym skuteczna ochrona wolności 

religijnej oraz prawa do nauki wymaga zachowania ścisłej neutralności systemu szkolnictwa 

państwowego, który musi podejmować wszelkie działania w celu promowania pluralizmu w 320 

edukacji, postrzeganego jako podstawowa cecha społeczeństwa demokratycznego w rozumieniu 

Konwencji. Zasada neutralności państwa została ponadto wielokrotnie wyrażona wprost przez sam 

włoski Sąd Konstytucyjny, który stwierdził, że z fundamentalnej zasady równości wszystkich 
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obywateli i zakazu jakiejkolwiek dyskryminacji wynika zobowiązanie państwa do przyjęcia postawy 

bezstronności wobec wierzeń religijnych. 325 

Ze zdania drugiego Artykułu 2 Protokołu nr 1 wynika, że państwo pełniące swoje funkcje w 

dziedzinie wychowania i nauczania musi zadbać o to, aby wiedza przekazywana była w obiektywny, 

krytyczny i pluralistyczny sposób. Szkoły powinny być miejscem spotkań różnych religii i 

przekonań filozoficznych, w którym uczniowie mogą uzyskać wiedzę o poszczególnych koncepcjach 

i tradycjach. 330 

Zasady te istotne są nie tylko w kontekście opracowywania i planowania programów 

nauczania (co nie jest istotne w niniejszej sprawie), ale także środowiska szkolnego. Artykuł 2 

Protokołu nr 1 podkreśla, że Państwo, wykonując wszelkie swoje funkcje w dziedzinie wychowania i 

nauczania, musi szanować prawo rodziców do zapewnienia tego wychowania i nauczania zgodnie z 

ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi. Innymi słowy, zasada neutralności 335 

wyznaniowej państwa dotyczy nie tylko treści programów nauczania, ale też całości systemu 

edukacyjnego. (…) 

Stanowisko takie popierają zarówno krajowe jak i międzynarodowe organy. Tym samym, w 

swoim Komentarzu Ogólnym nr 1, Komitet Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych potwierdził, że 

prawo do nauki odnosi się „nie tylko do treści programów nauczania, ale też do procesów 340 

edukacyjnych, metod pedagogicznych oraz środowiska, w którym odbywa się nauczanie, niezależnie 

od tego, czy jest to dom, szkoła czy inne miejsce“ oraz zauważył, że „to właśnie w środowisku 

szkolnym swoje odzwierciedlenie musi znaleźć wolność i duch zrozumienia, pokoju, tolerancji, 

równości płci i przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami i grupami etnicznymi, narodowościowymi 

i religijnymi“. Także Sąd Najwyższy Kanady stwierdził, że środowisko szkolne stanowi integralny 345 

element niedyskryminacyjnego systemu edukacji: „Aby zapewnić niedyskryminacyjne otoczenie 

edukacyjne, w środowisku szkolnym należy zapewnić równe traktowanie wszystkich jego 

uczestników, którzy powinni być zachęcani do jak najpełniejszej partycypacji w tym środowisku.“ 

Symbole religijne stanowią bez wątpienia część środowiska szkolnego. Tym samym mogą 

one stać w sprzeczności ze zobowiązaniem Państwa do zachowania neutralności i wywierać wpływ 350 

na wolność religijną oraz prawo do nauki, szczególnie wówczas, gdy konkretny symbol religijny jest 

narzucany uczniom, również wbrew ich woli. Jak zauważył niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny 

w swoim słynnym wyroku, „[n]ie ulega wątpliwości, że w społeczeństwie, w którym jest miejsce na 

różniące się od siebie przekonania religijne, jednostce nie przysługuje prawo do żądania wyłączenia 

spod oddziaływania innych przejawów wiary, aktów kultu czy symboli religijnych. Należy jednak 355 

odróżnić taki stan rzeczy od sytuacji, w której za sprawą działań państwa jednostka narażona jest na 

wpływy tej czy innej wiary, działania poprzez które wiara taka jest wyrażana oraz na symbole, w 

których się prezentuje, bez możliwości wydostania się spod takich wpływów, działań i symboli.“ 

Pogląd taki podzielają inne sądy konstytucyjne i najwyższe. 

Stąd też szwajcarski Sąd Federalny uznał, że nałożony na państwo obowiązek zachowania 360 

neutralności wyznaniowej jest szczególnie istotny w przypadku szkół państwowych, w których 

nauka jest obowiązkowa. Sąd ten stwierdził ponadto, że państwo, będąc gwarantem neutralności 

wyznaniowej systemu szkolnictwa, nie może manifestować w kontekście nauczania własnego 

przywiązania do danej religii (niezależnie od tego, czy jest ona religią mniejszości czy większości), 
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ponieważ niektórzy ludzie mogą uznać, że nieustająca obecność symboli obcej dla nich religii w 365 

szkole może naruszać ich własne przekonania religijne. (…) 

Moim zdaniem, obecność krucyfiksów w salach lekcyjnych z pewnością wykracza poza sferę 

używania symboli w określonych kontekstach historycznych. Trybunał orzekł także, że tradycyjny – 

w społecznym i historycznym sensie – charakter tekstu przysięgi lojalności składanej przez 

deputowanych do parlamentu nie pozbawia takiej przysięgi religijnego znaczenia. Jak zauważyła 370 

Izba, zakres negatywnej wolności od religii nie ogranicza się do braku symboli religijnych lub nauki 

religii, ale dotyczy też symboli wyrażających określoną wiarę lub religię. To negatywne prawo 

zasługuje na szczególną ochronę wówczas, gdy to właśnie państwo eksponuje symbol religijny a 

osoba, która nie podziela takich przekonań religijnych, znajduje się w sytuacji, w której nie może się 

uwolnić [spod ich wpływu]. Nawet jeżeli przyjmiemy, że krucyfiks ma wiele znaczeń, jego 375 

znaczenie religijne ma charakter dominujący.  W kontekście szkolnictwa państwowego, krucyfiks 

należy postrzegać jako integralny element środowiska szkolnego i można go nawet uznać za silny 

symbol zewnętrzny. Zwracam jednak uwagę, że nawet włoski Sąd Kasacyjny odrzucił argument 

stanowiący, że krucyfiks symbolizuje wartości niezależne od określonych przekonań religijnych. 

Obecność krucyfiksów w szkołach stanowić może naruszenie wolności religijnej i 380 

przysługującego uczniom prawa do nauki w większym stopniu niż związany z wyznawaną religią 

strój, na przykład noszona przez nauczycielkę islamska chusta. Wspomniana w ostatnim przykładzie 

nauczycielka mogłaby powołać się na jej własną wolność religijną, którą należy wziąć pod uwagę i 

którą państwo ma obowiązek respektować. Takiego uprawnienia nie mogą jednak przywołać władze 

publiczne. Z punktu widzenia stopnia naruszenia zasady wyznaniowej neutralności państwa, zakres 385 

takiego naruszenia będzie tym samym mniejszy w przypadku tolerowania przez władze publiczne 

chust w szkole aniżeli w sytuacji, gdy władze te narzucają obecność krucyfiksów. 

Potencjalne skutki obecności krucyfiksów w szkołach są nieporównywalne z wpływem, 

jaki  wywrzeć mogą te symbole umieszczone w innych placówkach publicznych takich jak punkty 

wyborcze czy sądy. Jak słusznie zauważyła Izba, w szkołach „nacisk ze strony Państwa jest 390 

wywierany na umysły osób nieposiadających jeszcze zdolności krytycznego myślenia, 

umożliwiającego zdystansowanie się do przekazu wynikającego z jawnego wyboru, dokonanego 

przez Państwo“. 

Podsumowując, skuteczna ochrona praw gwarantowanych na mocy Artykułu 2 Protokołu nr 1 

oraz Artykułu 9 Konwencji wymaga od Państw zachowania ścisłej neutralności wyznaniowej. 395 

Wymóg ten dotyczy nie tylko programów nauczania, ale rozciąga się też na „środowisko szkolne“. 

Ponieważ nauka w szkołach podstawowych i średnich jest obowiązkowa, Państwo nie powinno 

narzucać uczniom symbolu religii, z którą się nie identyfikują, wbrew ich woli i w sytuacji braku 

możliwości uwolnienia się przez nich spod jego wpływu. Narzucając taki symbol, pozwany Rząd 

naruszył Artykuł 2 Protokołu nr 1 oraz Artykuł 9 Konwencji. 400 



K 14/02: Pozycja ustrojowa Senatu i proces ustawodawczy 

90 

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r. (Sygn. akt K 14/02) 

Jaki jest zakres dopuszczalnych poprawek Senatu? Czy Senat może zaproponować zmianę metody 

podziału mandatów, jeżli przepis taki nie był przedmiotem nowelizacji ustawy? 

 

Przedmiot kontroli i wzorce kontroli 5 

Zmiany wprowadzone ustawą z 15 lutego 2002 r. do ustawy – Ordynacja wyborcza do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym dotyczą systemu 

podziału mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych pomiędzy listy kandydatów. Zmiana 

brzmienia wskazanych przepisów ustawy polegała na zastąpieniu dotychczasowej treści słowami: 

“liczbę głosów ważnie oddanych na każdą z list w okręgu wyborczym dzieli się kolejno przez 1; 2; 3; 4; 10 

5 i dalsze kolejne liczby, aż do chwili gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle 

kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między listy”. Wprowadzona 

na mocy kwestionowanych przepisów zmiana oznacza zastąpienie dotychczasowej metody podziału 

mandatów, tzw. metody St. Laguë – metodą d’Hondta. (…) 

Zasadnicze znaczenie dla oceny przepisów (…) ma odpowiedź na pytanie, czy w tej 15 

konkretnej sprawie doszło do naruszenia procedury legislacyjnej. (…) Istotą zarzutów 

proceduralnych, sformułowanych w obydwu wnioskach jest kwestia zakresu dopuszczalnych 

poprawek Senatu do ustawy uchwalonej przez Sejm. Jako wzorce badania zakwestionowanych 

przepisów wnioskodawcy wskazują art. 7, art. 118 ust. 1, art. 119 ust. 1 i art. 121 ust. 2 Konstytucji. 

W przepisach tych określono podmioty, którym przysługuje inicjatywa ustawodawcza (art. 118 ust. 20 

1), zasadę rozpatrywania projektu ustawy przez Sejm w trzech czytaniach (art. 119 ust. 1) oraz 

uprawnienia Senatu w zakresie oceny uchwalonej przez Sejm ustawy (art. 120 ust. 2). Z art. 7 

Konstytucji wynika obowiązek działania organów władzy publicznej na podstawie i w granicach 

prawa. (…) 

 25 

Zakres poprawek Senatu 

W orzeczeniu z 23 listopada 1993 r., Trybunał Konstytucyjny podtrzymał już wcześniej 

sformułowaną tezę, że każda izba parlamentu spełnia odmienną rolę w procesie wykonywania 

władzy ustawodawczej, zaś rola Senatu sprowadza się zasadniczo, poza przysługującą mu inicjatywą 

ustawodawczą, do udziału w rozpatrywaniu ustaw uchwalonych przez Sejm. Senat może ustawę 30 

przyjąć, odrzucić, bądź wprowadzić do jej tekstu poprawki. (…) 

Z ustaleń dokonanych przez Trybunał Konstytucyjny wynika, że “w przeciwieństwie do 

wniesionego w trybie inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy, poprawki Senatu mają wyraźnie 

ograniczony zakres. Mogą one mieć charakter zarówno formalno-legislacyjny jak i merytoryczny; 

dotyczyć jednak muszą wprost materii, która była przedmiotem regulacji w tym tekście, który został 35 

przekazany Senatowi”.  

Trybunał Konstytucyjny podkreślił przy tym, że ustalenie, czy mamy do czynienia z 

poprawką Senatu, czy też z propozycją nowej regulacji prawnej możliwe jest tylko przy zbadaniu 

treści określonej poprawki do konkretnej ustawy. Ogólnie można przyjąć, że w przypadku, gdy do 

Senatu trafia ustawa, która po raz pierwszy reguluje jakieś zagadnienie bądź gdy jest to ustawa 40 

uchylająca w całości dotychczasową ustawę i zawierająca nowe uregulowanie tej materii, Senat ma 

znaczną swobodę modyfikowania w drodze poprawek ustawy uchwalonej przez Sejm. Poprawki 

dotyczyć mogą wszystkich przepisów ustawy i zawierać uregulowania odmienne od przyjętych przez 
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Sejm. Znacznie węższe ramy dla kształtowania przez poprawki Senatu materii ustawy, stwarza 

uchwalona przez Sejm nowelizacja obowiązującej ustawy, w szczególności zaś wtedy, gdy zakres tej 45 

nowelizacji jest niewielki. “W takim wypadku niezbędne jest, by Senat ograniczał się do wnoszenia 

poprawek tylko do ustawy nowelizującej, tj. do tekstu, który został mu przekazany do rozpatrzenia. 

Wyjście poza ten tekst nie może być uznane za poprawkę do ustawy. Poprawka nie może bowiem 

dotyczyć spraw, które w ogóle nie były przedmiotem rozpatrzenia przez Sejm.”. (…) 

Zaprezentowaną linię orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego i poglądy doktryny 50 

wzmacniają także wnioski wyprowadzone przez Trybunał Konstytucyjny (…) w oparciu o 

szczegółową analizę materiałów dokumentujących przebieg prac prowadzonych nad tekstem 

Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. w Zgromadzeniu Narodowym. W świetle dokonanych ustaleń 

Trybunał Konstytucyjny doszedł do przekonania, że brak definicji poprawki w Konstytucji, nie 

oznacza, iż nie ma normy konstytucyjnej, która mogłaby stanowić adekwatny wzorzec dla oceny 55 

zarzutu przekroczenia przez Senat granic poprawki. Przebieg prac prowadzonych przez Komisję 

Konstytucyjną Zgromadzenia Narodowego świadczy, że w intencji ustawodawcy konstytucyjnego 

normami takimi są art. 7, art. 118 ust. 1 i art. 121 ust. 2 Konstytucji, a więc przepisy wskazane w 

obydwu wnioskach grup posłów. (…) 

Ustalenia dokonane przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie K 11/02 uzasadniają wniosek, 60 

że Senat może w drodze poprawek zaproponować rozwiązania alternatywne albo wręcz 

przeciwstawne tylko w zakresie materii ustawy przesłanej przez Sejm. “Jeżeli zatem Senat otrzymuje 

tekst ustawy nowelizującej, to może proponować alternatywne rozwiązania tylko w zakresie tej 

ustawy, nie zaś w zakresie ustawy nowelizowanej, bowiem to ustawa nowelizująca i tylko ona 

została przekazana Senatowi przez Marszałka Sejmu. Jeżeli więc ustawa nowelizująca obejmuje 65 

tylko jakiś wybrany aspekt materii zawartej już w ustawie nowelizowanej, to alternatywność i 

przeciwstawność dotyczyć może tylko tego aspektu, który Sejm zdecydował się wyrazić w ustawie 

nowelizującej”.  

Trybunał Konstytucyjny orzekając w niniejszej sprawie zgodził się, że ścisła wykładnia 

instytucji poprawki, pozwalająca odróżnić ją od inicjatywy ustawodawczej, jest nie tylko 70 

konsekwencją jednoznacznego brzmienia art. 118 ust. 1, art. 120 i art. 121 ust. 2 Konstytucji, ale też 

jasno wyrażonej podczas prac w Zgromadzeniu Narodowym woli ustawodawcy konstytucyjnego w 

tym zakresie: “(...) dopuszczenie przez Trybunał Konstytucyjny do rozszerzającej wykładni 

instytucji poprawki Senatu, mogłoby narazić Trybunał Konstytucyjny na zarzut występowania w roli 

moderatora konstytucyjnego modelu kompetencyjnych relacji między Sejmem a Senatem”.  75 

Nie budzi żadnej wątpliwości, że ustalenie, czy mamy do czynienia z poprawką Senatu, czy 

też z propozycją nowej regulacji prawnej, wykraczającej poza zakres ustawy nowelizującej, możliwe 

jest tylko przy zbadaniu treści konkretnej poprawki do konkretnej ustawy. (…) 

 

Stan faktyczny (przebieg procesu legislacyjnego) 80 

Postępowanie legislacyjne, zakończone m.in. przyjęciem kwestionowanej regulacji opierało 

się na trzech projektach trzech grup posłów (druki sejmowe nr 151, 152 i 153). Jeden z nich, zawarty 

w druku sejmowym nr 153, przewidywał nowelizację Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw, polegającą na zastąpieniu dotychczasowego systemu rozdziału 

mandatów według metody St. Laguë – rozdziałem mandatów według metody d’Hondta. (…) 85 
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Zgodnie z obowiązującym trybem postępowania legislacyjnego (…) tekst uchwalonej, w 

wyniku głosowania Sejmu 25 stycznia 2002 r., (…) ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw (…) został przekazany do Senatu. (…) Nowelizacja nie 

obejmowała (…) przepisów dotyczących metody rozdziału mandatów w okręgach wyborczych, gdyż 

propozycje zmian w tym zakresie zostały odrzucone w trzecim czytaniu.  90 

Pomimo to, do uchwalonego przez Sejm tekstu ustawy, Senat wprowadził poprawki (nr 6, 7, 

8 – druk sejmowy nr 238), odpowiadające w istocie treści zmian zaproponowanych w poselskim 

projekcie z 22 listopada 2001 r. (druk sejmowy nr 153), a pominiętych w uchwalonej i przekazanej 

Senatowi ustawie. W sprawozdaniu o stanowisku Senatu w sprawie (…) ustawy – Ordynacja 

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym, 95 

połączone komisje sejmowe wniosły o przyjęcie poprawki Senatu nr 6,7,8 (druk sejmowy nr 256). 

Ostatecznie w głosowaniu nad odrzuceniem poprawki, które odbyło się 15 lutego 2002 r. Sejm, 

wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów, poprawkę Senatu przyjął (sprawozdanie 

stenograficzne z 13 posiedzenia Sejmu, s. 200). 

 100 

Analiza przebiegu prac legislacyjnych według Trybunału 

Analiza przebiegu prac legislacyjnych pozwala stwierdzić, że zakres uchwalonych przez 

Senat poprawek wykroczył poza materię ustawy uchwalonej przez Sejm. Uchwalona przez Sejm 25 

stycznia 2002 r. ustawa nowelizująca nie zmieniła regulacji “macierzystej” ustawy odnoszącej się do 

metody rozdziału mandatów. Materia ustawy nowelizującej została zatem ściśle ograniczona i Senat 105 

winien odnieść poprawki tylko do przekazanego przez Sejm tekstu, a nie do propozycji 

wypracowanych przez komisje sejmowe, a następnie odrzuconych w trzecim czytaniu. (…) 

Trybunał Konstytucyjny podtrzymuje zatem stanowisko, że przedmiotem prac senackich 

jest wyłącznie ustawa uchwalona przez Sejm. Zakres, materia i koncepcja tych prac jest więc 

wyznaczana wyłącznie zakresem, materią i koncepcją ustawy. Pominięte w ustawie sejmowej 110 

zagadnienia objęte postępowaniem legislacyjnym – zawarte w projekcie ustawy, albo w uchwale 

komisji sejmowej bądź we wnioskach mniejszości lub poprawkach wnoszonych w czasie 

rozpatrywania projektu ustawy przez Sejm – mogą być podjęte tylko w drodze nowej inicjatywy 

ustawodawczej. Nie mogą jej zastąpić poprawki Senatu, choćby nawiązywały do propozycji czy 

rozwiązań rozważanych w trakcie sejmowych prac nad projektem ustawy. 115 

Tymczasem Senat, działając z naruszeniem trybu przewidzianego art. 121 ust. 2 

Konstytucji, uchwalił jako swoje poprawki do ustawy te rozwiązania, które wprawdzie wcześniej 

znalazły się w projekcie i sprawozdaniu połączonych komisji sejmowych, ale dotyczyły materii, 

która nie stała się przedmiotem ustawy uchwalonej przez Sejm i przekazanej Senatowi przez 

Marszałka Sejmu. (…) 120 

Jak stwierdził jeden z senatorów, w toku prac senackich senatorowie nie dyskutują “nad tym 

co się działo w Sejmie, jakie wnioski wpływały do komisji, jakie były stanowiska komisji (...) ale 

nad ustawą przekazaną nam przez Sejm”. I to jest materia rozważań, poza którą Senat nie powinien 

wychodzić. “Dlatego, jeżeli w ustawie o zmianie ustawy, przekazanej Senatowi przez Sejm nie 

znajdujemy kwestii, które obecnie dodaje komisja senacka, to ich dodanie jest, zdaniem trybunału, 125 

sprzeczne z tym, co stanowi konstytucja w sprawie rozdziału kompetencji legislacyjnych Sejmu i 

Senatu” (sprawozdanie stenograficzne z 8 posiedzenia Senatu w dniu 7 lutego 2002 r., s. 18). (…) 
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Zwrócono na to uwagę w trakcie posiedzenia Sejmu, kiedy rozpatrywano sprawozdanie 

komisji w sprawie stanowiska Senatu. Podnoszono, że Senat “wprowadził do tekstu zapisy dotyczące 

kwestii, które nie były objęte przedmiotem uregulowania zawartego w ustawie uchwalonej przez 130 

Sejm. Poprawki te wykraczając poza ramy tej ustawy stanowią ukrytą formę inicjatywy 

ustawodawczej. Wszelkie poprawki Senatu muszą dotyczyć wprost materii, która była przedmiotem 

regulacji w tym tekście, który został przekazany Senatowi. (...) (sprawozdanie stenograficzne z 13 

posiedzenia Sejmu w dniu 13 lutego 2002 r., s. 69). (…) 

Brak jest podstaw do zaaprobowania stanowiska Sejmu, uznającego nowelizację 135 

samorządowej Ordynacji wyborczej za całościową zmianę systemu wyborczego. Ustawa przekazana 

przez Marszałka Sejmu Senatowi miała określony zakres przedmiotowy i w ramach tej materii Senat 

był uprawniony do wprowadzania poprawek. Przyjęcie poglądu, iż przepisy zawarte w ustawie 

nowelizowanej stanowią pewien jednolity system, którego dotyczyć mogą poprawki Senatu, 

zacierałoby granicę między poprawką a inicjatywą ustawodawczą, co zarówno w świetle wykładni 140 

gramatycznej przepisów konstytucyjnych jak i wykładni historycznej, nie jest zasadne. 

Stosowanie określonej metody podziału mandatów jest kluczowym elementem systemu 

wyborczego, opartego na zasadzie proporcjonalności, mającym decydujący wpływ na wynik 

wyborów. Toteż zmiany w tym zakresie nie mogą być wprowadzane “przy okazji” w formie 

poprawki, z pominięciem procedury inicjatywy ustawodawczej, skoro wolą Sejmu, wyrażoną w 145 

ustawie przekazanej Senatowi, było utrzymanie dotychczasowej metody podziału mandatów. “Istotą 

sformalizowanej procedury legislacyjnej, zasadniczo opartej na konstytucyjnych postanowieniach, 

jest praworządność procesu tworzenia prawa, poddanie tego procesu obowiązującym regułom 

prawnym, a nie swoistej grze politycznej, w której rozumienie przepisów może być wypadkową 

doraźnego układu sił politycznych. W demokratycznym państwie prawnym nie może być kolizji 150 

pomiędzy celem a środkiem do niego wiodącym”.  

Trybunał Konstytucyjny nie podzielił poglądu Prokuratora Generalnego, zgodnie z którym 

rygoryzm w przestrzeganiu norm proceduralnych może zależeć od materii ustawy i w przypadku 

ustaw o treści politycznej, Trybunał Konstytucyjny winien łagodniej oceniać wymogi proceduralne. 

Trybunał Konstytucyjny stoi na stanowisku, iż konieczność respektowania konstytucyjnych zasad 155 

procedury ustawodawczej jest całkowicie niezależna od materialnej treści uchwalonej ustawy. 

Przestrzeganie tych zasad służy ochronie podstawowych wartości systemu opartego na zasadach 

konstytucjonalizmu i demokracji. (…) 

Senat wprowadzając poprawki do ustawy innej niż przekazana przez Marszałka Sejmu, nie 

zastosował się do konstytucyjnych przepisów dotyczących inicjatywy ustawodawczej, przepisu 160 

dotyczącego trzech czytań projektu w Sejmie, a także przepisu uprawniającego Senat do wnoszenia 

poprawek. Oczywistym jest, że działalność ustawodawcza izb musi mieścić się w granicach prawa, 

toteż należy stwierdzić, że doszło do naruszenia postanowienia art. 7 Konstytucji. (…) 

W tych okolicznościach należy zgodzić się z wnioskodawcami, że [przepis] uchwalony z 

naruszeniem trybu ustawodawczego jest niezgodny z art. 7, art. 118 ust. 1, art. 119 ust. 1 i art. 121 165 

ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ze względu na treść wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność regulacji określających 

mechanizm wyborczy (…) powstaje stan luki prawnej, więc nie jest możliwe realizowanie procedury 
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wyborczej. Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę na konieczność podjęcia stosownej inicjatywy 

ustawodawczej w celu uzupełnienia brakujących elementów normatywnych. 170 

 

Zdanie odrębne sędziego Marka Mazurkiewicza  

(…) Trybunał Konstytucyjny oparł się (…) dyskusyjnej tezie, że zdolność Senatu do 

skutecznego zgłaszania poprawek do uchwalonej przez Sejm ustawy jest ograniczona i że istnieje 

uzasadnienie konstytucyjne dopuszczalności tylko takich poprawek Senatu, które mieszczą się w 175 

najściślej rozumianym zakresie przedmiotowym ustawy, co wynika z asymetrii konstytucyjnie 

określonej roli obu izb w uchwalaniu ustaw, przyznającej Sejmowi wpływ dominujący i 

rozstrzygający. 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził w uzasadnieniu do orzeczenia K. 25/98, że: z Konstytucji 

wynika nakaz dostrzegania i akcentowania odrębności pomiędzy “poprawką” Senatu a “inicjatywą 180 

ustawodawczą” i że odrębność ta wiąże się przede wszystkim z aspektem treściowym, co nie budzi 

wątpliwości co do zasady.  Trybunał nie podzielił wówczas poglądu wyrażonego we wcześniejszych 

orzeczeniach, że w trybie poprawek senackich można zmieniać nie tylko ustawę nowelizującą, ale i 

nowelizowaną. Wyraził wówczas też jednoznaczne stanowisko, że wyznaczenie granic 

dopuszczalnego zakresu poprawek w konkretnej spawie może być oceniane tylko na tle konkretnych 185 

postępowań ustawodawczych a casu ad casum. (…) 

[P]rzypominam, że punktem wyjścia do rozważań nad konstytucyjnością poprawek Senatu 

musi być art. 10 ust. 2 Konstytucji, w myśl którego władzę ustawodawczą w Polsce sprawują Sejm i 

Senat. Obie izby łącznie sprawują władzę ustawodawczą. Zakres uczestnictwa Senatu w procesie 

legislacyjnym określa art. 121 Konstytucji, który stanowi, że może on przekazaną przez Marszałka 190 

Sejmu ustawę przyjąć bez zmian, uchwalić odrzucenie jej w całości albo też uchwalić poprawki. Nie 

wydaje się, w perspektywie art. 10 ust. 2 w związku z art. 121 ust. 2 Konstytucji, dopuszczalna taka 

wykładnia, która w odniesieniu do Sejmu bez wyraźnej podstawy w Konstytucji, zakładałaby 

rozszerzającą interpretację uprawnień Sejmu, w odniesieniu zaś do Senatu zawężającą. Niezasadne w 

związku z tym wydają się próby ograniczenia zakresu pojęcia poprawki tylko do zmian technicznych 195 

lub tylko korekty rozwiązań przyjętych przez Sejm i to w granicach literalnego tekstu ustawy bez 

prawa do zmiany istoty przepisów prawnych. Trudno znaleźć oparcie normatywne dla stanowiska 

wskazującego na szczególnie wąskie granice dopuszczalnych poprawek, jeśli ich przedmiotem jest 

ustawa nowelizacyjna. Sama alternatywność rozwiązania w stosunku do regulacji zawartych w 

ustawie sejmowej nie odbiera jeszcze per se takim propozycjom charakteru poprawki, jeśli pozostaje 200 

ona w kręgu materii objętej procesem legislacyjnym. “Nie można mówić o tym, że poprawki dotyczą 

spraw, które nie były rozpatrzone przez Sejm wówczas, gdy Senat proponuje alternatywne (niekiedy 

wręcz przeciwstawne) w stosunku do przyjętych przez Sejm metody i instrumenty regulacji danej 

materii” (orzeczenie z 22 września 1997 r., sygn. K. 25/97).  

W rozpoznawanej sprawie K 14/02 ustalenia powyższe zachowały w pełni swą aktualność. 205 

Kwestionowane przez wnioskodawców poprawki odpowiadają swoją treścią proponowanym 

zmianom zawartym w projekcie ustawy (druk nr 153), które poddane zostały pełnemu procesowi 

legislacyjnemu w Sejmie. Fakt, że Sejm w trzecim czytaniu odrzucił rozwiązanie nie może oznaczać, 

że automatycznie nie może być ono przedmiotem poprawek Senatu, z tego powodu, że ostatecznie – 

mimo objęcia go procesem legislacyjnym – nie znalazły się w tekście ustawy nowelizującej 210 
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uchwalonej przez Sejm w konsekwencji pozostawienia rozpatrywanego przez Sejm przepisu w jego 

brzmieniu pierwotnym. (…) 

 Kwestionowany przepis dotyczy wyboru metody alokacji mandatów. Jest to decyzja 

polityczna Senatu w ramach jego konstytucyjnych kompetencji legislacyjnych i w ramach materii 

ustawy będącej podstawą postępowania legislacyjnego. Kwestionowanie dopuszczalności poprawek 215 

Senatu, nie wchodząc w tym miejscu w merytoryczną zasadność tego politycznego wyboru, do czego 

jako sędziowie TK nie jesteśmy upoważnieni, prowadziłoby do nieuzasadnionego konstytucyjnie 

ograniczenia przez organ władzy sądowniczej udziału Senatu w sprawowaniu władzy ustawodawczej 

(art. 10 ust. 2 Konstytucji). (…) 

 220 

Zdanie odrębne sędziego Jerzego Stępnia 

Orzeczenie o niezgodności z Konstytucją (…) zaskarżonych przepisów przyjęło za podstawę 

naruszenie przez Senat trybu uchwalania poprawek, polegające na wykroczeniu przez tę Izbę “poza 

materię ustawy uchwalonej przez Sejm”. Z takim stanowiskiem nie mogę się zgodzić z 

następujących powodów: 225 

Wyrok w tym punkcie odwołuje się do pojęcia “materia ustawy uchwalonej przez Sejm”, w 

sytuacji kiedy obowiązująca Konstytucja nie używa w ogóle tego terminu; nie posługuje się nim w 

szczególności w artykułach 119-122, regulujących parlamentarny proces legislacyjny. Na takiej 

interpretacji art. 121 ust. 2 Konstytucji, jaka legła u podstaw dzisiejszego orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego, zaciążył niewątpliwie dorobek orzeczniczy Trybunału, budowany na gruncie 230 

poprzednio obowiązującej ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 r., która wszakże używała 

w przedmiotowym zakresie formuły odmiennej niż Konstytucja obowiązująca obecnie. 

W uregulowaniach Małej Konstytucji Senat mianowicie mógł wprowadzać poprawki do 

tekstu ustawy przekazanej Senatowi przez Sejm (art. 17 ust. 2). Obecnie natomiast jedynie uchwala 

poprawki, czyli czyni je przedmiotem wyłącznie własnej uchwały, bez wprowadzania ich do tekstu 235 

ustawy przekazanej przez Sejm. Różnica ta ma – moim zdaniem – charakter zasadniczy. Uchwała 

Senatu w zakresie uchwalonej, ale niewprowadzonej do tekstu ustawy poprawki, zawiera więc 

jedynie propozycję kierowaną do tekstu ustawy przekazanej przez Sejm, i niejako “zawieszoną” nad 

samym tekstem ustawy przekazanej, którą to propozycję Sejm ostatecznie odrzuca lub nie. Zmienia 

to w sposób istotny charakter poprawek Senatu na gruncie obecnej Konstytucji w porównaniu z 240 

sytuacją przewidzianą w Małej Konstytucji. Aktualnie obowiązująca postać tego fragmentu procesu 

legislacyjnego w fazie relacji obu izb ma więcej wspólnego z rozwiązaniem sprzed wejścia w życie 

Małej Konstytucji (“Senat może... zgłosić Sejmowi propozycje dokonania w niej określonych 

zmian...”), niż z trybem określonym w art. 17 ust. 2 Małej Konstytucji. 

Trybunał Konstytucyjny przyjął ponadto, iż pod pojęciem “materia ustawy uchwalonej przez 245 

Sejm” należy rozumieć tekst ustawy nowelizującej, co – moim zdaniem jest absolutnie 

niedopuszczalne. Są to mianowicie różne pojęcia i mają za przedmiot różne desygnaty.  

Jednym z argumentów przemawiających przeciwko szerokiemu traktowaniu materii, do 

której mogą odnosić się poprawki Senatu, było w kontekście poprzedniego nota bene porządku 

konstytucyjnego zapobieżenie sytuacji, w której poprawka Senatu pojawiałaby się na tyle późno, że 250 

nie mogłaby się stać przedmiotem wnikliwej analizy. Ten argument także legł u podstaw postawienia 

granicy pomiędzy “poprawką” a “inicjatywą ustawodawczą” Senatu. Chodziło bowiem o gwarancje 

dostatecznego rozpatrzenia w toku wszystkich stadiów nowej materii legislacyjnej, tak aby nie stała 
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się ona jakimkolwiek elementem zaskakującym. Jeśli tak, to mając na uwadze tego rodzaju dobro, 

jakim jest wnikliwe poszukiwanie optymalnego kształtu regulacji (a ta wartość nie może być 255 

racjonalnie kwestionowana w żadnym wypadku), należy wyróżnić co najmniej trzy sytuacje:  

Pierwsza (a) polegałaby na wprowadzeniu przez Senat poprawki obejmującej materię 

całkowicie nową, nie rozpoznawaną w żaden sposób w postępowaniu sejmowym. Druga sytuacja (b) 

miałaby miejsce wówczas, gdyby poprawka Senatu recypowała treść projektu ustawy i wreszcie 

trzecia (c), w której poprawka Senatu obejmowałaby materię będącą przedmiotem poprawki 260 

poselskiej, czy rządowej, zgłoszonej pierwotnie dopiero w trakcie postępowania sejmowego. Przy 

tego rodzaju rozróżnieniu jest ewidentne, że argument zachowania koniecznej wnikliwości w toku 

prac legislacyjnych jest trafny co najwyżej do sytuacji pierwszej, kiedy to Senat proponuje poprawkę 

treściowo całkowicie nową, nie nawiązując w żadnym wymiarze do treści dyskutowanych wcześniej 

w Sejmie i nie ujętych w żadnym ze sprawozdań komisji. Argument ten natomiast całkowicie 265 

zawodzi w odniesieniu do dwóch pozostałych sytuacji, co więcej – może nawet dodatkowo 

wzmacniać tezę o możliwości uczynienia przez Senat przedmiotem swej poprawki propozycji 

zgłoszonej w projekcie ustawy, czy też materii objętej treścią sprawozdania komisji. Może się 

bowiem okazać, że materia wprowadzona przez Sejm do ustawy w III czytaniu była w 

rzeczywistości znacznie słabiej przedyskutowana niż alternatywne regulacje rozważane w wyniku 270 

wniesienia projektu, zawierającego treści identyczne z treścią poprawki Senatu. To samo można 

odnieść także do poprawki poselskiej, która stała się punktem odniesienia dla regulacji dodanej w 

Senacie. 

W rozpatrywanym przypadku Senat uczynił treścią swej poprawki metodę d’Hondt’a, którą 

proponował projekt ustawy według druku nr 153, i która była nie tylko dyskutowana w trakcie 275 

postępowania legislacyjnego w Sejmie, ale nawet stała się wprost treścią przedłożenia połączonych 

komisji w II-gim czytaniu.  

Powyższe wyróżnienie trzech sytuacji w jakich mogą być treściowo rozpatrywane poprawki 

Senatu, a w szczególności sytuacja druga (b), a z taką właśnie mamy do czynienia w niniejszej 

sprawie, niweczy trafność argumentu “koniecznej wnikliwości”, która to konstrukcja legła u podstaw 280 

rozróżnienia poprawki dopuszczalnej i takiej, która może stać się materiałem legislacyjnym jedynie 

w postaci nowej inicjatywy ustawodawczej. (…) 

Rozróżnienie wąskiego i szerokiego rozumienia materii ustawowej, które ma za zadanie 

wyznaczenie granicy pomiędzy materią do uregulowania w drodze poprawki bądź inicjatywą 

ustawodawczą Senatu, i które w konsekwencji prowadzi Trybunał do dalszego podziału na ustawy 285 

nowelizowane i nowelizujące, także wbrew zasadzie lege non distinguente nec nostrum est 

distinguere [Gdy ustawa nie rozróżnia, nie do nas należy rozróżnianie – przyp. LSZ], wykazuje 

całkowitą nieprzydatność z jednego jeszcze powodu. Inaczej bowiem mogłyby się przedstawiać – w 

myśl rozumowania Trybunału Konstytucyjnego – granice dopuszczalnych poprawek w przypadku 

ustawy regulującej daną materię nie tyle po raz pierwszy, co w formie kompletnego aktu, a inaczej 290 

wówczas, kiedy Sejm jedynie nowelizowałby materię już ustawowo uregulowaną. W pierwszym 

przypadku zakres dopuszczalnej poprawki mógłby więc być szeroki, a w drugim przypadku jedynie 

wąski. Pomijając już trudności ze zdefiniowaniem samego pojęcia nowelizacja, widać, że ta droga 

rozumowania prowadzi do konsekwencji absurdalnych.  

Nie można także nie dostrzegać, że wąskie rozumienie materii ustawy, do której mogą 295 

odwoływać się poprawki Senatu, w pewnych sytuacjach musiałoby prowadzić do konieczności 
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tolerowania przez Senat treści ewidentnie niekonstytucyjnych, np. w przypadkach, w których Sejm 

nie objął daną regulacją pewnej grupy podmiotów posiadających tę samą cechę relewantną co grupa 

objęta regulacją, jeśli na dodatek sytuacja pierwszej grupy, aż do chwili prac na etapie postępowania 

w Senacie, nie była przedmiotem zainteresowania Sejmu w ogóle. 300 

Wydaje się, że dotychczasowe konkluzje Trybunału w przedmiotowym zakresie przykładały 

zbyt dużą uwagę do poszukiwania treści takich pojęć jak “poprawka”, czy “inicjatywa 

ustawodawcza” metodą wykładni językowej, całkowicie abstrahując od celu jakiemu mają służyć te 

instytucje. A chodzi tu nie o gwarancje np. ochrony praw obywatelskich, czy reperkusje regulacji 

karnych, gdzie wykładnia językowa jest fundamentalna, ale o przestrzeń dynamiki procesu 305 

legislacyjnego, którego celem jest po prostu dobre prawo. (…)  

Wskazując kryteria określenia zakresu dopuszczalnych poprawek Senatu oraz cech ich 

charakteru, Trybunał Konstytucyjny poświęcił bardzo dużo uwagi ustaleniu pozycji obu izb naszego 

parlamentu i ich wzajemnych relacji w procesie stanowienia prawa, poszukując w kontekście tej 

relacji klucza do zdefiniowania takich pojęć jak “poprawka” i “inicjatywa ustawodawcza”. Moim 310 

zdaniem bez wyraźnej ku temu potrzeby, ponieważ dla ustalenia rzeczywistego stosunku obu izb w 

procesie stanowienia prawa wystarczy odczytanie ich zróżnicowanych pod tym względem 

kompetencji, wyraźnie określonych w przepisach samej Konstytucji w ramach systemu władzy 

podzielonej.  

 315 

Zdanie odrębne sędziego TK Bohdana Zdziennickiego do wyroku  

Konstytucja nie zawiera definicji “poprawek Senatu” do “ustawy przekazanej” Senatowi 

przez Sejm. W tej sytuacji ustalenie zakresu dopuszczalnych poprawek Senatu w procesie 

ustawodawczym (art. 121 ust. 2 Konstytucji) jest tylko kwestią wykładni. Musi ona mieć na uwadze 

ważką, konstytucyjną pozycję Senatu we władzy ustawodawczej (art. 10 ust. 2 w związku z art. 4 320 

ust. 2 Konstytucji). 

Senat – jak wiadomo – pełni rolę strażnika jakości tworzonego prawa. Stąd jego pozycja 

procesowa, jako “izby rozwagi”, musi być interpretowana tak, aby mógł on rzeczywiście pomagać 

Sejmowi w uzyskaniu jak najlepszego kształtu merytorycznego i formalnego uchwalanej ustawy. 

Konieczne ograniczenia formalne zakresu “poprawek Senatu” dotyczą tylko materii “ustawy 325 

przekazanej” przez Sejm Senatowi. Chodzi o to, aby dana kwestia była wcześniej przedmiotem 

obrad Sejmu. “Poprawka Senatu” jest bowiem czymś wtórnym do materii ustawowej już 

rozpatrywanej wcześniej przez Sejm i tym właśnie różni się od “inicjatywy ustawodawczej” Senatu 

uregulowanej w art. 118 ust. 1 Konstytucji. 

W tej sytuacji indywidualnej oceny i związanej z tym odpowiedniej relatywizacji wymaga 330 

zawsze kwestia, czy “poprawka Senatu” mieściła się jeszcze w ramach art. 121 ust. 2 Konstytucji, 

czy wykroczyła już poza ramy tego przepisu i powinna być podjęta nowa inicjatywa ustawodawcza 

Senatu (art. 118 ust. 1 Konstytucji). Analiza dogmatyczna art. 121 ust. 2 w związku z art. 118 ust. 1 

Konstytucji nie pozwala na sformułowanie kategorycznej cezury dla każdego przypadku, cezury 

pozwalającej na stwierdzenie, czy mamy do czynienia jeszcze z poprawką, czy już z materią 335 

należącą do zakresu inicjatywy ustawodawczej Senatu. Zaproponowana w wyroku z dnia 24 czerwca 

2002 r. sygn. K 14/02 cezura wykracza poza klauzulę rozsądku, bo ogranicza rolę Senatu tylko do 

poprawek techniczno-legislacyjnych. Stawia to przed znakiem zapytania w ogóle sens utrzymywania 

Senatu. 
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Uważam, że z brzmienia art. 121 ust. 2 w związku z art. 118 ust. 1 Konstytucji wynika iż 340 

“poprawka senacka”: 

1) musi pozostawać w ramach przedmiotu i celów proponowanej regulacji, 

2) może dotyczyć nie tylko spraw techniczno-legislacyjnych, ale może być rozwiązaniem 

alternatywnym. Dlatego odrzucona w kolejnym czytaniu przez Sejm alternatywa może być znowu 

zaproponowana przez Senat jako jego poprawka. (…)345 
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2013 r. (Sygn. akt K 27/12) 

Czy Minister Sprawiedliwości może decydować, w drodze rozporządzenia, o tworzeniu i znoszeniu 

sądów? Czy takie działanie wpływa na realizację prawa do sądu przez obywateli? Czy pozostaje ono 

w zgodzie z zasadą nizależności sądownictwa? 

 5 

Kwestionowany przepis 

Art. 20 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze 

rozporządzeń: 

1) tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości – kierując się potrzebą 10 

zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, przez dostosowanie liczby sądów, ich wielkości i 

obszarów właściwości do zakresu obciążenia wpływem spraw, a także uwzględniając ekonomię 

postępowania sądowego, w celu zagwarantowania realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego 

sprawy w rozsądnym terminie. 

 15 

Zarzuty wnioskodawcy i wzorce kontroli 

Podstawowy zarzut sformułowany we wnioskach grupy posłów i KRS dotyczył naruszenia 

art. 176 ust. 2 Konstytucji. W ocenie wnioskodawców, upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do 

tworzenia lub znoszenia w drodze rozporządzenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów 

właściwości jest w istocie uprawnieniem do określania właściwości miejscowej tworzonych sądów, 20 

co na mocy art. 176 ust. 2 Konstytucji zastrzeżone jest dla władzy ustawodawczej. 

Wnioskodawcy argumentują także, że dokonywanie zmian ustroju sądów lub granic okręgów 

sądowych stanowi podstawę do przenoszenia sędziego do innego sądu lub w stan spoczynku (art. 

180 ust. 5 Konstytucji). Minister Sprawiedliwości (…), wydając rozporządzenie, na mocy którego 

tworzy i znosi sądy, wpływa wprost na zasadę nieusuwalności sędziów i nieprzenoszalności sędziego 25 

(art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji). Jakiekolwiek wyjątki od tych zasad nie mogą być jednak stanowione 

przez organ władzy wykonawczej w rozporządzeniu, lecz są materią zastrzeżoną dla ustawy. Takie 

określenie kompetencji Ministra Sprawiedliwości (…) stanowi naruszenie zasady równoważenia 

władz (art. 10 ust. 1 Konstytucji) przez nadmierne wzmocnienie władzy wykonawczej.  

Wnioskodawcy zwracają uwagę, że przez tworzenie i znoszenie sądów realizowane jest 30 

konstytucyjne prawo do rozpatrzenia sprawy przez właściwy sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji). O tym, 

który sąd będzie właściwy, nie może decydować organ władzy wykonawczej, zwłaszcza że zgodnie 

z art. 31 ust. 3 Konstytucji ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw i wolności 

mogą być ustanawiane tylko w ustawie. (…) 

Grupa posłów podnosi ponadto, że treść określonych przez ustawodawcę wytycznych co do 35 

realizacji upoważnienia zawartego w art. 20 pkt 1 u.s.p. nie spełnia wymogu z art. 92 ust. 1 

Konstytucji. Wyznaczony Ministrowi Sprawiedliwości kierunek regulacji w drodze rozporządzeń nie 

został bowiem wskazany w sposób pozwalający na ustalenie wyraźnego zamiaru ustawodawcy oraz 

w sposób wykluczający dowolność regulacji w tym zakresie; treść wytycznych powinna stanowić 

materię ustawową. 40 
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Zarzut naruszenia art. 176 ust. 2 Konstytucji 

Podstawowym wzorcem kontroli (…) jest art. 176 ust. 2 Konstytucji. Główny zarzut 

sformułowany we wnioskach dotyczy zaś naruszenia zasady wyłączności ustawy w zakresie 

określenia ustroju i właściwości miejscowej sądów. Zdaniem wnioskodawców, upoważnienie 45 

Ministra Sprawiedliwości (…) do tworzenia i znoszenia sądów oraz określania ich siedzib i 

obszarów właściwości jest w istocie upoważnieniem do określania ich ustroju i właściwości w akcie 

podustawowym. 

Dotychczas w doktrynie wyrażany był pogląd, że nakaz ustawowej regulacji, o którym mowa 

w art. 176 ust. 2 Konstytucji, oznacza, że ustawodawca powinien określić wszystkie podstawowe 50 

elementy ustroju, właściwości i procedury sądowej, zachowując jednak możliwość odesłania spraw 

szczegółowych do uregulowania w drodze rozporządzenia. (…) Redakcyjne ujęcie art. 176 ust. 2 

Konstytucji nie daje podstaw do wyprowadzania z niego zasady absolutnej wyłączności regulacji 

ustawowej. Kontynuując [przyjętą wcześniej] linię orzeczniczą, Trybunał w niniejszej sprawie 

postanowił rozstrzygnąć, które konkretnie kwestie dotyczące ustroju i właściwości sądów muszą być 55 

uregulowane w ustawie, a które mogą być przekazane do regulacji w drodze rozporządzenia. (…) 

 

Wymóg ustawowej regulacji ustroju sądów a ich tworzenie i znoszenie 

Ustalenie tego, czy tworzenie i znoszenie sądów może być traktowane jako określanie lub 

zmienianie ustroju sądów, wymaga najpierw zdefiniowania pojęcia „ustrój sądów”.  60 

Za punkt wyjścia w tym zakresie Trybunał przyjął przepisy konstytucyjne, w których 

występuje pojęcie ustroju sądów, oraz przepisy konstytucyjne, które do tego pojęcia pośrednio się 

odwołują. Do tej pierwszej grupy przepisów należą art. 176 ust. 2 i art. 180 ust. 5 Konstytucji, w 

których pojęcie to expressis verbis zostało wyrażone. Pierwszy z tych przepisów stanowi, że ustrój 

sądów określają ustawy, zaś drugi wprowadza zasadę, zgodnie z którą w razie zmiany ustroju sądów 65 

wolno sędziego przenieść do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego 

uposażenia. Z treści art. 180 ust. 5 Konstytucji można również wyprowadzić wniosek, że zmiana 

granic okręgów sądowych nie stanowi zmiany ustroju sądów. Art. 180 ust. 5 Konstytucji dopuszcza 

bowiem możliwość przeniesienia sędziego na warunkach wcześniej wspomnianych „w razie zmiany 

ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych”. Jeśliby zmiana granic okręgów sądowych 70 

stanowiła zmianę ustroju sądów, to zbędne byłoby jej dodatkowe wskazywanie w treści art. 180 ust. 

5 Konstytucji. 

Do przepisów pośrednio definiujących ustrój sądów należy zaliczyć art. 176 ust. 1 

Konstytucji. Jest to przepis umieszczony bezpośrednio przed art. 176 ust. 2 Konstytucji, 

formułującym wymóg ustawowego określenia ustroju sądów. Ten pierwszy przepis, wprowadzając 75 

wymóg co najmniej dwuinstancyjnego postępowania sądowego, przesądza pewne istotne kwestie w 

płaszczyźnie ustrojowej. Instancyjność postępowania sądowego determinuje bowiem organizację 

systemu sądów przynajmniej – jak wskazuje L. Garlicki – „w dwóch aspektach. Po pierwsze, musi to 

być system wieloszczeblowy, tak by istniały odrębne sądy zdolne do rozpatrywania spraw w dwóch 

kolejnych instancjach. Po drugie w ramach owej wieloszczeblowości musi istnieć hierarchia, bo sąd 80 

drugiej instancji musi być zarazem sądem wyższym, zdolnym do narzucenia sądowi pierwszej 

instancji sposobu i kierunku rozstrzygnięcia w sprawie” (…). Pogląd ten Trybunał, orzekając w 

niniejszym składzie, podzielił. Analiza art. 176 ust. 1 Konstytucji prowadzi zatem do wniosku, że 
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elementem ustroju sądów jest ich wieloszczeblowa struktura występująca w obrębie różnych 

rodzajów sądów (…). 85 

Definiując pojęcie ustroju sądów, należy również mieć na uwadze cele, jakie prawne 

uregulowanie ustroju sądów ma spełniać w świetle całokształtu regulacji konstytucyjnej. Jak 

stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 listopada 2005 r., sygn. P 20/04 „ustrój sądów 

realizować ma, najogólniej rzecz biorąc, dwie najważniejsze wytyczne konstytucyjne, a mianowicie 

zapewniać sądom jako instytucjom publicznym rzetelność i sprawność. Regulacja ustroju sądów ma 90 

służebne znaczenie wobec przysługującego każdemu prawa do rozpatrzenia jego sprawy w sposób 

sprawiedliwy, jawny i bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i 

niezawisły sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji). Rzetelność działania sądów oznacza w tym kontekście 

przede wszystkim ich bezstronność, niezależność i niezawisłość, zaś sprawność – eliminację w miarę 

możliwości przedłużania się postępowania sądowego ponad uzasadnioną konieczność. 95 

Podstawowym założeniem nie może tu więc być dobro pojmowanego wąsko wymiaru 

sprawiedliwości, ani ochrona interesów osób zatrudnionych w organach władzy sądowniczej, ale 

dążenie do sprawnego i rzetelnego wykonywania zadań publicznych, do których sądy zostały 

powołane”.  

Mając na uwadze analizę powyższych przepisów konstytucyjnych, Trybunał Konstytucyjny 100 

stwierdził, że elementami definiującymi ustrój sądów są ich struktura, którą tworzą różne kategorie 

sądów w obrębie danego rodzaju sądów (tj. sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych), 

organizacja wewnętrzna sądów danej kategorii oraz relacje instancyjne i w zakresie nadzoru 

judykacyjnego między różnymi kategoriami sądów w obrębie danego rodzaju sądów i między 

niektórymi rodzajami sądów (tj. sądami powszechnymi i wojskowymi) a Sądem Najwyższym. (…) 105 

Tworzenie i znoszenie przez Ministra Sprawiedliwości sądów powszechnych (…) należy 

rozpatrywać w ramach tzw. władztwa organizacyjnego w zakresie wymiaru sprawiedliwości, a nie 

w ramach zmiany ustroju sądów. Ustrój sądów determinują – o czym wyżej była mowa – dwa 

czynniki, tj. poszczególne kategorie i rodzaje sądów oraz relacje instancyjne i w zakresie nadzoru 

judykacyjnego zachodzące między nimi. (…) Minister Sprawiedliwości (…) wykonując ustawowo 110 

powierzone kompetencje, [jest] związany kategoriami sądów, które funkcjonują w ramach 

sądownictwa powszechnego i wojskowego, oraz relacjami instancyjnymi i w zakresie nadzoru 

judykacyjnego, które między nimi zachodzą, gdyż kwestie te zostały szczegółowo uregulowane 

przez ustawodawcę (…). [Minister] ma jednak swobodę w zakresie ustalenia liczby sądów w 

ramach poszczególnych kategorii sądów. Ustawodawca nie wskazał bowiem liczby minimalnej lub 115 

maksymalnej jednostek organizacyjnych sądownictwa. Wskazania co do liczby sądów w obrębie 

poszczególnych rodzajów i kategorii nie wynikają również z przepisów konstytucyjnych (…). 

Swoboda Ministra Sprawiedliwości (…) w zakresie ustalania liczby sądów nie oznacza jednak 

dowolności, gdyż przepisem istotnie ograniczającym tę swobodę jest art. 45 ust. 1 Konstytucji. 

Liczba sądów poszczególnych rodzajów i kategorii wymaga określenia na takim poziomie, by 120 

gwarantowała realizację konstytucyjnego prawa do sądu w kształcie opisanym w tym właśnie 

przepisie. Określając liczbę sądów, ministrowie muszą brać pod uwagę konieczność zapewnienia 

organizacyjnych ram dla sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej 

zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Liczba sądów powinna zatem 

gwarantować zarówno powszechny dostęp do sądu każdemu, kto chciałby skorzystać z prawa do 125 

sądu, jak i sprawne działanie wymiaru sprawiedliwości pozwalające na rozpatrywanie spraw bez 
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nieuzasadnionej zwłoki. (…) Za stworzenie sprawnie działającego sądownictwa minister, jako 

członek rządu, odpowiada zarówno politycznie, jak i konstytucyjnie.  

Tworzenie i znoszenie przez ministra poszczególnych sądów w ramach upoważnienia 

wynikającego z art. 20 pkt 1 u.s.p. (…), a tym samym zmiana liczby sądów w ramach danej 130 

kategorii sądów, nie stanowią zmiany ustroju sądów, który wyznaczają poszczególne rodzaje i 

kategorie sądów oraz powiązania zachodzące między nimi. Minister nie może na podstawie 

przywołanych wyżej przepisów znieść całej ustawowo określonej kategorii sądów (np. w ramach 

sądów powszechnych nie może znieść szczebla sądów rejonowych, okręgowych czy 

apelacyjnych). O ile zatem minister nie działa poza upoważnieniem wynikającym z 135 

kwestionowanych przepisów, tj. nie tworzy sądów nowych kategorii, nieznanych istniejącemu 

systemowi sądownictwa, nie likwiduje konstytucyjnych rodzajów lub ustawowych kategorii 

sądów, jak również nie zmienia powiązań instancyjnych i w zakresie nadzoru judykacyjnego 

zachodzących między sądami, nie można mówić o zmianie ustroju sądów. (…) Trybunał stwierdził 

zatem, że tworzenie i znoszenie sądów na podstawie tych przepisów nie stanowi zmiany ustroju 140 

sądów w rozumieniu art. 176 ust. 2 Konstytucji, a zatem dokonywanie tych czynności nie wymaga 

zachowania formy ustawowej i może następować w drodze aktów władzy wykonawczej.  

 

Zarzut naruszenia art. 176 ust. 2 w związku z art. 10 Konstytucji 

Kolejnym wzorcem kontroli w niniejszej sprawie, przywoływanym w związku z art. 176 ust. 145 

2 Konstytucji, był art. 10 Konstytucji. Oba te przepisy dotyczą kwestii ustrojowych, przy czym 

pierwszy operuje pojęciem „ustrój sądów”, zaś drugi – pojęciem „ustrój Rzeczypospolitej Polskiej”, 

traktując sądy jako jeden z elementów tego ustroju.(…) 

Podział władz, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Konstytucji, oznacza, że każdej z trzech władz 

powinny przypadać kompetencje materialnie odpowiadające ich istocie, a co więcej – każda z trzech 150 

władz powinna zachowywać pewne minimum wyłączności kompetencyjnej stanowiącej o 

zachowaniu tej istoty. Tylko wobec władzy sądowniczej „rozdzielenie” oznacza zarazem 

„separację”, gdyż „do istoty wymiaru sprawiedliwości należy, by sprawowany on był wyłącznie 

przez sądy, a pozostałe władze nie mogły ingerować w te działania czy w nich uczestniczyć. Wynika 

to ze szczególnego powiązania władzy sądowniczej z ochroną praw i wolności jednostki” 155 

(orzeczenie TK z 21 listopada 1994 r., sygn. K 6/94). (…) 

Odrębność i niezależność władzy sądowniczej nie wykluczają jednak jej powiązań z 

egzekutywą i legislatywą, gdyż przymioty te nie znoszą ani wymogu współdziałania władz 

wynikającego z preambuły do Konstytucji, ani wymogu ich równoważenia się wynikającego z art. 10 

ust. 1 Konstytucji. Sądy tak jak inne organy państwa funkcjonują w ramach aparatu państwowego, co 160 

z natury rzeczy wymusza podległość pewnym ograniczeniom. Ograniczenia te nie mogą jednak 

prowadzić do przyznania pozostałym władzom środków wpływu czy kontroli nad orzecznictwem w 

konkretnych sprawach (…). W wypadku władzy sądowniczej wymóg całkowitej separacji dotyczy 

zatem jedynie „jądra kompetencyjnego”, polegającego na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w 

celu realizacji przysługującego każdemu prawa do sądu. Jak stwierdził Trybunał w orzeczeniu z 9 165 

listopada 1993 r., sygn. K 11/93: „Niezależność sądu nie oznacza, iż działalność administracyjna 

sądów nie może znajdować się pod zwierzchnim nadzorem Ministra Sprawiedliwości. Jednocześnie 

jednak czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której 
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sędziowie są niezawiśli”. (…) Wkraczanie w ramach równoważenia się władz w pozasądowe 

kompetencje sądów przez inne organy państwowe jest zatem dopuszczalne, choć jedynie wyjątkowo, 170 

na podstawie precyzyjnie sformułowanych przepisów i odpowiedniego uzasadnienia merytorycznego 

(…).  

Należy podkreślić, że zasada podziału władz nie ma znaczenia czysto organizacyjnego. Jej 

celem jest m.in. „ochrona praw człowieka przez uniemożliwienie nadużywania władzy przez 

którykolwiek ze sprawujących ją organów” (orzeczenie TK z 9 listopada 1993 r., sygn. K 11/93). 175 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Trybunał stwierdził, że tworzenie i znoszenie sądów, 

ustalania ich siedzib i obszarów właściwości przez ministra w drodze rozporządzenia nie narusza 

zasady podziału władzy, o której mowa w art. 10 Konstytucji. Skoro konstytucyjnie dopuszczalne 

jest scedowanie przez ustawodawcę uprawnień prawodawczych w tym zakresie na organy władzy 

wykonawczej, o czym wyżej była mowa, zatem skorzystanie z tych uprawnień przez ministra, o ile 180 

mieści się w ramach upoważnienia ustawowego, również – co do zasady – odpowiada wymogom 

konstytucyjnym. (…) 

Z uwagi na wymóg równoważenia się władz wskazane wydaje się zaangażowanie w 

procedurę tworzenia i znoszenia sądów organów różnych władz, w szczególności zaś władzy 

wykonawczej oraz władzy sądowniczej. (…) Taki model tworzenia i znoszenia sądów, określania ich 185 

siedzib i obszarów właściwości, jaki został przyjęty przez ustawodawcę w art. 20 pkt 1 u.s.p. mieści 

się zatem w ramach zasady podziału władzy, a tym samym przepisy te są zgodne z art. 176 ust. 2 w 

związku z art. 10 ust. 1 Konstytucji. 

 

Zarzut naruszenia art. 176 ust. 2 w związku z art. 180 ust. 5 Konstytucji 190 

Kolejnym wzorcem kontroli powołanym przez wnioskodawców w związku z art. 176 ust. 2 

Konstytucji jest art. 180 ust. 5 Konstytucji, zgodnie z którym w razie zmiany ustroju sądów lub 

zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku z 

pozostawieniem mu pełnego uposażenia. 

Unormowania zawarte w art. 180 Konstytucji wyznaczają podstawowe cechy statusu 195 

sędziowskiego, a ich celem jest zapewnienie niezawisłości i bezstronności sędziów. Niezawisłość i 

bezstronność sędziego to zaś nie tylko kategorie prawne, ale również – a może przede wszystkim – 

kategorie etyczne, gdyż wymierzanie sprawiedliwości w sposób nieuchronny wiąże się z potrzebą 

dokonywania przez sędziego wyborów o zabarwieniu aksjologicznym. Nie jest zatem możliwe 

sprawiedliwe orzekanie przez sędziego, który nie jest niezawisły i bezstronny. Ten właśnie 200 

szczególny status sędziego chronią trzy gwarancje opisane w art. 180 Konstytucji, tj. zakaz 

pozbawienia sędziego sprawowanego urzędu, zakaz zawieszania sędziego w sprawowaniu urzędu 

oraz zakaz przenoszenia sędziego do innej siedziby lub na inne stanowisko. (…) 

Należy zauważyć, że nieusuwalność i nieprzenoszalność sędziów są nie tylko 

gwarancjami ich niezawisłości. Na treść art. 180 Konstytucji należy bowiem patrzeć w  szerszej 205 

perspektywie. Przepis ten z jednej strony urzeczywistnia zasadę niezależności i odrębności 

władzy sądowniczej, a z drugiej strony – jest koniecznym warunkiem realizacji przysługującego 

jednostce prawa do sądu. Sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy gwarantuje bowiem jedynie 

niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, co wyraźnie zostało podkreślone w treści art. 45 ust. 1 

Konstytucji. Ochrona niezawisłości sędziów przez  zapewnienie im nieusuwalności z 210 
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zajmowanego stanowiska i nieprzenoszalności do innego sądu lub w stan spoczynku nie jest 

zatem celem samym w sobie, lecz jest środkiem umożliwiającym realizację konstytucyjnie 

gwarantowanego prawa do sądu. (…) 

Wnioskodawcy wyrazili pogląd, że tworzenie i znoszenie sądów w drodze aktów 

wykonawczych stanowi podstawę do przenoszenia sędziów do innego sądu lub w stan spoczynku, a 215 

tym samym osłabia ich niezawisłość. Zdaniem wnioskodawców, z tego powodu czynności opisane w 

art. 20 pkt 1 u.s.p. powinny być dokonywane w drodze ustawy.  

Należy jednak podkreślić, że tworzenie i znoszenie sądów, co wyżej zostało ustalone, nie 

stanowi zmiany ustroju sądów w rozumieniu art. 176 ust. 2 Konstytucji, stąd nie wymaga 

zachowania formy ustawowej. (…) Z tych powodów Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 20 pkt 1 220 

u.s.p [jest] zgodny z art. 176 ust. 2 w związku z art. 180 ust. 5 Konstytucji.  

 

Zarzut niezgodności z art. 92 ust. 1 Konstytucji 

Jeśli chodzi o art. 20 pkt 1 u.s.p., to grupa posłów nie kwestionuje tego, że przepis ten 

zawiera wytyczne co do treści wskazanego w nim rozporządzenia, jednak podnosi, że wytyczne te 225 

nie spełniają wymagań wynikających z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Wnioskodawca twierdzi, że 

„wyznaczony Ministrowi Sprawiedliwości kierunek regulacji w drodze rozporządzeń nie został 

wskazany w sposób pozwalający na ustalenie wyraźnego zamiaru ustawodawcy oraz w sposób 

wykluczający dowolność regulacji w tym zakresie. (…)”. Ponadto, w ocenie wnioskodawcy, 

upoważnienie zawarte w art. 20 pkt 1 u.s.p. nie jest upoważnieniem w celu wykonania ustawy, lecz 230 

kształtuje istotne zagadnienia, które muszą być uregulowane w ustawie. (…) 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji rozporządzenie jest wydawane przez organ wskazany w 

Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej 

wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres 

spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Trybunał przyjmuje w 235 

swoim orzecznictwie, że upoważnienie do wydania rozporządzenia powinno być wyraźne i nie może 

być domniemywane (…). Ponadto powinno ono mieć charakter szczegółowy pod względem 

podmiotowym (tj. wskazywać organ właściwy do wydania rozporządzenia), przedmiotowym (tj. 

wskazywać zakres spraw przekazanych do uregulowania) i treściowym (tj. wskazywać wytyczne 

dotyczące treści aktu). (…) 240 

Sposób sformułowania wytycznych, zakres ich szczegółowości i ujęte w nich treści są w 

zasadzie sprawą uznania ustawodawcy. Kontrola Trybunału Konstytucyjnego ogranicza się jedynie 

do dwóch kwestii. Po pierwsze, Trybunał bada, czy w ustawie w ogóle zawarto jakieś wytyczne; 

całkowity brak wytycznych przesądza o niekonstytucyjności upoważnienia i stanowi oczywistą 

obrazę art. 92 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji. Jak stwierdził TK w wyroku z 27 czerwca 2000 r., 245 

sygn. K 20/99, kategoryczne sformułowanie art. 92 ust. 1 Konstytucji powoduje, że „wszelkie 

ustawowe upoważnienie, co do którego nie jest możliwe wskazanie jakichkolwiek treści 

ustawowych, które pełniłyby rolę «wytycznych dotyczących treści aktu», jest sprzeczne z 

Konstytucją”. Po drugie, Trybunał ustala, czy sposób zredagowania wytycznych (o ile zostaną 

zidentyfikowane) pozostaje w zgodzie z ogólnymi zasadami wyłączności ustawy, tj. nakazami, by 250 

pewne kwestie były uregulowane w całości na poziomie ustawowym. Minimum treściowe 

wytycznych jest zatem określane stosownie do regulowanej materii, przy czym im większy jest 
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stopień ingerencji w sferę konstytucyjnych praw i wolności jednostki, tym bardziej szczegółowa 

musi być treść wytycznych. Wytyczne dotyczące treści rozporządzenia, będące wskazówkami co do 

kierunku merytorycznych rozwiązań, które mają znaleźć w nim wyraz, nie mogą mieć charakteru 255 

blankietowego. 

Trybunał stwierdził, że rozporządzeni[e] wydawane na podstawie art. 20 pkt 1 u.s.p.. [jest] 

swoiste, gdyż w formie [tego] rozporządzenia tworzone i znoszone są poszczególne sądy. 

Rozporządze, o którym mowa, nie [jest] jednak przedmiotem zaskarżenia. W tej sprawie 

kwestionowane są bowiem jedynie przepisy upoważniające do [jego] wydania, a tym samym do 260 

dokonania [tej] czynności. Takie przepisy, zależnie od rodzaju czynności, mogą zawierać wskazówki 

dotyczące warunków, jakie musi spełniać ta czynność, co jest odpowiednikiem wytycznych 

„dotyczących treści aktu” według art. 92 ust. 1 Konstytucji. W wypadku czynności takich jak 

tworzenie i znoszenie sądów, określanie ich siedzib i obszarów właściwości wskazówki/ wytyczne są 

zasadniczym elementem upoważnienia i wymagana jest ich znaczna szczegółowość, a to ze względu 265 

na doniosłość tych czynności. 

Zgodnie z art. 20 pkt 1 u.s.p. Minister Sprawiedliwości tworzy i znosi sądy oraz ustala ich 

siedziby i obszary właściwości „kierując się potrzebą zapewnienia racjonalnej organizacji 

sądownictwa, przez dostosowanie liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do zakresu 

obciążenia wpływem spraw, a także uwzględniając ekonomię postępowania sądowego, w celu 270 

zagwarantowania realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie”. 

Głównymi wytycznymi wynikającymi z tego przepisu są potrzeba zapewnienia racjonalnej 

organizacji sądownictwa oraz ekonomia postępowania sądowego. Pierwsza z tych wytycznych 

została dodatkowo uszczegółowiona przez wskazanie, że racjonalna organizacja sądownictwa 

wymaga dostosowania liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do zakresu obciążenia 275 

wpływem spraw. Ponadto ustawodawca określił cel, który Minister Sprawiedliwości powinien mieć 

na uwadze, tworząc i znosząc sądy oraz ustalając ich siedziby i obszary właściwości. Celem tym jest 

zagwarantowanie realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie. 

Trybunał stwierdził, że tak określone wytyczne co do treści rozporządzenia są wystarczająco 

szczegółowe, by spełniać wymagania stawiane im przez art. 92 ust. 1 Konstytucji. 280 

 

Zdanie odrębne sędziego TK Wojciecha Hermelińskiego 

Jest dla mnie oczywiste, że tworzenie i znoszenie sądów, ustalanie ich siedziby i granic 

właściwości ma wpływ na realizację prawa do sądu. Nie chodzi tylko o to, aby obywatel wiedział, 

który sąd ma rozpatrzeć jego sprawę, bez względu na to, z jakiego typu aktu prawnego to wynika.  285 

Fizyczna dostępność do sądu w sensie geograficznym jest elementem prawa do sądu, w 

krańcowych wypadkach może przesądzać o praktycznej dostępności drogi sądowej. Jako potencjalne 

źródło ograniczeń prawa do sądu, tworzenie i znoszenie sądów, ustalanie ich siedziby i granic 

właściwości wymaga więc – w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji – regulacji na poziomie ustawowym 

(…).  290 

Moim zdaniem, w wypadku wymiaru sprawiedliwości wartością jest raczej stabilność, a nie 

elastyczność (…), bo to ona sprzyja pewności prawa, budowaniu zaufania obywateli do sądu i 

stabilizacji orzecznictwa. Uważam, że częste i radykalne zmiany w strukturze organizacyjnej sądów 
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dokonywane w rozporządzeniach mogą pozbawiać ich przymiotu sądów w rozumieniu art. 45 ust. 1 

Konstytucji także z powodu niekorzystnego wpływu na niezależność sędziów. 295 

Jeżeli natomiast chodzi o wpływ zaskarżonych przepisów na status sędziego (zwłaszcza w 

kontekście art. 180 ust. 5 Konstytucji), to należy zwrócić uwagę, że pozwalają one na dokonywanie 

radykalnych zmian w strukturze sądownictwa, praktycznie bez żadnych ograniczeń liczebnych czy 

czasowych (…). W takiej sytuacji konstytucyjne gwarancje nieprzenoszalności sędziego są znacząco 

osłabione i pozostawione do faktycznego uznania władzy wykonawczej, a niezależność sędziego 300 

staje się iluzoryczna. Minister Sprawiedliwości najpierw rozporządzeniem znosi i tworzy sądy, a 

następnie w drodze decyzji przenosi sędziów na wybrane przez siebie miejsce służbowe (…). 

„Racjonalne wykorzystanie kadry orzeczniczej” (pod tym eufemizmem kryje się zmuszanie sędziów 

do orzekania w sądzie macierzystym i – jednym lub kilku – wydziałach zamiejscowych położonych 

w różnych miejscowościach) stanowiło zresztą nieukrywane ratio legis wydanego na podstawie 305 

zaskarżonego przepisu rozporządzenia w sprawie likwidacji niektórych sądów rejonowych (…). W 

rezultacie, sędzia „nie zna dnia ani godziny”, może być w każdym czasie przeniesiony z 

dotychczasowego sądu i oderwany od swojego referatu, a Minister Sprawiedliwości może dzięki 

tworzeniu lub znoszeniu sądów mieć istotny wpływ na obsadę personalną sądów i w ten sposób 

pośrednio – także na wynik toczących się w nich spraw. Podczas rozprawy przed Trybunałem 310 

Konstytucyjnym wnioskodawcy podali przykład takiej sytuacji – w 2000 r. Minister Sprawiedliwości 

zniósł Sąd Okręgowy w Przemyślu ze względu na to, że nie mógł zapewnić odpowiedniej – z jego 

punktu widzenia – obsady stanowiska Prezesa tego sądu. (…) 

Ze wskazanych przyczyn nie mogę się zgodzić z Prokuratorem Generalnym, że materia 

regulowana w rozporządzeniach wydanych na podstawie zaskarżonych przepisów ma tylko „pewien 315 

wpływ” na sytuację władzy sądowniczej, lecz nie dotyczy istoty kompetencji tej władzy 

(sprawowania wymiaru sprawiedliwości). (…) 

 

Zdanie odrębne sędzi TK Teresy Liszcz 

Podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia problemu konstytucyjności art. 20 pkt 1 u.s.p. ma 320 

pojęcie ustroju sądów, występujące w art. 176 ust. 2 Konstytucji. Zdaniem Trybunału (i uczestników 

postępowania), „elementami definiującymi ustrój sądów są ich struktura, którą tworzą różne 

kategorie sądów w obrębie danego rodzaju sądów (tj. sądów powszechnych, administracyjnych i 

wojskowych), organizacja wewnętrzna sądów danej kategorii oraz relacje instancyjne i w zakresie 

nadzoru judykacyjnego między różnymi kategoriami sądów w obrębie danego rodzaju sądów i 325 

między niektórymi rodzajami sądów (tj. sądami powszechnymi i wojskowymi) a Sądem 

Najwyższym”. Trybunał, podobnie jak Sejm i Prokurator Generalny, stoją na stanowisku, że 

wyrażona w art. 176 ust. 2 Konstytucji zasada wyłączności ustawy w zakresie ustroju sądów 

obejmuje podstawowe elementy ustroju, nie wykluczając odesłania przez ustawodawcę spraw 

szczegółowych do regulacji w drodze rozporządzenia. (…) 330 

Jak należy sądzić, zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, te podstawowe 

elementy (zasady) ustroju sądów reguluje u.s.p. Należy zauważyć, że strukturze sądownictwa 

poświęcony jest w niej tylko art. 10, który przesądza jedynie o tym, że w Polsce – w zakresie 

sądownictwa powszechnego – muszą zostać utworzone co najmniej: jeden sąd apelacyjny, dwa sądy 

okręgowe i cztery sądy rejonowe, a poza tym funkcjonować mogą wydziały lub ośrodki zamiejscowe 335 
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sądów; ustawa, w tymże samym artykule, przesądza ponadto o tym, że sąd rejonowy tworzy się dla 

jednej lub większej liczby gmin, a w uzasadnionych przypadkach może być utworzony więcej niż 

jeden sąd rejonowy w obrębie tej samej gminy. Pozostałe zasady w tym zakresie mają wynikać, jak 

sądzę, z „wytycznych” zawartych w zaskarżonej „delegacji ustawowej” („Minister Sprawiedliwości 

(…), w drodze rozporządzeń (…) tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości 340 

(…) − kierując się potrzebą zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, przez dostosowanie 

liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do zakresu obciążenia wpływem spraw, a także 

uwzględniając ekonomię postępowania sądowego, w celu zagwarantowania realizacji prawa 

obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie”). 

Wskazane w tym upoważnieniu kryteria decydowania o liczbie sądów, choć nie można 345 

odmówić im racjonalności, są jednak na tyle ogólne, że nie pozwalają nawet w przybliżeniu określić 

liczby sądów poszczególnych szczebli, które powinien utworzyć Minister. Nie sposób w związku z 

tym zgodzić się z tezą, że na poziomie u.s.p. przesądzony został ustrój sądów, a do właściwości 

Ministra Sprawiedliwości przekazano tylko sprawy szczegółowe. (…) 

Nawiązując do przyjętego przez Trybunał w uzasadnieniu określenia ustroju sądów, uważam 350 

za niekonsekwencję uznanie za element tego ustroju wewnętrznej organizacji sądów i jednoczesne 

traktowanie jako sprawy szczegółowej tworzenia nowych i znoszenia całych sądów. 

Poza tym należy zwrócić uwagę, że utworzenie nowego lub zniesienie sądu wpływa 

niewątpliwie na właściwość miejscową sądów, która – jak wszystkie rodzaje właściwości – powinna, 

na podstawie art. 176 ust. 2 Konstytucji, być określona w drodze ustawy. 355 

Na koniec rozważań tego wątku pragnę odwołać się do treści art. 180 ust. 5 Konstytucji. 

Postanowienie to wskazuje na dwie przesłanki dopuszczalności przeniesienia sędziego, bez jego 

zgody, do innego sądu albo w stan spoczynku: zmianę ustroju sądów i zmianę granic okręgów 

sądów. Moim zdaniem, zniesienia sądu nie można sprowadzać do zmiany granic okręgu sądowego, a 

zatem na gruncie tego postanowienia Konstytucji stanowi ono przypadek zmiany ustroju sądów. 360 

W świetle powyższego, uważam, że art. 20 pkt 1 u.s.p., w części dotyczącej upoważnienia 

Ministra Sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów, jest niezgodny z art. 176 ust. 2 

Konstytucji. (…) 

 

Zarzut naruszenia zasady trójpodziału władz (art. 10) 365 

Wnioskodawcy wskazali również jako wzorzec związkowy badania konstytucyjności 

zaskarżonego przepisu art. 10 ust. 1 Konstytucji, ustanawiający zasadę podziału i równowagi władz 

ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Moim zdaniem, to postanowienie konstytucyjne 

powinno być traktowane jako samodzielny, niezwykle istotny wzorzec w tej sprawie. Kompetencja 

Ministra Sprawiedliwości w zakresie samodzielnego tworzenia i znoszenia sądów powszechnych 370 

wszystkich szczebli, według własnej oceny i uznania, nieskrępowanego konkretnymi wytycznymi, 

moim zdaniem, niewątpliwie narusza równowagę między władzą wykonawczą i sądowniczą, której 

wymaga art. 10 ust. 1 Konstytucji, tym bardziej że w przypadku relacji między tymi dwiema 

władzami Konstytucja, w art. 173, na plan pierwszy wysuwa odrębność i niezależność sądów i 

Trybunałów, a więc swego rodzaju separację władzy sądowniczej od pozostałych władz, w 375 

szczególności od władzy wykonawczej. 
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Nie chodzi przy tym w niniejszej sprawie o wydane, na podstawie zaskarżonego przepisu, 

konkretne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów 

rejonowych (Dz. U. poz. 1223), mocą którego zlikwidowanych zostało (a następnie zastąpionych 380 

wydziałami zamiejscowymi innych sądów) 79 sądów rejonowych, na co zdawała się wskazywać 

publiczna dyskusja. Rozporządzenie to nie było bowiem przedmiotem oceny Trybunału. Jak słusznie 

zauważyła przedstawicielka KRS, to rozporządzenie, ze względu na masowy wręcz charakter 

likwidacji sądów rejonowych, którą sam Minister Sprawiedliwości określa mianem „reformy 

sądownictwa”, uświadomiło tylko potencjał władzy ministra nad sądami w Polsce, zawarty w 385 

zaskarżonym upoważnieniu ustawowym, oraz sposób, w jaki ta władza może zostać użyta. Okazało 

się, że jednoosobowy, stricte polityczny, organ władzy wykonawczej może „jednym podpisem” 

zlikwidować dowolną liczbę sądów, z nikim tej decyzji nie uzgadniając, jedynie po zasięgnięciu 

niewiążącej opinii KRS, bez prawnego obowiązku uzasadnienia tej decyzji i bez jakiejkolwiek 

kontroli. Jednocześnie decyzja ta przesądza o zmianie statusu kilkuset – niezawisłych – sędziów i 390 

wpływa na kształt prawa do sądu nieokreślonej liczby osób. Nie ma przy tym gwarancji, że władza ta 

nie zostanie wykorzystana instrumentalnie, dla celów sprzecznych z dobrem wymiaru 

sprawiedliwości. 

Nie zgadzam się przy tym z argumentem, że jedynie taki tryb tworzenia i znoszenia sądów 

umożliwia racjonalne i szybko podejmowane decyzje co do liczby i rozmieszczenia siedzib sądów, a 395 

alternatywą jest tylko „zabetonowanie” sieci sądów w drodze ustawy. Możliwe są bowiem, 

stosowane w państwach europejskich (Czechy, Hiszpania, Niderlandy, Niemcy, Rumunia), różne 

tryby tworzenia i likwidacji sądów, włącznie z trybem ustawowym (…). Powinno jednak dać do 

myślenia, że w żadnym z tych krajów (a także w Polsce do 1950 r.) nie decyduje o tym 

jednoosobowo Minister Sprawiedliwości. 400 

 


