Komunikat
z 5 stycznia 2016 r.
w sprawie wstępnych danych statystycznych o pracy Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r.
W związku z nierzetelnymi informacjami o pracy Trybunału Konstytucyjnego w ostatnich latach,
Biuro Trybunału Konstytucyjnego przedstawia wstępne dane statystyczne o jego pracy w 2015 r.
(ostateczne zostaną opublikowane w drugim kwartale br. w Informacji o istotnych problemach
wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku):
Wpływ spraw do rozpoznania merytorycznego w 2015 r.
w tym:
Sprawy niepodlegające wstępnej kontroli
Sprawy po wstępnym rozpoznaniu

245
181
64

Liczba
spraw Liczba
rozpoznanych
orzeczeń*
Sprawy rozpoznane w postępowaniu
merytorycznym w 2015 r.
w tym:
Wyroki
Postanowienia o umorzeniu postępowania

Zdania odrębne

303

173

22

99

63

16

203

109

6

Postanowienie o częściowym umorzeniu
1
1
postępowania przed wydaniem wyroku
* liczba orzeczeń jest mniejsza niż liczba spraw rozpoznanych z uwagi na ich łączenie do wspólnego
rozpoznania (niekiedy jednym orzeczeniem Trybunał rozstrzyga więcej niż jedną sprawę).
Inne wybrane orzeczenia wydane w postępowaniu merytorycznym
w 2015 r.
w tym:
Postanowienie sygnalizacyjne
Postanowienia o zawieszeniu postępowania
Wpływ spraw do rozpoznania wstępnego w 2015 r.
w tym:
Sprawy Tw (wnioski)
Sprawy Ts (skargi konstytucyjne)

17
5
12
442
34
408

Postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu wstępnym
1024
w 2015 r.
w tym:
Zarządzenia wzywające do uzupełnienia braków formalnych
125
Zarządzenia o przekazaniu sprawy do merytorycznego rozpoznania
64
Postanowienia o odmowie nadania dalszego biegu (w całości lub w części)
431
Inne postanowienia**
404
** w tym: postanowienia w sprawie zażaleń na postanowienia o odmowie nadania dalszego biegu,
postanowienia o umorzeniu albo zawieszeniu postępowania, postanowienia dotyczące kosztów
albo sprostowania oczywistych omyłek pisarskich.

W postępowaniu merytorycznym sędziowie TK brali udział średnio:
a) jako sprawozdawcy: 12 razy,
b) jako przewodniczący składów orzekających: 12 razy,
c) jako członkowie składów orzekających: 43 razy.
Średni czas rozpoznania sprawy w postępowaniu merytorycznym w 2015 r.: 21 miesięcy
Obecnie do rozpatrzenia merytorycznego pozostają 174 sprawy z lat poprzednich.

