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Każda skarga konstytucyjna podlega wstępnej kontroli w trybie uregulowanym w art. 36 w 

związku z art. 49 ustawy o TK. Jeżeli skarga spełnia wszystkie wymagania formalne i nie jest oczywi-

ście bezzasadna, sędzia Trybunału Konstytucyjnego zarządza nadanie jej dalszego biegu, to znaczy 

rozpoczyna się etap postępowania rozpoznawczego, którego kulminacją jest zazwyczaj rozprawa i 

wydanie przez Trybunał wyroku, orzekającego o meritum sprawy. Jeżeli skarga konstytucyjna ma 

braki formalne, których nie można usunąć albo które nie zostały usunięte przez skarżącego w wyzna-

czonym terminie, Trybunał w składzie jednoosobowym wydaje postanowienie odmawiające nadania 

skardze dalszego biegu. Od postanowienia tego skarżący może jeszcze odwołać się; jego zażalenie 

rozpoznaje z reguły trzyosobowy skład Trybunału. Uwzględnienie zażalenia ma taki sam skutek, co 

wspomniane wyżej nadanie skardze konstytucyjnej dalszego biegu.  

Dopuszczalność skargi konstytucyjnej w niniejszej sprawie była od początku wątpliwa ze 

względu na charakter sprawy indywidualnej skarżącego, która stanowiła „tło” zaskarżenia przez niego 

przepisu rozporządzenia Rady Ministrów regulującego postępowanie w sprawach o naruszenie dyscy-

pliny finansów publicznych, ale na etapie wstępnej kontroli skargi Trybunał w składzie trzyosobowym 

w końcu uznał jej dopuszczalność (zob. omówienie postanowienia z 11 lutego 2003 r., Ts 90/02). Jed-

nakże później, już w składzie właściwym do merytorycznego rozpoznania skargi, Trybunał doszedł do 

wniosku o niedopuszczalności skargi, umarzając postępowanie omawianym tutaj postanowieniem. 

Przypomnijmy, że wnoszący skargę konstytucyjną (skarżący) sprawował funkcję prezesa sądu 

rejonowego, z którą wiązało się podleganie prawnemu reżimowi odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. Ustosunkowując się do zarzutu naruszenia dyscypliny finansowej 

przez skarżącego, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości wydał 

postanowienie odmawiające złożenia wniosku o ukaranie skarżącego, uzasadniając to przysługującym 

mu immunitetem sędziowskim. Jednocześnie z uzasadnienia postanowienia, w interpretacji skarżące-

go, wynikało, że dopuścił się on naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Skarżący nie zgodził 

się z takim uzasadnieniem, składając zażalenie do Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Pu-

blicznych. Ten utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Skarżącego pouczono, że od postanowie-

nia Głównego Rzecznika nie przysługuje środek odwoławczy. Pouczenie to oparte było na § 56 rozpo-

rządzenia Rady Ministrów z 27 kwietnia 1999 r., regulującego postępowanie w sprawach o naruszenie 

http://www.trybunal.gov.pl/OTK/otk_odp.asp?sygnatura=SK%206/03
http://www.trybunal.gov.pl/omowienia/omowienia_assets/slowniczek_pl.htm
http://www.trybunal.gov.pl/omowienia/omowienia_assets/slowniczek_pl.htm
http://www.trybunal.gov.pl/omowienia/wstep_pl.htm


 2

dyscypliny finansów publicznych; w myśl tego przepisu postanowienia Głównego Rzecznika wydane 

w wyniku rozpoznania środka zaskarżenia są „prawomocne”.  

W skardze konstytucyjnej zarzucono, że powyższy przepis narusza gwarancje prawa do sądu, 

wynikające z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji.  

Omawiane postanowienie definitywnie zamyka drogę do wydania wyroku w sprawie skarżą-

cego przez Trybunał Konstytucyjny.  

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

 
Trybunał umorzył postępowanie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 

sierpnia 1997 r. o TK z powodu niedopuszczalności wydania wyroku. 

 
GŁÓWNE TEZY UZASADNIENIA 

 
1. Skarga konstytucyjna nie jest środkiem pozwalającym każdemu domagać się „abstrak-

cyjnej” kontroli zgodności danego przepisu ze wskazanym wzorcem. W myśl art. 79 ust. 
1 Konstytucji prawo wniesienia skargi konstytucyjnej przysługuje osobie, w sprawie któ-
rej łącznie występują następujące przesłanki: naruszone zostały jej wolności lub prawa; 
sąd lub organ administracji publicznej na podstawie unormowania zakwestionowanego w 
skardze konstytucyjnej orzekł o wolnościach, prawach lub obowiązkach tej osoby; orze-
czenie to miało charakter ostateczny. Brak choćby jednej z tych przesłanek eliminuje 
prawo do skutecznego wniesienia skargi, zaś w razie jej wniesienia – eliminuje możli-
wość wydania przez TK rozstrzygnięcia merytorycznego. 

2. W sprawie skarżącego żaden organ sądowy ani organ administracji publicznej nie 
„orzekł” o jego wolnościach, prawach czy obowiązkach. Postanowienia rzeczników dys-
cypliny finansów publicznych nie są bowiem „orzeczeniami” w rozumieniu art. 79 ust. 1 
Konstytucji. We wskazanych przez skarżącego postanowieniach nie stwierdzono jego 
winy. Wskazano jedynie, iż w sądzie „naruszono” dyscyplinę finansów publicznych oraz 
że czyn zarzucany skarżącemu „posiada znamiona wykroczenia stanowiącego naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych”. Postanowienie o odmowie wniesienia wniosku o uka-
ranie było oparte na przesłankach formalnych (immunitet sędziowski skarżącego), a nie 
merytorycznych, zaś subiektywne przeświadczenie organu wydającego to postanowienie 
o winie skarżącego nie może być traktowane jako orzeczenie o winie. Orzeczenie takie 
może bowiem wydać tylko odpowiednia komisja, a w postępowaniu przed nią rzecznik 
dyscypliny jest jedynie stroną (por. art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych).  

3. Celem wstępnej kontroli skargi konstytucyjnej w trybie art. 36 w związku z art. 49 usta-
wy o TK jest jedynie eliminacja z dalszego postępowania skarg oczywiście bezzasadnych 
oraz zawierających nieusunięte w terminie braki formalne. Skierowanie skargi do rozpo-
znania na rozprawie na podstawie art. 36 ust. 7 ustawy o TK nie oznacza, iż wobec takiej 
skargi nie mogą być później zastosowane przepisy nakazujące umorzenie postępowania, 
w tym art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że skar-
ga nie spełnia warunków określonych w art. 79 ust. 1 Konstytucji, ciąży na nim obowią-
zek umorzenia postępowania na każdym jego etapie. 
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Przepisy Konstytucji i ustawy o TK 

 
Konstytucja 
 
Art. 45. 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, 
niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 
 
Art. 77. […] 2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw. 
 
Art. 79. 1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, 
wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na 
podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obo-
wiązkach określonych w Konstytucji. 
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy praw określonych w art. 56. 
 
Ustawa o TK 
 
Art. 36. 1. Wniosek […] prezes Trybunału kieruje do wyznaczonego przez siebie sędziego Trybunału w celu wstępnego rozpo-
znania na posiedzeniu niejawnym. 
2. Jeżeli wniosek nie odpowiada warunkom formalnym, sędzia Trybunału wzywa do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty 
zawiadomienia. 
3. Gdy wniosek jest oczywiście bezzasadny lub braki nie zostały usunięte w określonym terminie, sędzia Trybunału wydaje 
postanowienie o odmowie nadania wnioskowi dalszego biegu. 
4. Na postanowienie w sprawie nienadania wnioskowi dalszego biegu wnioskodawcy przysługuje zażalenie do Trybunału w 
terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. 
5. Trybunał, na posiedzeniu niejawnym, postanowieniem pozostawia bez rozpoznania zażalenie wniesione po upływie terminu 
określonego w ust. 4. 
6. Po stwierdzeniu, że zażalenie zostało wniesione w terminie, prezes Trybunału kieruje je do rozpoznania na posiedzeniu 
niejawnym przez Trybunał i wyznacza termin rozpoznania. 
7. Trybunał, uwzględniając zażalenie, kieruje sprawę do rozpoznania na rozprawie. Na postanowienie o nieuwzględnieniu zaża-
lenia nie przysługuje środek odwoławczy. 
 
Art. 39. 1. Trybunał umarza na posiedzeniu niejawnym postępowanie: 

1) jeżeli wydanie orzeczenia jest zbędne lub niedopuszczalne, 
2) na skutek cofnięcia wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej, 
3) jeżeli akt normatywny w zakwestionowanym zakresie utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia przez 

Trybunał. 
2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, ujawnią się na rozprawie, Trybunał wydaje postanowienie o umorzeniu postę-
powania. 
3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wydanie orzeczenia o akcie normatywnym, który utracił moc obowiązującą przed 
wydaniem orzeczenia, jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw. 
 
Art. 49. Skarga konstytucyjna podlega wstępnemu rozpoznaniu; art. 36 stosuje się odpowiednio.  
 

 

 

 


