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Czesław Kłak

Wniosek Prokuratora Generalnego 
o zbadanie zgodności z Konstytucją RP 

z 2 kwietni 1997 r. art. 267 Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Analiza argumentacji wnioskodawcy  
i stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych

 
Pismem z dnia 4.10.2018 r. w sprawie o sygn. PK VIII TK 58.2018, K. 7/18 
Prokurator Generalny  wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 267 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii europejskiej201 w zakresie, w jakim dopuszcza wystę-
powanie przez sąd z pytaniem prejudycjalnym o wykładnię Traktatów lub o 
ważność i wykładnię aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki 
organizacyjne Unii, w sprawach dotyczących ustroju, kształtu i organizacji 
władzy sądowniczej oraz postępowania przed organami władzy sądowniczej 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej – z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1 i art. 
10 w związku z art. 95 ust. 1, a także art. 90 ust. 1, art. 173 i art. 176 ust. 2 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej202. 

Pismo procesowe Prokuratora Generalnego z 04.10.2018 r. wskazuje, że 
dostrzega on możliwą niekonstytucyjność art. 267 TFUE w zakresie, w jakim 
dopuszcza on występowanie przez sąd z pytaniem prejudycjalnym o wykład-
nię Traktatów lub o ważność i wykładnię aktów przyjętych przez instytucje, 
organy lub jednostki organizacyjne Unii, w sprawach dotyczących ustroju, 
kształtu i organizacji władzy sądowniczej oraz postępowania przed organami 
władzy sądowniczej państwa członkowskiego UE – z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 
1 i art. 10 w związku z art. 95 ust. 1 Konstytucji RP, a także art. 90 ust. 1, art. 
173 i art. 176 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 15.10.2018 r. wpłynęło do Trybunału Konstytucyjnego stanowi-
sko Ministra Spraw Zagranicznych (z 12.10.2018 r.) dotyczące m.in. wnio-
sku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 267 TFUE (pkt 2 wnio-
sku Prokuratora Generalnego).

201 Dz. U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/30 ze zm.; tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE 2016 C 
202, s. 13).

202 Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm. 
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Podzielam pogląd (s. 3 uzasadnienia pisma procesowego Prokuratora Ge-
neralnego z 04.10.2018 r.), że art. 267 TFUE jest przepisem wiążącej Polskę 
umowy międzynarodowej, a zatem zgodnie z art. 188 pkt 1 Konstytucji RP 
może być on przedmiotem kontroli w postępowaniu przed Trybunałem Kon-
stytucyjnym. Przywołany przepis Konstytucji wyraźnie stanowi, że Trybunał 
orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytu-
cją. Skoro TFUE jest umową międzynarodową, to tym samym spełnione jest 
kryterium formalne do badania jego zgodności z Konstytucją. Jednocześnie 
wskazany przepis Konstytucji nie zastrzega, że badanie zgodności z Konsty-
tucją umowy międzynarodowej wyłączone jest w odniesieniu do określonej 
kategorii takich umów. Przepis ten nie zna żadnego wyłączenia, w związku z 
czym na jego podstawie możliwe jest zbadanie zgodności z Konstytucją każ-
dego aktu prawnego, który spełnia wymogi uznania za „ustawę” i „umowę mię-
dzynarodową”. Spełnienie takich kryteriów otwiera możliwość złożenia wnio-
sku (art. 191 Konstytucji) czy też pytania prawnego (art. 193 Konstytucji) 
o zbadanie zgodności z Konstytucją umowy międzynarodowej. Taka możli-
wość istnieje też w ramach skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 
1 Konstytucji. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia18 grud-
nia 2007 r. w sprawie SK 54/05203, aktem normatywnym w rozumieniu art. 
79 ust. 1 Konstytucji może być również umowa międzynarodowa. We wska-
zanej sprawie skarżący kwestionował zgodność z Konstytucją Protokołu nr 4 
do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpo-
spolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, 
sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.

Uwzględniając uwagi poczynione powyżej uznać należy, że Prokurator 
Generalny – na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 188 pkt 1 Kon-
stytucji – miał kompetencję do sformułowania wniosku o zbadanie zgodności 
z Konstytucją art. 267 TFUE, albowiem przepis ten znajduje się w umowie 
międzynarodowej, o której mowa w art. 188 pkt 1 Konstytucji.

Podzielić należy również stanowisko, że nie można formalnie, poprzez za-
danie pytania prejudycjalnego dotyczącego prawa unijnego, w istocie domagać 
się oceny i wykładni przepisów stanowionych przez krajowe organy prawo-
dawcze (s. 5 uzasadnienia wniosku Prokuratora Generalnego z 04.10.2018 
r.). Na mocy art. Art. 267 TFUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej (TSUE) orzeka bowiem w trybie prejudycjalnym o wykładni Trakta-
tów lub o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub 

203 Publ. OTK A 2007, nr 11, poz. 158.
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jednostki organizacyjne Unii, TSUE nie posiada zatem kompetencji do orze-
kania w trybie prejudycjalnym o zgodności przepisów krajowych z Trakta-
tami, ani tym bardzie nie jest władny do oceny ich zgodności z konstytucją 
danego Państwa Członkowskiego. W trybie prejudycjalnym TSUE nie orze-
ka o wykładni przepisów prawa krajowego, ani też nie decyduje o ich zgod-
ności z prawem UE, co wyraźnie wynika z art. 267 TFUE. Nie powinno przy 
tym budzić wątpliwości, że dokonując wykładni Traktatów czy też orzekając 
o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednost-
ki organizacyjne Unii, TSUE nie może wykraczać poza swoje kompetencje 
traktatowe, ale również nie może wkraczać w te materie, które nie należą do 
kompetencji Unii Europejskiej, jako organizacji międzynarodowej. Jeżeli jakaś 
materia nie należy do kompetencji UE, to nie może być tym samym przedmio-
tem orzekania przez TSUE. Przyjęcie odmiennej wykładni pozostawałoby w 
sprzeczności z art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej. 
W konsekwencji TSUE w trybie prejudycjalnym nie może narzucić Państwu 
Członkowskiemu ani określonej wykładni jego przepisów krajowych, ani też 
orzec w przedmiocie ich obowiązywania. Nie może tym samym wyelimino-
wać ich z krajowego porządku prawnego. Patrząc od strony prawa krajowego 
– a przed wszystkim z punktu widzenia konstytucyjnego – należy sfomuło-
wać pytanie, czy możliwe jest zadanie pytania prejudycjalnego przez sąd, któ-
re miałoby zmierzać w istocie (bezpośrednio lub pośrednio) do oceny norm 
prawa krajowego przez TSUE czy też uzyskania od TSUE wykładni przepi-
sów, która odnosiłaby się do materii, która zgodnie z art. 4 ust. 1 Traktatu o 
Unii Europejskiej należy do Państwa Członkowskiego. Właśnie tego dotyczy 
wniosek Prokuratora Generalnego zawarty w piśmie z dnia 04.10.2018 r.

Pismo procesowe Prokuratora Generalnego z dnia 04.10.2018 r. w żad-
nym punkcie nie kwestionuje prawa sądów polskich do zadawania pytań pre-
judycjalnych (zob. w szczególności strona 7 uzasadnienia pisma procesowego 
Prokuratora Generalnego z 04.10.2018 r.). Z pkt III.1 uzasadnienia pisma 
procesowego Prokuratora Generalnego z dnia 04.10.2018 r.  (s. 11) wynika, 
że Prokurator Generalny uznał, że wykładnia art. 267 TFUE dotycząca za-
kresu uprawnień sądu Państwa Członkowskiego UE, stanowiąca o tym, że 
sąd krajowy może wystąpić z pytaniem prejudycjalnym o wykładnię Trak-
tatów lub o ważność i wykładnię aktów przyjętych przez instytucje, organy 
lub jednostki organizacyjne Unii, w sprawach dotyczących ustroju, kształtu 
i organizacji władzy sądowniczej, a także postępowania przez organami tej 
władzy Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, budzi wątpliwości co do 
jej zgodności z ustawą zasadniczą, w szczególności z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 
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1, art. 10 w związku z art. 95 ust. 1 Konstytucji oraz art. 90 ust. 1, art. 173 i 
art. 176 ust. 2 Konstytucji RP. Prokurator Generalny nie neguje zatem samej 
istoty pytania prejudycjalnego, nie podważa prawa sądu do jego zadania, nie 
prezentuje poglądu, że prawo krajowe może odebrać sądowi taką możliwość, 
ale w istocie jego stanowisko przekonuje, że zadanie pytania prejudycjalnego 
przez sąd Państwa Członkowskiego nie może wykraczać poza konstytucyjne 
ramy funkcjonowania sądu w krajowym porządku prawnym, a materia, która 
zgodnie z Konstytucją należy do sfery prawa krajowego, nie będąc przekazaną 
do kompetencji organizacji międzynarodowej lub organu międzynarodowego 
w trybie art. 90 ust. 1 Konstytucji, nie może być przedmiotem wypowiedzi 
TSUE w ramach procedury, o której mowa w art. 267 TFUE. Prokurator Ge-
neralny dostrzega zatem problem zakresu przedmiotowego pytania prejudy-
cjalnego w kontekście kompetencji UE, kompetencji TSUE i zakresu spraw, 
w których Państwa Członkowskie – zgodnie z Traktatami – zachowują swo-
bodę w zakresie tworzenia prawa, jak również w kontekście zasady legalizmu 
(art. 7 Konstytucji). Nie chodzi tu o wykładnię art. 267 TFUE – bo do ta-
kiej polskie Trybunał Konstytucyjny nie jest uprawniony, co wyraźnie wynika 
z art. 188 Konstytucji – ale o odpowiedź na pytanie, czy materia, która ma 
charakter konstytucyjny, a Unia Europejska nie posiada w tym zakresie kom-
petencji, może być objęta pytaniem prejudycjalnym, a więc czy w ramach py-
tania prejudycjalnego możliwe jest rozstrzygnięcie kwestii odnoszących się do 
obszarów, które nie zostały przekazane – w trybie art. 90 ust. 1 Konstytucji 
– organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu. 

Trafnie Prokurator Generalny wskazuje w swym piśmie procesowym z 
dnia 04.10.2018 r., że z nadrzędnego charakteru Konstytucji w polskim po-
rządku prawnym (art. 8 ust. 1 Konstytucji) wynika m.in., że może wystąpić 
kolizja między regulacjami prawa UE a normami zawartymi w Konstytucji (s. 
15 uzasadnienia w/w pisma). Zasadnie wskazano – przywołując orzecznic-
two TK – że w przypadku takiej kolizji nie może być ona rozwiązana przez 
uznanie nadrzędności normy prawa UE w relacji do normy konstytucyjnej. 
Rozbudowując ten pogląd należy wskazać na dalsze konsekwencje jego przy-
jęcia. Uwzględniając art. 8 ust. 1 Konstytucji stanąć należy na stanowisku, 
że niedopuszczalna jest taka wykładnia przepisów prawa UE, która prowa-
dziłaby do takiej kolizji. Nie można zatem interpretować przepisów prawa 
UE w sposób, który kłóciłby się przede wszystkim z fundamentami porząd-
ku konstytucyjnego danego Państwa Członkowskiego. Odnosi się to m.in. do 
kompetencji UE i kompetencji jej organów, instytucji czy też jednostek or-
ganizacyjnych. Brak kompetencji UE w danym obszarze oznacza, że żaden 
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organ czy też instytucja Unii nie może w jakikolwiek sposób ingerować w 
wewnętrzne porządki prawne państw członkowskich. Orzekając w trybie pre-
judycjalnym, o którym mowa w art. 267 TFUE, TSUE nie może wykroczyć 
poza ramy wynikające z tego przepisu, jak również ingerować w obszary, które 
nie należą do kompetencji UE. To zaś oznacza – patrząc z perspektywy kra-
jowego porządku prawnego – że sądy Państw Członkowskich nie mogą anga-
żować Trybunału w sprawy, w których nie posiada on kompetencji do orzeka-
nia, a zgodnie z Traktatami należą do kompetencji Państwa Członkowskiego. 
Zadając pytanie prejudycjalne sąd Państwa Członkowskiego nie może kre-
ować kompetencji TSUE do orzekania, nie może też sformułować pytania, 
na które odpowiedź w istocie byłaby oceną wewnętrznego porządku praw-
nego, czy też rozstrzygałaby o kompetencji poszczególnych organów władzy 
publicznej w danym państwie, jak też odnosiła się do ich ustroju, kształtu czy 
też organizacji. Przyjęcie takiej wykładni w istocie podważałoby art. 8 ust. 1 
Konstytucji, bo ustawa zasadnicza przestawała by być aktem prawnym regu-
lującym tę istotną materią, zaś kompetencję do jej regulacji zyskiwałby organ 
organizacji międzynarodowej, który z mocy Traktatu jej nie posiada. Byłoby 
również sprzeczne z istotą art. 267 TFUE, nie jest bowiem celem tego przepi-
su stworzenie TSUE możliwości oceny wewnętrznego porządku prawnego, 
w tym rozstrzygania o zgodności poszczególnych przepisów z Traktatami. 

Zasadne jest także stanowisko Prokuratora Generalnego zawarte w pi-
śmie procesowym z 04.10.2018 r. (s. 18 uzasadnienia), że jeżeli Konstytu-
cja wprost odsyła do uregulowania pewnych kwestii w ustawie (…), to tych 
uprawnień ustawodawcy nie można subdelegować na inne organy, w tym tak-
że organy organizacji międzynarodowej. Art. 90 ust. 1 Konstytucji stanowi, 
że Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej prze-
kazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kom-
petencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Przekazanie to 
nie może jednak prowadzić do podważenia rozwiązań konstytucyjnych od-
noszących się do kompetencji organów władzy publicznej, czy też przyjęcia 
rozwiązań, które kłóciłby się z normami konstytucyjnymi. Nie jest w związku 
z tym możliwe przyjęcie rozwiązania, które prowadziłoby to przyznania orga-
nizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu możliwości inge-
rencji w materię, która zgodnie z Konstytucją odnosi się do ustroju, kształtu 
i organizacji danego organu władzy publicznej.  Odmienna wykładnia pozo-
stawałby w sprzeczności z art. 90 ust. 1 Konstytucji i art. 8 ust. 1 Konstytucji. 

Za trafny należy uznać pogląd zaprezentowany w piśmie procesowym 
Prokuratora Generalnego z dnia 04.10.2018 r. (s. 23 uzasadnienia), że prze-
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kazanie kompetencji „w niektórych sprawach” (o którym mowa w art. 90 ust. 1 
Konstytucji) rozumiane musi być, jako zakaz przekazania ogółu kompetencji 
danego organu, przekazania kompetencji w całości, jak i jako zakaz przekaza-
nia kompetencji co do istoty spraw określających gestię danego organu władzy 
państwowej. Na wsparcie tego stanowiska przywołano wyrok TK z 24 listo-
pada 2010 r., K 32/09 oraz wyrok TK z 11 maja 2005 r., K 18/04. Z powyż-
szego wynika, że w przypadku przekazania kompetencji, o którym mowa w 
art. 90 ust. 1 Konstytucji, nie może być mowy o żadnym domniemanym czy 
też dorozumianym przekazaniu, jak również nie jest możliwe rozszerzenie 
tego zakresu w wyniku działalności organizacji międzynarodowej czy też or-
ganu międzynarodowego. Zakres przekazania po pierwsze musi być precyzyj-
nie określony, na co zwrócił uwagę TK w wyroku z dnia 11 maja 2005 r., K 
18/04, a po drugie nie podlega wykładni rozszerzającej. 

Członkostwo w Unii Europejskiej nie oznacza, że Państwo Członkow-
skie traci prawo do decydowania o swojej organizacji wewnętrznej204. W tym 
zakresie mieści się prawo do określenia ustroju, organizacji i właściwości oraz 
szczegółowego trybu postępowania przed poszczególnymi organami władzy, 
w tym władzy sądowniczej. Przepisy pierwotnego prawa UE nie regulują tej 
materii, nie leży ona bowiem w kompetencji UE. Skoro zaś tak, to ocena tych 
rozwiązań może być dokonywana z punku widzenia zgodności z Konstytu-
cja, nie ma natomiast możliwości oceny rozwiązań przyjętych przez poszcze-
gólne Państwa Członkowskie przez TSUE.

W zakresie właściwości prawa krajowego pozostaje to, czy państwo stwo-
rzyło jakiś organ sądowy lub nie, że umieściło go w takim, a nie innym miejscu 
hierarchii systemu sądownictwa lub też formalnie poza nim, że powierzyło 
mu takie, a nie inne kompetencje (właściwość), nakazało mu funkcjonować 
tak, a nie inaczej205. We wskazanym zakresie nie przewidziano właściwości 
TSUE do oceny przyjętych rozwiązań. Nie może być ona wyprowadzona z 
przepisu art. 267 TFUE, bowiem nie można na jego podstawie domniemy-
wać kompetencji Trybunału.

Sąd Państwa Członkowskiego, w tym sąd polski, nie może zadawać pytań 
prejudycjalnych z powołaniem się na art. 267 TFUE, w sposób prowadzą-
cy do sprzeczności z art. 8 ust. 1 i art. 90 ust. 1 Konstytucji. Nie chodzi tu o 
kwestionowanie istoty art. 267 TFUE, ale o przestrzeganie przy formułowa-

204 W. Postulski, Sądy państw członkowskich jako sądy wspólnotowe, [w:] Stosowanie prawa 
Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel, Warszawa 2005, s. 412.

205 C. Mik, Sądy polskie wobec perspektywy przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Eu-
ropejskiej, ”Przegląd Prawa Europejskiego” 1997, nr 1, s. 21.
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niu pytań prejudycjalnych przez sąd krajowy podziału kompetencji między 
Państwem Członkowskim i Unią Europejską oraz poszanowanie wyłączności 
prawa krajowego w zakresie ustroju, kształtu i organizacji władzy sądowniczej 
oraz postępowania przed organami władzy sądowniczej. Art. 267 TFUE nie 
zmienia i nie może być postrzegany jako dający podstawę do określenia tych 
materii przez Unię Europejską (poprzez działanie jej organu), po pierwsze 
byłoby to bowiem sprzeczne z jego istotą, a po drugie prowadziłoby do nie-
zgodnego z Traktatami rozszerzenia zakresu jego kompetencji, co naruszało-
by także art. 90 ust. 1 Konstytucji.  

Minister Spraw Zagranicznych w stanowisku z dnia 12.10.2018 r. (s. 2 
uzasadnienia) wskazał, że „prawo polskie nie przesądza w sposób jednoznacz-
ny kwestii dopuszczalności kontroli konstytucyjnej aktów prawa pierwotnego 
UE, tj. jak w tym przypadku Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
czy Traktatu o Unii Europejskiej”. 

Minister Spraw Zagranicznych we wskazanym stanowisku odniósł się 
do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego w zakresie możliwości oceny 
zgodności z Konstytucją prawa wtórnego UE (s. 3 uzasadnienia), zajmując 
stanowisko, że na podstawie art. 188 Konstytucji Trybunał Konstytucyjny 
nie jest uprawniony do badania zgodności prawa wtórnego z Konstytucją. 
Problem polega jednak na tym, że pismo procesowe Prokuratora General-
nego z 04.10.2018 r. nie dotyczy oceny zgodności z Konstytucją przepisów 
prawa wtórnego UE, lecz przepisu prawa pierwotnego, zawartego w TFUE. 
Bezprzedmiotowe są zatem uwagi (rozważania) w tym zakresie, skoro Mi-
nister Spraw Zagranicznych odnosi się do wniosku Prokuratora Generalne-
go z 23.08.2018 r. i jego pisma procesowego z 04.10.2018 r. (taka jest bo-
wiem istota przedstawienia stanowiska przez uczestnika postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku (pytania prawnego, skargi 
konstytucyjnej) podmiotu uprawnionego do zainicjowania postępowania – 
art. 63 ust. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym), a ten takiej kwestii w ogólne nie porusza. Minister Spraw 
Zagranicznych zajmując stanowisko w sprawie wyszedł zatem poza granice 
wniosku i pisma procesowego Prokuratora Generalnego, do czego nie było 
uzasadnienia merytorycznego (wynikającego z zakresu zaskarżenia w przed-
miotowej sprawie). Skoro jednak zdecydowano się na poczynienie rozważań 
odnoszących się do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego do orzekania w 
kwestii zgodności przepisów prawa wtórnego UE z Konstytucją, to należało 
odnotować, że w wyroku z dnia 16 listopada 2011 r., w sprawie SK 45/09, 
Trybunał Konstytucyjny uznał, że w ramach badania skargi konstytucyjnego 
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możliwa jest ocena przepisów prawa wtórnego UE (s. 11 uzasadnienia). Inny 
jest zakres przedmiotowy art. 188 Konstytucji, a inny art. 79 Konstytucji. Nie 
można jednak stwierdzić, że Trybunał Konstytucji w żadnym przypadku nie 
może badać zgodności z Konstytucją aktów prawa wtórnego UE, skoro uzna-
no, że w ramach badania skargi konstytucyjnej dopuszczalna jest ocena zgod-
ności z Konstytucją aktów należących do prawa Unii Europejskiej, stanowio-
nych przez organy tej instytucji. 

Na stronie 4 uzasadnienia stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych 
z 12.10.2018 r. wskazano trafnie, że art. 188 pkt 1 Konstytucji odnosi się do 
wszystkich umów międzynarodowych, bez ich zróżnicowania. Konstytucja w 
tej materii nie zna rozwiązania, z którego wynikałoby, że jedne umowy między-
narodowe podlegają ocenie w kwestii zgodności z Konstytucją, a drugie już nie. 
Za powyższym przemawia to, że nie wskazano, jakie umowy międzynarodowe 
są wyłączone z możliwości poddania kontroli ich zgodności z Konstytucją. Tym 
samym intencją ustrojodawcy nie było wprowadzenia tutaj żadnego ogranicze-
nia, w przeciwnym wypadku bowiem wprowadziłby odpowiednią regulację. Z 
art. 188 pkt 1 Konstytucji wynika, że każdy akt normatywny będący umową 
międzynarodową może być przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjne-
go. Umowa międzynarodowa, o której mowa w art. 90 Konstytucji – także w 
sytuacji, gdy uwzględni się jej treść, następstwa prawne jej zawarcia oraz spe-
cjalną procedurę wyrażenia zgodny na ratyfikację – nie została wyłączona z za-
kresu przedmiotowego art. 188 pkt 1 Konstytucji. Art. 90 Konstytucji nie jest 
bowiem przepisem wyłączającym kontrolę Trybunału Konstytucyjnego, ani też 
nie ogranicza takiej kontroli wyłącznie do mechanizmu prewencyjnego.

W przypadku umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 90 Kon-
stytucji, nie przewidziano wyłącznie kontroli prewencyjnej. Jak wynika z treści 
art. 133 ust. 2 Konstytucji, Prezydent Rzeczypospolitej przed ratyfikowaniem 
umowy międzynarodowej może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z 
wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją. Przepis ten jednak nie eli-
minuje kontroli następczej na podstawie art. 188 pkt 1 Konstytucji, a jedynie 
umożliwia kontrolę prewencyjną (wyłącznie na wniosek Prezydenta RP) przed 
ratyfikowaniem umowy międzynarodowej. Art. 133 ust. 2 Konstytucji nie może 
być odczytywany, jako eliminujący możliwość kontroli następczej w przypadku 
umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 90 Konstytucji, nie jest to bo-
wiem lex specialis wobec art. 188 pkt. 1 Konstytucji, lecz przepis który przewi-
duje w odniesieniu do każdej umowy międzynarodowej podlegającej ratyfikacji 
– przed ratyfikacją – kompetencję dla Prezydenta RP do zainicjowania kontroli 
prewencyjnej. W istocie zatem umożliwiono przeprowadzenie kontroli przed 
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ratyfikacją danej umowy międzynarodowej, co nie rzutuje na późniejszą możli-
wość kwestionowania konstytucyjności takiej umowy. 

W stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych z 12.10.2018 r. przyto-
czono pogląd (s. 4 uzasadnienia), że prawo pierwotne ma swe źródło w umo-
wach międzynarodowych, których stronami są państwa członkowskie (trak-
taty założycielskie), jednakże w toku rozwoju historycznego uwolniło się ono 
od „gorsetu” prawa międzynarodowego i zyskało status samodzielnego, auto-
nomicznego porządku prawnego, m.in. przez wykształcenie cech odróżnia-
jących go od prawa międzynarodowego i prawa krajowego206. Pogląd ten nie 
został jednak powiązany z akapitem go poprzedzającym. Po drugie nie sfor-
mułowano na jego podstawie żadnego wniosku, choć można go odczytać jako 
stanowisko przemawiające za brakiem możliwości oceny zgodności z Konsty-
tucją przepisów pierwotnego prawa Unii Europejskiej (w powiązaniu z po-
przednim akapitem na tej samej stronie). Stanowisko takie jest jednak błędne, 
albowiem Autor poglądu na który się powołano wyraźnie wskazał, że pier-
wotne prawo wspólnotowe (prawo traktatowe) jest – z formalnego punktu 
widzenia – niewątpliwie klasycznym prawem międzynarodowym jako pra-
wo zawarte w umowach międzynarodowych207. Art. 188 pkt 1 Konstytucji 
posługując się pojęciem umowy międzynarodowej obejmuje swym zakresem 
także traktaty odnoszące się do funkcjonowania organizacji międzynarodo-
wej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną. Oczywiste jest, że umowy mię-
dzynarodowe różnią się między sobą materią, treścią, skutkami zawarcia, itp., 
ale Konstytucja nie wiąże owych różnić z możliwością oceny ich zgodności z 
Konstytucją i nie stanowi, że jedne umowy – ze względu na takie a nie inne 
cechy – podlegają takiej ocenie, a inne – ze względu na ich cechy wyróżniają-
ce – już nie. Sam fakt, że prawo UE ma charakter autonomicznego porządku 
prawnego208 nie oznacza, że prawo traktatowe przestało mieć charakter umo-
wy międzynarodowej. To umowy międzynarodową tworzą ten autonomicz-
ny porządek prawny, ale nadając mu autonomię nie przestają być klasycznym 
prawem międzynarodowym. 

W stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych z 12.10.2018 r. przytoczo-
no pogląd (s. 5 uzasadnienia) wskazano, że w wyroku z dnia 11 maja 2005 r. w 
sprawie K 18/04 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nie jest upoważniony 

206 Tak: A. Wróbel, Źródła prawa Wspólnot Europejskich i prawa Unii Europejskiej, [w:] 
Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, pod red. A. Wróbla, Zakamycze 2005, s. 
24).

207 Ibidem, s. 23. 
208 Ibidem, s. 24. 



166

Wz m o ż e n i e  -  m n o ż e n i e

do dokonywania samoistnej oceny konstytucyjności prawa pierwotnego Unii 
Europejskiej, natomiast taka kompetencja służy mu wobec traktatu akcesyj-
nego, jako ratyfikowanej umowy międzynarodowej (pkt III, 1.2 uzasadnie-
nia). Na tej podstawie nie można jednak sformułować wniosku, że Trybunał 
Konstytucyjny nie może badać zgodności z Konstytucją umów międzynarodo-
wych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, a dotyczących funkcjonowania 
Unii Europejskiej. Pogląd Trybunału Konstytucyjnego wyrażony w uzasadnie-
niu wyroku z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie K 18/04, dotyczył bowiem przepi-
sów prawa UE – traktatów, których Rzeczpospolita Polska nie była stroną. Jest 
oczywiste, że takie umowy międzynarodowe nie mogą być przedmiotem oceny 
zgodności z Konstytucją, nie mieszczą się one bowiem w polskim porządku 
prawnym. Zresztą sam Trybunał Konstytucyjny we wskazanym uzasadnieniu 
do wyroku z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie 18/04 wskazał, że przedmiotem 
kontroli konstytucyjności w ramach kognicji określonej w art. 188 pkt 1 Kon-
stytucji (z następstwami sprecyzowanymi w art. 190 ust. 1) może być umowa 
międzynarodowa, w tym traktaty dotyczące relacji RP – Wspólnoty Europej-
skie, a nadto – choć tylko w zakresie nieodłącznie związanym ze stosowaniem 
Traktatu akcesyjnego oraz stanowiącego jego integralny składnik Aktu o wa-
runkach przystąpienia – Traktaty konstytuujące i modyfikujące Wspólnoty 
(Unię Europejską). Pogląd taki jest w pełni zasadny, albowiem takie traktaty 
poprzez Akt akcesyjny stały się częścią polskiego porządku prawnego. Z przed-
stawionych poglądów Trybunału Konstytucyjnego nie wynika, że wykluczona 
jest możliwość badania zgodności z Konstytucją umów międzynarodowych 
– traktatów zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską, a dotyczących człon-
kostwa i funkcjonowania organizacji międzynarodowej – Unii Europejskiej. 
Wręcz przeciwnie, takie umowy mieszczą się w zakresie, o którym mowa w art. 
188 pkt 1 Konstytucji, albowiem relacja Rzeczpospolita Polska – organizacja 
międzynarodowa (Wspólnoty Europejskie, obecnie Unia Europejska) wymaga 
uregulowania w umowie międzynarodowej, a tej dotyczy kognicja Trybunału 
na podstawie art. 188 pkt 1 Konstytucji. 

Całkowicie niezrozumiałe jest przywołanie przez Ministra Spraw Zagra-
nicznych w stanowisku z 12.10.2018 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 16.11.2011 r. w sprawie SK 45/09 (s. 5 uzasadnienia) – w kontekście 
kognicji Trybunału Konstytucyjnego do badania zgodności z Konstytucją 
przepisów prawa pierwotnego UE. Wskazany wyrok nie dotyczył prawa pier-
wotnego, nie można zatem na jego podstawie wyprowadzać żadnych wnio-
sków dotyczących kontroli w zakresie zgodności z Konstytucją przepisów 
należących do prawa pierwotnego UE. Prawo pierwotne i prawo wtórne (po-



167

C z e s ł aw  K ł a k

chodne) różnią się między sobą209, dlatego nie powinno odnosić się poglądów 
odnoszących się do prawa wtórnego (pochodnego) do prawa pierwotnego.

Minister Spraw Zagranicznych w stanowisku z 12.10.2018 r. nie odwołał 
się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2018 r. w spra-
wie K 32/09, w którym Trybunał dokonał oceny zgodności z Konstytucją 
Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat usta-
nawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 
2007. W uzasadnieniu wskazanego wyroku Trybunał stwierdził jednoznacz-
nie, że przyznana Trybunałowi Konstytucyjnemu w art. 188 pkt 1 Konstytu-
cji właściwość do orzekania w sprawach zgodności ustaw i umów międzyna-
rodowych z Konstytucją nie różnicuje wskazanych uprawnień Trybunału w 
zależności do trybu wyrażenia zgody na ratyfikację. Trybunał Konstytucyjny 
jest zatem właściwy do badania konstytucyjności umów międzynarodowych 
ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Taką umową mię-
dzynarodową jest Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ratyfikacja 
dotyczyła bowiem Traktatu z Lizbony, a ten zawierał w swej treści przepisy 
o zmianie Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), m.in. 
dotyczące zmiany nazwy traktatu na Traktat o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej (zgodnie z art. 2  pkt 1 Traktatu z Lizbony Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską zmienia się zgodnie z postanowieniami niniejszego 
artykułu – Nagłówek Traktatu otrzymuje brzmienie: „Traktat o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej”). Przypomnieć należy, że 1 kwietnia 2008 roku Sejm 
RP uchwalił ustawę o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o 
Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzo-
nego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.210, która upoważnia Prezydenta RP 
do dokonania ratyfikacji (art. 1). Ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2008 r. 
(zgodnie z brzmieniem jej art. 2). Na tej podstawie Prezydent RP ratyfikował 
przedmiotową umowę międzynarodową, obejmującą m.in. przepisy Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Skoro Trybunał Konstytucyjny przesą-
dził kwestię dopuszczalności oceny zgodności z Konstytucją Traktatu z Li-
zbony, to tym samym nie powinna budzić wątpliwości możliwość oceny zgod-
ności z Konstytucją Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, chociażby 
biorąc pod uwagę fakt, że rozwiązania zawarte w Traktacie o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej wynikają z Traktatu z Lizbony. 

209 Ibidem, s. 24 – 25.  
210 Dz. U. 2008, nr 62, poz. 388.
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W kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie K 32/09 należy również odnieść się do tych rozważań, któ-
re zawarte są w stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych z 12.10.2018 r., 
a odnoszących się do tego, że ewentualna kontrola konstytucyjności traktatu 
akcesyjnego, jak i traktatów tworzących Unię i Wspólnoty, może mieć jedynie 
charakter prewencyjny (a więc w trybie art. 133 ust. 2 Konstytucji), względ-
nie, że taka kontrola jest co najmniej pożądana (s. 4 uzasadnienia). W świetle 
stanowiska zajętego przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 listo-
pada 2010 r., K 32/09, pogląd ten nie może być podzielony. Ocena zgodności 
z Konstytucją umowy międzynarodowej – przyznana Trybunałowi Konsty-
tucyjnemu w art. 188 pkt. 1 Konstytucji – nie doznaje żadnego ogranicze-
nia przedmiotowego, kognicja Trybunału odnosi się zatem do każdej umowy 
międzynarodowej, nie może więc budzić wątpliwości, że ratyfikowana umowa 
międzynarodowa za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie mieści się w tym 
zakresie (pkt III, 1.1.1. uzasadnienia). Nie zastrzeżono przy tym, że wskaza-
ne powyżej umowy mogą być kontrolowane jedyne prewencyjnie, a nie na-
stępczo. Co istotne, w sprawie K 32/09 Trybunał badał następczo Traktat 
z Lizbony – właśnie na podstawie art. 188 pkt 1 Konstytucji, a nie w trybie 
art. 133 ust. 2 Konstytucji, Prezydent RP ratyfikował bowiem traktat nie ko-
rzystając ze swoich uprawnień w zakresie wniesienia wniosku do Trybuna-
łu Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia konstytucyjności traktatu przed 
jego ratyfikacją. Jak zaznaczył Trybunał w uzasadnieniu do wskazanego wy-
roku (s. 13 uzasadnienia), dokonując ratyfikacji Prezydent RP dał wyraz swo-
jemu przekonaniu o zgodności ratyfikowanego traktatu z Konstytucją. Brak 
podjęcia decyzji o prewencyjnej kontroli zgodności z Konstytucją Traktatu z 
Lizbony nie skutkował zatem niemożliwością przeprowadzenia takiej kontro-
li następczo, co zresztą miało miejsce i zakończyło się wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2010 r. 

Stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych z 12.10.2018 r. sugeruje, że 
Trybunał Konstytucyjny w ogóle nie posiada kompetencji do badania zgod-
ności prawa pierwotnego UE z Konstytucją (s. 5 uzasadnienia). Jako uza-
sadnienie tego poglądu przytoczono wybrane tezy z uzasadnienia wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie K 18/04, ale 
dokładna lektura tego uzasadnienia przekonuje, że Trybunał takiej tezy nie 
wyraził, odnosiła się ona bowiem wyłącznie do tych aktów prawa pierwotnego 
Unii Europejskiej, których Rzeczpospolita Polska nie była stroną i w związku 
z tym nie mogą być one uznane za umowę międzynarodową w rozumieniu 
art. 188 pkt 1 Konstytucji. Do tego stanowisko Ministra Spraw Zagranicz-
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nych całkowicie ignoruje pogląd Trybunału zawarty w uzasadnieniu wyroku 
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 32/09.

Rozważania zawarte w stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych z 
12.10.2018 r. odnośnie do tego, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 
11 maja 2005 r. w sprawie K 18/04 uznał, że w części nakładającej na sąd kra-
jowy, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrz-
nego obowiązek wniesienia pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawie-
dliwości, nie jest niezgodny z art. 8 ust. 1, art. 174, art. 178 ust. 1, art. 188 w 
zw. z art. 190 ust. 1, art. 193 i art. 195 ust. 1 Konstytucji, nie mogą prowadzić 
do wniosku, że Trybunał Konstytucyjny nie dysponuje kompetencję do zba-
dania zgodności z Konstytucją art. 267 TFUE. Istotnie przepis ten jest odpo-
wiednikiem art. 234 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, ale to 
nie ma znaczenia w realiach związanych z wnioskiem Prokuratora General-
nego z 23.08.2018 r. i jego pisma procesowego z 04.10.2018 r. Prokurator Ge-
neralny zakwestionował bowiem zgodność z Konstytucją art. 267 TFUE w 
określonym zakresie, który to zakres nie pokrywa się z zakresem zaskarżenia i 
zarzutami, które rozpoznał Trybunał w sprawie K 18/04. Nie chodzi tu o to 
tylko, że formalnie zakwestionowano inny przepis dotyczące tej samej materii 
(pytanie prejudycjalne), lecz przede wszystkim o to, że wniosek Prokurato-
ra Generalnego z dnia 23.08.2018 r. i jego pismo procesowe z 04.10.2018 r. 
dotyczą innych problemów konstytucyjnych, niż te które były analizowane w 
sprawie K 18/04. Stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych – ze względu 
na przytoczoną argumentację na stronie 6 uzasadnienia – wskazuje, że upa-
truje on braku możliwości oceny zgodności z Konstytucją art. 267 TFUE ze 
względu na ocenę przez Trybunał jego poprzednika – art. 234 Traktatu usta-
nawiającego Wspólnotę Europejską, choć (co dziwi, że względu na niejasny 
przekaz stanowiska) formalnie i wyraźnie taka teza nie została sformułowana. 
Wskazać należy, że zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 listopada 
2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyj-
nym211, Trybunał na posiedzeniu niejawnym wydaje postanowienie o umo-
rzeniu postępowania, jeżeli wydanie orzeczenia jest niedopuszczalne (pkt 2) 
lub zbędne (pkt 3).  Odpowiednikiem wskazanej regulacji w ustawie z dnia 1 
sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym 212  był art. 39 ust. 1 pkt 1, który 
stanowił, że Trybunał umarza na posiedzeniu niejawnym postępowanie, jeżeli 
wydanie orzeczenia jest zbędne lub niedopuszczalne. Różnica jest taka, że w 

211 Dz. U. 2016, poz. 2072. 
212 Dz. U. 1997, nr 102, poz. 643 z późn. zm.
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obecnym stanie prawnym zbędność i niedopuszczalność wydania orzeczenia 
umieszczone zostały w osobnych punktach, podczas gdy na gruncie ustawy 
z 1 sierpnia 1997 r. ujęte były w jednym punkcie, jako alternatywa. Jak wska-
zał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie 
SK 3/05213, taki stan (niedopuszczalność wydania orzeczenia) ma miejsce, 
gdy zakwestionowany przepis prawny był już w innej sprawie przedmiotem 
kontroli zgodności z Konstytucją. O niedopuszczalności wydania orzeczenia 
przesądza wystąpienie ujemnej przesłanki procesowej w postaci powagi rze-
czy osądzonej – res iudicata. Pogląd ten jest zbieżny ze stanowiskiem, które 
Trybunał Konstytucyjny zaprezentował w postanowieniu z dnia 21 grudnia 
1999 r., K 29/98 214. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 
27 marca 2007 r., SK 3/05, instytucją, jaką w celu zapewnienia stabilizacji 
sytuacji powstałych w wyniku ostatecznego orzeczenia jako formalnie prawo-
mocnego, wykształciło orzecznictwo TK i doktryna, jest zasada ne bis in idem. 
Znajduje ona – zdaniem Trybunału – zastosowanie, jeżeli te same przepisy 
zostały już wcześniej zakwestionowane w oparciu o te same zarzuty. W ta-
kim przypadku Trybunał Konstytucyjny umarza postępowanie ze względu 
na zbędność wydania orzeczenia, choć w orzecznictwie Trybunału występują 
przypadku, w których uprzednie rozpoznanie sprawy konstytucyjności okre-
ślonego przepisu z punktu widzenia tych samych zarzutów nie prowadziło do 
umorzenia postępowania (np. wyrok TK z 12 września 2006 r., SK 21/05, 
OTK A 2006, nr 8, poz. 103). W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjne-
go wskazano, że z zasadą ne bis in idem nie mamy do czynienia w przypadku 
wskazania nowych wzorców kontroli, gdy we wcześniejszym orzeczeniu uzna-
no zgodność zakwestionowanego przepisu z Konstytucją (m.in. postanowie-
nie TK z 28 lipca 2003 r., P 26/02, OTK A 2003, nr 6, poz. 73). Odnosząc 
ten pogląd do pisma procesowego Prokuratora Generalnego z 04.10.2018 r. 
wskazać należy, że nie zachodzi tożsamość między wzorcami kontroli między 
sprawą K 18/04, a sprawą K 7/18. W piśmie procesowym Prokuratora Ge-
neralnego z 04.10.2018 r. wskazano bowiem na inne wzorce kontroli – art. 
2, art. 7, art. 10 w zw. z art. 95 ust. 1, a także art. 90 ust. 1, art. 173 i art. 176 
ust. 2 Konstytucji. Art. 234 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
– odpowiednik art. 267 TFUE był zatem badany odnośnie do zgodności z 
Konstytucją z perspektywy innych wzorców kontroli, co przesądziło o innym 
zakresie oceny konstytucyjności zakwestionowanego przepisu. Dla komplet-

213 Publ. OTK A 2007, nr 3, poz. 32.
214 Publ. OTK ZU 1997, nr 7, poz. 172.
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ności wywodu wskazać należy również, że nie zawsze jest tak, że skoro Try-
bunał Konstytucyjny orzekł o danego przepisu ze wskazanymi przez wnio-
skodawcę wzorcami, to stosując rozumowanie a maiori ad minus uznać trzeba, 
że rozstrzygnął też wątpliwości co do nich w poszczególnych częściach czy 
też zakresach (m.in. postanowienie TK z 14 października 2002 r., SK 18/02, 
OTK A 2002, nr 5, poz. 74). W przypadku pisma procesowego Prokura-
tora Generalnego z 04.10.2018 r. wskazać należy, że Trybunał Konstytucyj-
ny nie badał art. 267 TFUE (czy też jego odpowiednika – art. 234 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską) w zakresie wskazanym przez wnio-
skodawcę – Prokuratora Generalnego. W tej materii nie ma rozstrzygnięcia 
Trybunału. Nie może być więc żadnej mowy o zaistnieniu przesłanki powagi 
rzeczy osądzonej. Prokurator Generalny kwestionuje bowiem inną treść nor-
matywną, która jego zdaniem może wynikać z art. 267 TFUE, w porównaniu 
do treści normatywnej, która była zakwestionowana w sprawie K 18/04. W 
postępowaniu tym bowiem wnioskodawca (grupa posłów) zakwestionowała 
art. 234 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w części, w której 
nakładał on na sądy ostatniej instancji i trybunały obowiązek przedstawie-
nia pytań w sprawie ważności i interpretacji przepisów wspólnotowych także 
wtedy, gdy przepisy te są niezgodne z Konstytucją i ustanawiał związanie pol-
skich sądów i trybunałów stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości wtedy, 
gdy stanowisko to wymaga wydania orzeczenia niezgodnego z Konstytucją. 
Pismo Prokuratora Generalnego z 04.10.2018 r. niekonstytucyjność art. 267 
TFUE upatruje w zupełnie innym zakresie. Dla porządku trzeba również od-
notować, że nie zachodzi w analizowanym przypadku powaga rzeczy osądzo-
nej (res iudicata) ze względów podmiotowych – w sprawie K 18/04 wniosko-
dawcą nie był Prokurator Generalny. Zgodnie z poglądem zaprezentowanym 
przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 marca 2007 r., SK 3/05, 
o zaistnieniu powagi rzeczy osądzonej można mówić wówczas, gdy zachodzi 
tożsamość zarówno przedmiotowa, jak i podmiotowa. Skoro żadna z nich nie 
zachodzi, wskazana ujemna przesłanka rozpoznania sprawy przez Trybunał 
Konstytucyjny nie zachodzi w sprawie K 7/18. 

Podzielam pogląd zaprezentowany w stanowisku Ministra Spraw Zagra-
nicznych z dnia 12.10.2018 r., że czyn innym jest ustalenie obowiązywania 
i znaczenia normatywnego przepisu prawa UE (dawniej wspólnotowego), a 
czym innym porównanie treści ustaw i umów międzynarodowych z Konsty-
tucją oraz badanie ich zgodności przez Trybunał Konstytucyjny w ramach 
art. 188 pkt 1 z następstwami określonymi w art. 190 ust. 1 Konstytucji. 
Wskazano w nim również – w ślad za uzasadnieniem wyroku Trybunału 
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Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, że czynności wykonywa-
ne w obu wymienionych zakresach nie wykluczają się i nie kolidują ze sobą. 
Przyjęcie tego stanowiska oznacza, że nie można przyjąć, że Trybunał Kon-
stytucyjny pozbawiony jest kompetencji do oceny zgodności z Konstytucją 
przepisów traktatowych, w tym także i tych, które odnoszą się do instytucji 
pytania prejudycjalnego. Tym samym w sprawie K 7/18 Trybunał Konstytu-
cyjny dysponuje kompetencją do jej rozpoznania.

Minister Spraw Zagranicznych w uzasadnieniu swego stanowiska (s. 8 
–16) formułuje uwagi co do samej procedury pytań prejudycjalnych i obszer-
nego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie. Uwzględniając 
treść pisma procesowego Prokuratora Generalnego z 04.10.2018 r. uważam, 
że rozważania w tym zakresie są zbędne, albowiem Prokurator Generalny nie 
kwestionuje istoty pytania prejudycjalnego, o którym mowa w art. 267 TFUE, 
jak również nie neguje prawa sądów do występowania z takimi pytaniami. 
Prokurator Generalny nie dąży również do wykładni art. 267 TFUE, tylko 
bowiem TSUE władny jest dokonać wykładni Traktatów i w tym zakresie 
trybunał (sąd) konstytucyjny Państwa Członkowskiego nie dysponuje żadną 
kompetencją. Stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych powinno odnosić 
się do wskazanego przez Prokuratora Generalnego zakresu zaskarżenia, w 
tym wzorców kontroli, a tego w jego stanowisku nie odnajdujemy. Minister 
Spraw Zagranicznych w ogóle nie zanalizuje problematyki konstytucyjnej, a 
to jest przecież rdzeń stanowiska Prokuratora Generalnego. Odnotować jed-
nak należy, że Minister Spraw Zagranicznych zwrócił uwagę w swym stano-
wisku merytorycznym na ważne kwestie. Trafnie podkreślił, że przedmiotem 
orzeczenia TSUE w trybie prejudycjalnym jest wyłącznie wykładnia prawa 
UE, jak również, że Trybunał nie ma uprawnienia i nie bada w trybie pre-
judycjalnym prawa krajowego z prawem UE (s. 10 uzasadnienia). Zasadnie 
Minister Spraw Zagranicznych podkreślił również, że procedura określona 
w art. 267 TFUE jest instrumentem współpracy między Trybunałem a sąda-
mi krajowymi, dzięki czemu Trybunał dostarcza sądom krajowym elementów 
wykładni prawa UE, które są im niezbędne do rozstrzygnięcia toczących się 
przed nimi sporów (na poparcie w/w poglądów przywołano orzecznictwo). 
W moim przekonaniu nie dostrzeżono jednak, że pismo procesowe Prokura-
tora Generalnego z 12.10.2018 r. zmierza do tego, aby stanowisko to znalazło 
odzwierciedlenie w rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego w oparciu o 
Konstytucję, w tym art. 2, art. 7, art. 10 w zw. z art. 95 ust. 1 Konstytucji. Pro-
kurator Generalny dąży zatem do tego, aby z perspektywy Konstytucji zre-
konstruowane zostały ustrojowe ramy, w których może poruszać się sąd za-
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dając pytanie prejudycjalne. Minister Spraw Zagranicznych powinien odnieść 
się do wzorców konstytucyjnych wskazanych przez Prokuratora Generalne-
go i na tej podstawie zająć stanowisko, czy analiza tych wzorców uprawnia 
do sformułowania takich wniosków. Tego bowiem dotyczy pismo procesowe 
Prokuratora Generalnego z 12.10.2018 r.

Nadmiernie uproszczony jest pogląd, że o tym czy pytania prejudycjalne 
kierowane przez sądy krajowe są dopuszczalne decyduje TSUE (s. 12 uza-
sadnienia stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12.10.2018 r.). 
Zadać należy zatem pytanie, czy sądy w każdej sprawie, w której uznają, że 
należy zadać takie pytanie, mogą to uczynić, bez uwzględnienia najwyższego 
aktu prawnego, jakim jest Konstytucja (art. 8 ust. 1 Konstytucji)? Stanowi-
sko Ministra Spraw Zagranicznych – mimo że ma zawierać odniesienie się 
do pisma procesowego Prokuratora Generalnego z 04.10.2018 r. – w ogóle 
nie odnosi się do tej materii, a to ona jest istotna z punktu widzenia rozstrzy-
gnięcia sprawy K 7/18. Prokurator Generalny nie kwestionuje, że z punktu 
widzenia art. 267 TFUE, pytanie prejudycjalne dotyczyć ma wykładni prawa 
UE, jak również wykładnia ta ma być niezbędna do wydania rozstrzygnię-
cia przez sąd zadający pytanie. Jego wniosek zmierza jednak do tego, aby w 
sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości wskazać, że nie jest możliwe 
zadanie pytania prejudycjalnego w materiach, które nie należą do Unii Euro-
pejskiej, a przez to również nie podlegają kognicji TSUE. Nie chodzi tu o wy-
kładnię przepisów prawa UE, lecz o wskazanie, w jakich ramach konstytucyj-
nych może poruszać się sąd zadający pytanie prejudycjalne. Bo jeżeli przyjąć, 
że niczym nie jest związany, a Konstytucja nie stanowi w tej materii żadnego 
punktu odniesienia, to mogą pojawić się np. pytania dotyczące procedury wy-
borczej do organów konstytucyjnych (w tym np. kreowania Trybunału Kon-
stytucyjnego), czy też związane z funkcjonowaniem najwyższych organów 
państwa (które mogą być uczestnikami różnych postępowań sądowych), przy 
wskazaniu „elementu europejskiego” tylko i wyłącznie po to, aby skorzystać z 
możliwości zadania pytania prejudycjalnego. O tym, czy sąd może zadać pyta-
nie prejudycjalne decyduje z punktu widzenia konstytucyjnego zakres spraw, 
które zostały uregulowane w prawie pierwotnym UE, na podstawie umowy 
międzynarodowej przekazującej jej kompetencję organów państwowych w 
danej materii. To zatem art. 90 ust. 1 Konstytucji wyznacza ramy, w których 
pytanie może być zadane, bo tylko w tych sprawach Rzeczpospolita Polska 
przekazała organizacji międzynarodowej kompetencję. I tylko w tym zakresie 
może też wykonywać swe kompetencje organ organizacji międzynarodowej, 
w tym TSUE. Pismo procesowe Prokuratora Generalnego z 04.10.2018 r. 
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zmierza zatem do przesądzenia tej kwestii, przy braku negacji dla treści art. 
267 TFUE. Prokurator Generalny zmierza zatem do ustalenia z perspektywy 
konstytucyjnej tego, czy sądy mogą zadawać pytania prejudycjalne w każdej 
sprawie, odnośnie do każdej kwestii związanej z ustrojem, kształtem i orga-
nizacją władzy sądowniczej oraz postępowaniem przed organami władzy są-
downiczej, czy też konstytucyjnie materia ta nie leży w gestii UE, a więc jako 
taka nie może być przedmiotem rozstrzygnięcia TSUE. To fundamentalne 
pytanie, w zasadzie o relację między kompetencjami UE, a kompetencjami 
Państwa Członkowskiego, z perspektywy najwyższego aktu prawnego, jakim 
jest Konstytucja.

Wskazać również należy, że na stronie 15 uzasadnienia stanowiska Mini-
stra Spraw Zagranicznych z 12.10.2018 r. pojawia się stwierdzenie, że zasa-
da pierwszeństwa prawa Unii wymaga, aby sąd krajowy miał swobodę zwró-
cenia się do Trybunału z każdym pytaniem prejudycjalnym, jakie uważa za 
niezbędne. Zwrócono również uwagę, że za powyższym przemawia także 
funkcjonowanie współpracy między Trybunałem Sprawiedliwości a sądami 
krajowymi. Z zasad tych jednak nie wynika, że zadanie pytania prejudycjalne-
go może odbyć się w sposób sprzeczny z ustawą zasadniczą Państwa Człon-
kowskiego, oznaczałoby to bowiem przyjęcie stanowiska zakładającego brak 
poszanowania dla ładu konstytucyjnego poszczególnych państw członkow-
skich, co kłóci się z fundamentami UE.

Wnioski

1) Przyjęcie stanowiska, że Trybunał Konstytucyjny nie dysponuje kom-
petencją do badania zgodności z Konstytucją przepisów należących do prawa 
pierwotnego UE prowadziłoby do podważenia zasady nadrzędności Konsty-
tucji w polskim porządku prawnym, a przez to byłoby sprzeczne z art. 8 ust. 
1 Konstytucji.

2) Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby również, że Trybunał Kon-
stytucyjny nie mógłby dokonać oceny zgodności z Konstytucją przepisów 
umowy międzynarodowej, na podstawie której nałożone są określone obo-
wiązki na państwo, jak również na inne niż państwo podmioty prawa (np. 
osoby fizyczne, osoby prawne).

3) Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 listopada 2011 r. w spra-
wie SK 45/09 wyraźnie stwierdził, że Konstytucja zachowuje nadrzędność i 
pierwszeństwo wobec wszelkich aktów prawnych obowiązujących w polskim 
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porządku konstytucyjnym, w tym także prawa unijnego. Taka pozycja Try-
bunału Konstytucyjnego wynika z art. 8 ust. 1 Konstytucji. Z kolei w wy-
roku z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie K 18/04 Trybunał zajął stanowisko, 
że Konstytucja pozostaje – z racji swej szczególnej mocy – prawem najwyż-
szym Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do wszystkich wiążących Rzecz-
pospolitą Polską umów międzynarodowych, co dotyczy także ratyfikowanych 
umów międzynarodowych o przekazaniu kompetencji organizacji między-
narodowej lub organowi międzynarodowemu „w niektórych sprawach”. Przy-
jęcie stanowiska zaprezentowanego przez Ministra Spraw Zagranicznych w 
piśmie z dnia 12.10.2018 r. mogłoby prowadzić do pozbawienia jednostek 
ochrony konstytucyjnej w przypadku sprzeczności prawa pierwotnego UE z 
wartościami konstytucyjnymi, w sytuacji w której w ramach stosowania prawa 
UE doszłoby do ukształtowania określonego rozumienia danego przepisu w 
sposób sprzeczny z przepisami Konstytucji.

4) Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 listopada 
2010 r., K 32/09, wskazał, że art. 90 ust. 1, ani art. 91 ust. 3 Konstytucji nie 
mogą stanowić podstawy do przekazania organizacji międzynarodowej lub 
organowi międzynarodowemu upoważnienia do stanowienia aktów praw-
nych lub podejmowania decyzji, które byłyby sprzeczne z Konstytucją. Powo-
łano się w tej materii na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2005 
r. w sprawie K 18/04. We wskazanym wyroku podkreślono również, że prze-
kazanie kompetencji nie może naruszać postanowień Konstytucji, a w tym 
zasady nadrzędności w systemie źródeł prawa. Trafnie dostrzeżono również, 
że postanowienia Traktatu z Lizbony wskazują, jakie kompetencje podlegają 
przekazaniu. W innym zakresie organizacja międzynarodowa nie może two-
rzyć prawa, zaś jej organy nie mogą w ramach stosowania obowiązującego 
prawa rozszerzać zakresu kompetencji przyznanych organizacji międzynaro-
dowej. Odmienna interpretacja pozostawałyby w sprzeczności z art. 90 ust. 1 
Konstytucji. 

5) Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 listopada 
2010 r., K 32/09, demokratyczne państwo prawne, o którym stanowi art. 2 
Konstytucji, jako członek Unii Europejskiej zachowuje w pełni swoją tożsa-
mość konstytucyjną ze względu na zasadniczą jednorodność ustrojowej roli 
prawa w Państwach Członkowskich oraz w organizacji, którą one tworzą. Art. 
90 Konstytucji, rozumiany z perspektywy zasad i wartości wywiedzionych z 
art. 2 Konstytucji, a dotyczących uznania, że nie istnieją kompetencje, które 
nie wynikają z wyraźnego przepisu prawnego (tak Trybunał Konstytucyjny w 
uchwale z 10 maja 1994 r., W 7/94, OTK w 1994, cz. 1, poz. 23), wyklucza 
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przekazywanie kompetencji bez zachowania przewidzianej w nim podstawy 
prawnej i demokratycznej procedury jej stanowienia. Zmiana treści traktatu 
bez zachowania trybu ratyfikacyjnego prowadząca do przekazania kompeten-
cji na rzecz Unii wymaga – ze względu na obowiązywanie art. 2 Konstytu-
cji – właściwej podstawy ustawowej stosownie do reguł zawartych w art. 90 
Konstytucji. Przyjęcie stanowiska prezentowane przez Ministra Spraw Za-
granicznych w piśmie z dnia 12.10.2018 r. prowadzić mogłoby do tego, że 
w ramach odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, zadane w materii dla której 
Konstytucja przewiduje ustawę, a organizacja międzynarodowa nie dysponu-
je kompetencją do tworzenia prawa, mogłoby dość do naruszania konstytu-
cyjnego porządku prawnego, wykreowania praw czy obowiązków z narusze-
niem jej przepisów, a to godziłoby nie tylko w suwerenność państwa, ale i w 
jego bezpieczeństwo. 

6) Przyjęcie stanowiska zaprezentowanego przez Ministra Spraw Zagra-
nicznych w piśmie z dnia 12.10.2018 r. może również prowadzić do zaakcep-
towania rozwiązania, że w ramach odpowiedzi na pytanie prejudycjalne moż-
liwe jest (bezpośrednie lub pośrednie) wpłynięcie na kształt aparatu państwa. 
Taki pogląd jest nie do zaakceptowania, albowiem w tej materii Unia Europej-
ska nie dysponuje kompetencją do tworzenia prawa, również zatem i TSUE 
nie ma w tej materii żadnej kognicji i do kwestii tych nie może się odnosić.


