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PRZEDMOWA

Sądy konstytucyjne są podstawowymi, wyspecjalizowanymi organami, 
stojącymi przede wszystkim na straży konstytucyjności i  legalności 
aktów normatywnych. Kompetencje tych sądów decydują o ogromnym 
ich znaczeniu dla funkcjonowania naczelnych organów państwa.

W praktyce, w działalności orzeczniczej, przy podejmowaniu konkret-
nych rozstrzygnięć uwidacznia się rola poszczególnych sędziów. Z tego 
względu różne środowiska polityczne starają się zapewnić sobie wpływ 
na procedurę obsadzania stanowisk sędziowskich. Jest to dla nich tym 
ważniejsze, że orzekanie w sądach konstytucyjnych jest jednoinstancyj-
ne, a liczebność ich składów jest niewielka (kilka lub kilkanaście osób).

Problem legitymizacji nie może być postrzegany w oderwaniu od zasady 
przedstawicielstwa, ponieważ władza, w tym władza sądownicza, musi 
pochodzić od narodu, który zasadniczo podejmuje decyzje za pośred-
nictwem swoich przedstawicieli. Reprezentanci ci są jednak z reguły 
politykami. Dlatego nie można oczekiwać całkowitego wykluczenia 
polityki z obsadzania stanowisk w sądach konstytucyjnych. Z powyż-
szych względów zbadanie sposobu wyłaniania kandydatów na sędziów 
i obsadzania stanowisk w sądach konstytucyjnych ma ogromne znacze-
nie dla współczesnej nauki prawa konstytucyjnego.

Prezentowana książka jest rezultatem grantu finansowanego w ramach 
konkursu OPUS 5 Prawne i pozaprawne uwarunkowania obsady składu 
personalnego sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europej-
skich. Poza pracownikami Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (prof. dr hab. Konrad 
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Składowski, dr Anna Chmielarz-Grochal, dr Anna Michalak, dr Jarosław 
Sułkowski i mgr Patrycja Wrocławska – dziś pracownica Najwyższej 
Izby Kontroli) w pracach nad grantem uczestniczyli: prof. dr hab. Anna 
Młynarska-Sobaczewska (Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Euro-
pejskich, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk), prof. dr hab. 
Tímea Drinóczi (Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu w Pécs), 
dr Piotr Chybalski (Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego) i dr Marcin Stębelski (Katedra Prawa 
Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego).

Problematyka wyłaniania składów osobowych w europejskich sądach 
konstytucyjnych nie była dotąd przedmiotem pogłębionych badań na-
ukowych. Po części była poruszana w czterotomowej publikacji Sądy 
konstytucyjne w Europie (t. 1, Austria, Francja, Niemcy, Włochy; t. 2, 
Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry; t. 3, Hiszpania, Portugalia, 
Turcja; t. 4, Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja), wydanej pod red. J. Trzciń-
skiego przez Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego (Warszawa 
1996, 1997, 1999, 2000).

Państwa, w których powoływanie sędziów poddano analizie, można 
podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią kraje 
mające pewne tradycje w zakresie funkcjonowania sądownictwa kon-
stytucyjnego (Austria, Czechy, Słowacja, Hiszpania, Włochy, Niemcy, 
Francja, Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina). Drugą grupę 
natomiast stanowią państwa niemające dłuższych w tej problematyce 
doświadczeń (Polska, Litwa, Rosja, Węgry). O ich wyborze zadecydo-
wało kilka czynników.

O wyborze Austrii, Czech, Słowacji i Hiszpanii zadecydowały wzglę-
dy historyczne, jako że już w okresie międzywojennym sądownictwo 
konstytucyjne występowało w Austrii, Czechosłowacji i Hiszpanii. Po 
II wojnie światowej sądy konstytucyjne utworzono we Włoszech (1947) 
i RFN (1949). Uchodzą one w pewnym stopniu za sądy modelowe. Rów-
nież względy historyczne zadecydowały o wyborze Chorwacji, Słowenii 
oraz Bośni i Hercegowiny, ponieważ od 1963 r. sądy konstytucyjne 
występowały w Jugosławii, jedynym spośród państw socjalistycznych. 
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O wyborze Francji zadecydowała dodatkowo specyfika organu quasi-
-sądowego, jakim jest Rada Konstytucyjna.

W opracowaniu uwzględniono również państwa, które nie mogą się 
poszczycić dłuższym istnieniem sądownictwa konstytucyjnego, takie jak 
Litwa, Węgry i Rosja. Są to kraje, które wyszły z systemu totalitarnego. 
Ze zrozumiałych względów w książce nie można było pominąć Polski.

Przy analizowaniu problemu badawczego posługiwaliśmy się różnymi 
metodami naukowymi.

Pierwszą z nich jest metoda historyczna, wymagająca przeprowadzenia 
analizy nieobowiązujących już aktów prawnych regulujących procedurę 
wyboru sędziów oraz praktyki ich stosowania. Metoda ta posłużyła rów-
nież do poznania przyczyn uchwalenia pierwszych aktów regulujących 
tę problematykę oraz ich ewentualnych zmian.

Metoda językowo-logiczna miała podstawowy charakter dla prowa-
dzonych badań, wymagała analizy aktów prawnych oraz orzecznictwa 
sądów.

Również istotna okazała się metoda dogmatyczna, która pozwoliła na 
zbadanie wybranego zagadnienia z punktu widzenia nauki prawa.

Niezbędne było także wykorzystanie metody empirycznej, ponieważ 
doświadczenia poszczególnych państw potwierdzają występowanie dość 
istotnych problemów z obsadzaniem stanowisk sędziowskich.

Zakres przedmiotowy tematu badań wymagał również sięgnięcia do 
metody prawnoporównawczej.

Osiągnięte rezultaty badań mogą się przyczynić do przyjęcia w naszym 
kraju nowych założeń obsadzania stanowisk sędziowskich w Trybunale 
Konstytucyjnym. Oczywiście problemem podlegającym rozwiązaniu 
w praktyce jest dopuszczalny zakres wpływu polityków. Wiele zależeć 
będzie w tym zakresie od ich kultury politycznej.
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Prezentowana książka może się okazać przydatna dla przedstawicieli 
nauki prawa konstytucyjnego, ale też innych dyscyplin prawniczych 
oraz dla politologów i studentów tych kierunków, a także – co bardzo 
ważne – dla polityków.

prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki

kierownik grantu
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Rozdział 1

AUSTRIA

1.1. Wstęp 

Kształtowanie składu sądu konstytucyjnego budzi stałe i niesłabnące 
zainteresowanie zarówno wśród badaczy prawa, jak i wśród wielu ob-
serwatorów i komentatorów bieżących wydarzeń rozgrywających się 
w sferze publicznej. Dzieje się tak, ponieważ decyzje związane z ob-
sadą jednego z najważniejszych organów władzy sądowniczej mogą 
być rozpatrywane jako fakt o znaczeniu ustrojowym, ale także jako 
element swoistej rozgrywki politycznej, w której udział biorą organy 
państwa uprawnione do zgłaszania kandydatów na sędziów oraz do 
ich powoływania. W ten sposób odpowiedź na pytanie o to, kto może 
zostać wybrany sędzią sądu konstytucyjnego, wydaje się interesująca 
dla stosunkowo szerokiego grona adresatów. To jednocześnie w pełni 
uzasadnia podejmowanie właśnie takiej tematyki.

Problematyka powoływania sędziów stanowi – oprócz wyznaczenia 
właściwości i funkcji – jeden z dwóch głównych filarów określających 
tożsamość ustrojową każdego sądu konstytucyjnego.

Przyznanie takiemu sądowi określonych kompetencji wiąże się ściśle 
z modelem obsadzania jego składu. Zagadnienia te tworzą pewną ca-
łość, przez co analizowanie procedury powoływania sędziów nie może 
być całkowicie wyabstrahowane od omówienia zakresu powierzonych 
mu zadań. Ukształtowanie składu sądu konstytucyjnego jest bowiem 
wypadkową roli, jaką prawodawca przypisuje temu organowi.
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Należy dodać jeszcze jeden istotny wątek. Jest nim tradycja konstytucyj-
na danego państwa oraz związane z nią okoliczności utworzenia organu 
władzy sądowniczej odpowiedzialnego za realizowanie zadań kontro-
li konstytucyjności prawa. Ten istotny kontekst historyczno-prawny 
jest niezbędny dla odpowiedniego zrozumienia idei, jaka przyświeca-
ła twórcom sądu konstytucyjnego w danych warunkach ustrojowych. 
Jednocześnie pozwala umiejscowić problematykę wyznaczania składu 
sądu konstytucyjnego w ogólniejszej perspektywie charakterystyki tego 
organu i w ten sposób dostrzec jego specyfikę.

Celem prezentowanego rozdziału jest opisanie, a następnie wyjaśnienie 
sposobu, w jaki kształtowany jest skład Trybunału Konstytucyjnego 
Republiki Austrii (Der Österreichische Verfassungsgerichtshof – dalej: 
Trybunał Konstytucyjny).

Struktura rozdziału obejmuje cztery części.

Część pierwsza dotyczy kształtowania się idei austriackiego sądu kon-
stytucyjnego począwszy od XIX w.

W części drugiej opisano zakres właściwości Trybunału Konstytu-
cyjnego, co pozwala dostrzec jego ustrojowe usytuowanie na gruncie 
obowiązującej Federalnej Ustawy Konstytucyjnej Republiki Austrii 
z 1.10.1920 r. (Bundes-Verfassungsgesetz – dalej: konstytucja)1.

Część trzecia odnosi się do konstytucyjnego ujęcia organizacji Trybu-
nału oraz statusu jego członków2.

1  Pierwotny tekst tej ustawy był wielokrotnie nowelizowany. Ujednolicona wersja 
dostępna jest na stronie https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bun
desnormen&Gesetzesnummer=10000138 (dostęp: 1.02.2017 r.).

2  Zgodnie z brzmieniem konstytucji w skład Trybunału wchodzą: prezes, wiceprezes 
oraz 12 członków (Mitgliedern) i 6 członków zastępczych (Ersatzmitgliedern). Termi-
nologia konstytucyjna wyraźnie odróżnia te osoby od sędziów (die Richter), których 
jest normowany w części dotyczącej wymiaru sprawiedliwości, głównie w art. 86 i 87 
konstytucji. Biorąc to pod uwagę, w tekście prezentowanego opracowania posługuję się 
konsekwentnie określeniem „członek Trybunału Konstytucyjnego”.
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W części czwartej opisano szczegółowo podstawowe elementy powo-
ływania członków Trybunału Konstytucyjnego wraz z przywołaniem 
głównych aspektów praktycznych tej procedury.

Przyjęty schemat wypowiedzi odpowiada generalnemu założeniu, 
w myśl którego zagadnienia szczegółowe związane z powoływaniem 
członków Trybunału Konstytucyjnego ukazane są na tle instytucjonal-
nym, dotyczącym ustrojowej roli tego organu.

1.2. Kształtowanie się koncepcji austriackiego 
Trybunału Konstytucyjnego 

Wyjaśnienie specyfiki kształtowania się instytucji, jaką jest Trybunał 
Konstytucyjny, wymaga – podobnie jak np. w wypadku niemieckiego 
sądu konstytucyjnego – sięgnięcia do pierwszej połowy XIX w. i okresu 
poprzedzającego wydarzenia Wiosny Ludów (1848 r.).

Początki kształtowania się pierwszych zrębów idei państwa konsty-
tucyjnego można dostrzec przede wszystkim w trzech dokumentach 
konstytucyjnych tamtego okresu. Chodzi tu o oktrojowaną konstytucję 
z 25.04.1848 r., projekt konstytucji opracowany w Kromieryżu (Kremsie-
rer Entwurf) oraz nadaną przez cesarza Franciszka Józefa I konstytucję 
z 4.03.1849 r.3

Zgłaszane wówczas nowatorskie rozwiązania, obejmujące m.in. współ-
udział w ustawodawstwie, zasadę kontrasygnaty aktów urzędowych 
cesarza czy określenie podstawowych praw obywatelskich, nie miały 
okazji się stać konstytucyjną podstawą ówczesnego ustroju4. Stanowiły 
jednak konieczny krok na drodze kształtowania się założeń późniejszej 

3  Odwołaną następnie tzw. patentem sylwestrowym wydanym przez cesarza w 1851 r.
4  Por. A. Dziadzio, Monarchia konstytucyjna w Austrii 1867–1914. Władza–obywatel–

prawo, Kraków 2001, s. 9. Wskazuje się przy tym, że okres Wiosny Ludów przyniósł m.in. 
zniesienie feudalnej jurysdykcji sądowej nad chłopstwem oraz wprowadzenie nowego 
systemu sądów karnych i cywilnych. Por. M. Stelzer, The Constitution of the Republic of 
Austria, Wiedeń 2011, s. 4.
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Anna Chmielarz-Grochal – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytu-
cyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; asystent specjalista 
do spraw prawa europejskiego w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyj-
nego; autorka publikacji z dziedziny prawa konstytucyjnego, w tym dotyczących funkcji 
prawnej konstytucji, kontroli konstytucyjności prawa unijnego oraz ustroju i instytucji
V Republiki Francuskiej.
Anna Michalak – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; w latach 2011–2017 pracow-
nik Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Biurze Trybunału 
Konstytucyjnego; autorka wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, podatko-
wego i ochrony zabytków. 
Jarosław Sułkowski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyj-
nego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; iberysta; radca praw-
ny. W latach 2008–2017 pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego; autor publikacji 
z zakresu prawa konstytucyjnego.

Książka prezentuje wyniki badań naukowych przeprowadzonych w czternastu państwach 
europejskich, poświęconych prawnym i pozaprawnym uwarunkowaniom wyboru sędziów 
konstytucyjnych.
W publikacji określono, w jakim stopniu historia, tradycja ustrojowa i kultura politycz-
no-prawna oddziałuje na wybór sędziów konstytucyjnych. Wskazano też na bezpośredni 
związek między rozwojem państwowości a zdolnością zapobiegania kryzysom politycznym 
i konstytucyjnym dotyczącym procedury wyborczej sędziego konstytucyjnego.
Autorzy wykazują, że decydujące znaczenie dla efektywnego i niezakłóconego przepro-
wadzenia wyboru sędziego konstytucyjnego ma poziom kultury prawnej i politycznej 
oraz współdziałanie podmiotów zaangażowanych w tę procedurę. 
W publikacji podkreślono też wagę debaty publicznej, w której organizacje obywatelskie, 
gremia prawnicze, media mają możliwość poznania kandydatów na sędziów i dokonania 
oceny ich kwalifi kacji. 
Monografi a skierowana jest do przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego, ale również in-
nych dyscyplin prawniczych oraz do politologów, a także – co bardzo ważne – polityków.
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