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Instytucja skargi konstytucyjnej jest szczególnym środkiem ochrony praw 
i wolności zagwarantowanych jednostce przez system konstytucyjny dane-
go państwa. Zapewnia ona bowiem, co do zasady, każdej osobie fizycznej 
lub prawnej prawo do bezpośredniego zwrócenia się do sądu konstytucyjne-
go celem zweryfikowania przez wyżej wymieniony organ ostatecznych roz-
strzygnięć władzy publicznej, jeżeli naruszają one zagwarantowane konsty-
tucyjnie prawa i wolności. Należy podkreślić, iż skarga konstytucyjna jest 
tylko jednym z  wielu środków ochrony praw i  wolności konstytucyjnych. 
Niemniej jest ona instytucją istotnie różniącą się od pozostałych środków 
ochrony. Jej istnienie decyduje o realności norm określających konstytucyj-
ne prawa i wolności. Królestwo Hiszpanii należy do grupy państw europej-
skich, które po II wojnie światowej jako jedne z pierwszych wprowadziły do 
swoich systemów prawnych skargę konstytucyjną. Dlatego też doświadcze-
nia związane z funkcjonowaniem przedmiotowej instytucji w tym państwie 
są bogate, co ukazuje monografia Marty Kłopockiej-Jasińskiej zatytułowa-
na Skarga konstytucyjna w Królestwie Hiszpanii, która ukazała się w 2010 r. 
nakładem Wydawnictwa Sejmowego. W tym miejscu wypada podkreślić, iż 
rozwiązania ustrojowe Hiszpanii, jak i  towarzysząca im praktyka, są mało 
znane polskiemu czytelnikowi. Instytucje hiszpańskiego Trybunału Konsty-
tucyjnego czy też hiszpańskiej skargi konstytucyjnej były przedmiotem zale-
dwie kilku opracowań pochodzących jeszcze z ubiegłego wieku. Dlatego też 
podjęcie próby dokonania głębszej analizy regulacji prawnych w celu ukaza-
nia istoty hiszpańskiej skargi konstytucyjnej należy uznać za celowe i właści-
we.

Monografia Marty Kłopockiej-Jasińskiej dotyczy jednej z  instytucji 
ustrojowych przyjmowanych w konstytucjach wielu państw Europy w celu 
zagwarantowania konkretnej zindywidualizowanej ochrony na naruszenie 
prawa i wolności jednostki. W kolejnych rozdziałach Autorka ukazuje ewo-
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lucję hiszpańskiej skargi konstytucyjnej, jak również zmiany zachodzące 
w ogólnym modelu skargi konstytucyjnej. Podstawowym celem pracy, jak 
pisze Marta Kłopocka-Jasińska (s. 12), jest zbadanie założeń, na których opiera 
się hiszpańska skarga konstytucyjna. Powyższe skłania Autorkę do dalszych 
rozważań w celu poszukiwania optymalnej konstytucyjnej ochrony skargo-
wej w Hiszpanii (s. 12). Stąd też wynika analiza konstytucyjnych i ustawo-
wych regulacji dotyczących skargi konstytucyjnej, a także odwoływanie się 
do praktyki działania hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego. Stąd też 
bierze się próba konfrontowania rozwiązań hiszpańskich z regulacjami przy-
jętymi w innych państwach europejskich.

Założenia badawcze znalazły odbicie w strukturze pracy oraz w spo-
sobie analizowania kolejno podnoszonych w  niniejszej pracy kwestii. 
Wskazuje to na dobre zrozumienie przez Autorkę istoty i specyfiki skar-
gi konstytucyjnej, jako szczególnego środka ochrony konstytucyjnych 
praw i wolności. 

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy ogól-
nej charakterystyki skargi konstytucyjnej w Hiszpanii. Celem tego rozdzia-
łu jest ukazanie i wyjaśnienie czytelnikowi, czym w hiszpańskim porządku 
konstytucyjnym jest skarga konstytucyjna. W  celu dowiedzenia powyż-
szego Marta Kłopocka-Jasińska wyjaśnia hiszpański termin amparo oraz 
syntetycznie przedstawia genezę skargi konstytucyjnej. Autorka sięga do 
doświadczeń związanych ze skargą konstytucyjną, odwołując się do dzia-
łalności Trybunału Gwarancji Konstytucyjnych w okresie istnienia II Re-
publiki Hiszpańskiej (1931–1936), którego celem było rozpoznawanie skarg 
indywidualnych na naruszenie określonych w konstytucji praw indywidu-
alnych. Autorka podkreśla, iż od zaprzestania istnienia Trybunału Gwa-
rancji Konstytucyjnych (1936  r.) do czasu uchwalenia nowej konstytucji 
z 1978 r. nie było w Hiszpanii kontroli konstytucyjności oraz skargi konsty-
tucyjnej (s. 21). Następnie Marta Kłopocka-Jasińska przedstawia prace legi-
slacyjne dotyczące kształtu skargi konstytucyjnej w obecnie obowiązującej 
konstytucji. Podczas analizy monografii Marty Kłopockiej-Jasińskiej wy-
daje się jednak, iż kwestia ta została potraktowana przez Autorkę w sposób 
powierzchowny. W  pracy brakuje bowiem ukazania konkretnych projek-
tów rozwiązań zgłaszanych przez różne podmioty, w tym przede wszystkim 
przez partie polityczne. Przedstawienie tego rodzaju rozważań pozwoliło-
by zapewne na wykazanie, dlaczego hiszpańska skarga konstytucyjna przy-
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brała taki, a nie inny kształt. W swojej pracy Autorka ogranicza się jedy-
nie do lakonicznego stwierdzenia, iż w czasie opracowywania tekstu ustawy 
zasadniczej istniała ogólna zgoda dla wprowadzenia skargi konstytucyjnej 
mimo różnic co do jej technicznego kształtu (s. 22).

Pozostałe części pracy są poświęcone analizie obowiązujących regulacji 
skargi konstytucyjnej. W rozdziale drugim zatytułowanym Podstawa i za-
kres skargi konstytucyjnej Autorka wskazuje, co należy rozumieć pod poję-
ciem podstawy skargi, stwierdzając, że są to przepisy konstytucyjne, któ-
re mogą stanowić wzorzec kontroli w  postępowaniu inicjowanym skargą 
(s. 47). Autorka podkreśla, iż skarga konstytucyjna nie jest środkiem ochro-
ny każdego prawa podmiotowego czy każdej wolności ani też nie przysługu-
je na każde prawo wywiedzione z konstytucji (s. 50). Marta Kłopocka-Jasiń-
ska stwierdza, iż szczególny charakter hiszpańskiej skargi konstytucyjnej 
polega między innymi na ograniczonym katalogu praw konstytucyjnych 
objętych ochroną. Dalej poczynione rozważania dotyczą zakresu podmio-
towego skargi. Autorka wskazuje, iż uprawnienie do skutecznego wszczę-
cia postępowania skargowego wykracza poza krąg podmiotów praw chro-
nionych w  konstytucji. Konstytucja, określając legitymację do wniesienia 
skargi, używa bowiem pojęcia „interes prawny”. W tej części pracy szcze-
gólnie interesująca jest poczyniona analiza dotycząca uregulowań praw-
nych odnoszących się do zdolności skargowej publicznych osób prawnych. 
W  trzeciej części omawianego rozdziału Autorka wskazuje, co może sta-
nowić przedmiot zaskarżenia w  ramach opisywanej przez nią procedury 
kontroli. Podkreśla, iż konstytucja Hiszpanii pozostawia ustawodawcy sto-
sunkowo szeroki margines swobody w tejże kwestii (s. 85), gdyż konstytu-
cja nie wymienia expressis verbis działań władzy publicznej mogących być 
przedmiotem zaskarżenia w drodze skargi konstytucyjnej. Dlatego też wy-
wód doktor Marty Kłopockiej-Jasińskiej dotyczący niemożności rozdziele-
nia naruszeń o charakterze konstytucyjnym i ustawowym należy uznać za 
trafny i przekonujący. Rozdział drugi zamyka podrozdział czwarty poświę-
cony skardze konstytucyjnej w sprawach wyborczych. Autorka wskazuje, iż 
w obecnym stanie prawnym wyróżnia się dwie tego rodzaju skargi: skargę 
przeciwko ogłoszeniu listy kandydatów i w sprawach dotyczących rejestracji 
kandydatów oraz skargę przeciwko ogłoszeniu listy osób wybranych.

W  rozdziale trzecim Autorka omawia warunki dopuszczalności skar-
gi zarówno od strony przesłanek procesowych, jak i wymogów formalnych 
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pisma skargowego. W tymże rozdziale Autorka porusza takie zagadnienia 
jak na przykład przesłanka „szczególnej doniosłości konstytucyjnej” spra-
wy, która została wprowadzona nowelizacją ustawy organicznej o Trybuna-
le Konstytucyjnym w 2007 r. Marta Kłopocka-Jasińska analizuje także kwe-
stie związane z subsydiarnym charakterem skargi, co oznacza, że procedura 
uruchomienia jej może zostać wszczęta dopiero po wyczerpaniu środków 
powszechnej ochrony sądowej. Stąd poprzedzający podrozdział przedsta-
wiający terminy, w  jakich można złożyć skargę konstytucyjną, podkreśla, 
iż ich okres uzależniony jest od przedmiotu zaskarżenia. Rozważania doty-
czące warunków dopuszczalności skargi konstytucyjnej zamykają kwestie 
związane z prawidłowym sporządzeniem pisma skargowego, co – jak pod-
kreśla Autorka – ma istotne znaczenie praktyczne, jeśli chodzi o zagadnie-
nie dopuszczalności skargi konstytucyjnej (s. 142).

Postępowanie w  sprawie skargi konstytucyjnej jest poddane analizie 
w rozdziale czwartym pracy. Marta Kłopocka-Jasińska stwierdza, że postę-
powanie przed hiszpańskim Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skar-
gi konstytucyjnej różni się od tradycyjnych postępowań sądowych. Nie jest 
to także, zdaniem Autorki, znany w prawie polskim szczególny rodzaj po-
stępowania w przedmiocie kontroli konstytucyjności prawa (s. 157). Mar-
ta Kłopocka-Jasińska w tej części swojej pracy w oparciu o przepisy ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyj-
nego wyodrębniła i scharakteryzowała zasady charakteryzujące postępowa-
nie przed Trybunałem Konstytucyjnym. W kolejnej części tegoż rozdziału 
Autorka bada takie kwestie jak wszczęcie postępowania i wstępna kontrola 
skargi, procedura rozpoznawania skargi i jej ostatecznego rozstrzygnięcia. 
Autorka wskazuje także na rodzaje wyroków oraz skutki orzeczeń w spra-
wie skargi konstytucyjnej, które są ostateczne i nie przysługuje przeciwko 
nim żaden krajowy środek odwoławczy.

Rozdział piąty zatytułowany Przeobrażenia skargi konstytucyjnej jest nie-
jako głosem Autorki w debacie publicznej toczącej się nad kształtem skargi 
konstytucyjnej jako środka ochrony prawnej, zwłaszcza w świetle ostatnich 
zmian skargi niemieckiej, problemów skargi czeskiej, a wreszcie zastrzeżeń 
także pod adresem skargi polskiej. W tym świetle trafny wydaje się przyjęty 
przez Autorkę podtytuł pracy W poszukiwaniu optymalnej ochrony skargo-
wej. Problem optymalnej ochrony i zapewnienia spójnego systemu środków 
ochrony dostępnych w danym systemie prawnym jest obecnie kwestią o za-
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sadniczym znaczeniu. W piśmiennictwie hiszpańskim zwraca się uwagę, co 
sygnalizuje Autorka (s. 216), że po ostatniej reformie nastąpiła obiektywi-
zacja skargi, tj. odejście od prymatu funkcji podmiotowej na rzecz funkcji 
przedmiotowej. Autorka stara się dowieść, iż obiektywizacja jest zjawiskiem 
typowym dla tych państw, które zdecydowały się wprowadzić do swoich po-
rządków prawnych tzw. model skargi o szerokim zakresie ochrony skargo-
wej. Autorka wskazuje także na możliwe kierunki tej obiektywizacji – wpro-
wadzenie przesłanek ograniczających dopuszczalność skargi, zaostrzenie 
wstępnej kontroli, wprowadzenie pewnej dyskrecjonalności (skarżący obok 
uprawdopodobnienia naruszenia prawa podstawowego ma wykazać, że jego 
sprawa z uwagi na „szczególną doniosłość konstytucyjną” uzasadnia potrze-
bę jej rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny; s. 245–246).

Należy podkreślić, iż w  toku przeprowadzonego przez Martę Kłopoc-
ką-Jasińską wywodu da się wyprowadzić następujące wnioski dotyczące 
kształtu hiszpańskiej skargi konstytucyjnej. Skargę konstytucyjną w Hisz-
panii zalicza się do modelu o szerokim zakresie przedmiotowym (obejmu-
je on zarówno tradycyjnie rozumiane akty stanowienia prawa – akty nor-
matywne, przepisy prawne wydawane przez różnego szczebla administrację 
państwową, ale także akty stosowania prawa, tj. decyzje administracyjne 
i  wyroki sądowe, jak i  działania faktyczne lub zaniechania organów wła-
dzy publicznej). Skargę tę cechują także szeroki zakres podmiotowy (skar-
gę może wnieść osoba fizyczna lub osoba prawna – niekiedy publiczna osoba 
prawna, jeśli ma w tym interes prawny) oraz zawężona jej podstawa, ogra-
niczona do pewnej grupy praw konstytucyjnych. W  tym miejscu jeszcze 
raz należy podkreślić, iż skarga konstytucyjna jest środkiem ochrony praw 
podstawowych jednostki, która w przypadku ich naruszenia może zwrócić 
się do sądu konstytucyjnego. Jak podkreśla Autorka: w zależności od tego, 
w jaki sposób ochrona ta jest realizowana i jaka jest w tym rola sądu kon-
stytucyjnego, kształtuje się obraz danej instytucji (s.  227). Niemniej nale-
ży uznać, iż w pracy zbyt mało miejsca poświęcono samemu hiszpańskie-
mu Trybunałowi Konstytucyjnemu, szczególnie jego pozycji ustrojowej, co 
ma niewątpliwe znaczenie dla charakterystyki skargi konstytucyjnej. Mo-
del szeroki, zdaniem Autorki, ma swoje wady, mimo że teoretycznie najlepiej 
pozwala realizować funkcje gwarancyjne, spełniając przy tym oczekiwania 
społeczne. Praktyka pokazała jednak, co podkreśla także Autorka (s. 235), 
że skarga stała się przyczyną poważnych trudności w prawidłowości funk-
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cjonowania Trybunału Konstytucyjnego (stale rosnąca liczba skarg wpływa-
jących do Trybunału i coraz mniejsze możliwości ich rozpoznawania w roz-
sądnym terminie). Naturalną konsekwencją, co podkreśla Autorka (s. 244), 
stało się więc stopniowe ograniczanie dostępności skargi poprzez stosowa-
nie zawężającej interpretacji przesłanek dopuszczalności skargi i bardziej ry-
gorystyczną wstępną kontrolę. Doprowadziło to do przyspieszonej reformy 
skargowości konstytucyjnej w 2007 r. i znowelizowania ustawy organicznej 
o Trybunale Konstytucyjnym, o czym traktuje także niniejsza praca.

Reasumując, Skarga konstytucyjna w Królestwie Hiszpanii to monografia 
w sposób całościowy, a przy tym syntetyczny i w przeważającej większości 
trafny, ukazująca instytucję skargi konstytucyjnej w Hiszpanii. Jest ona cen-
nym i godnym polecenia źródłem wiedzy.
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