Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich
w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
Stowarzyszenia sędziowskie z uwagą obserwują prace Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad
przepisami prawa regulującymi działalność Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa o Trybunale
Konstytucyjnym z dnia 7 lipca 2016 roku jest kolejnym krokiem władzy ustawodawczej prowadzącym
do paraliżu funkcjonowania Trybunału. Zawiera szereg przepisów, które w sposób oczywisty są
sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a w tym naruszają konstytucyjną zasadę
trójpodziału władzy i prowadzą do dalszego ograniczania niezależności władzy sądowniczej.
Najpoważniejsze zastrzeżenia budzą przepisy umożliwiające czterem sędziom Trybunału
wnioskowanie o kolejne odroczenia na 3 miesiące rozpoznania sprawy, a także nakazujące
odraczanie rozprawy w przypadku nieobecności Prokuratora Generalnego. Mogą one powodować
całkowite zablokowanie rozpoznania sprawy, pozbawiając tym samym obywateli prawa do sądu.
Podobnie ocenić należy treść przepisów przejściowych, dotyczących postępowań już toczących się
przed Trybunałem Konstytucyjnym, które skutkować mogą koniecznością prowadzenia postępowań
od początku, co dodatkowo wydłuży czas ich trwania. Ponadto ustawowe usankcjonowanie odmowy
publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego sprzed 10 marca 2016 roku stanowi złamanie
konstytucyjnej zasady rozdzielności władzy ustawodawczej i sądowniczej.
Powyższe uregulowania są jednoznacznie sprzeczne z zaleceniami Komisji Weneckiej
sformułowanymi w opinii z dnia 11-12 marca 2016 roku, a tym samym ze standardami europejskimi i
międzynarodowymi w tym zakresie.
Popieramy także stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie kolejności
rozpoznawania spraw przed Trybunałem, zgodnie z którym „priorytetem w rozpoznawaniu przez
Trybunał wpływających do niego spraw powinny być sprawy dotyczące praw i wolności człowieka i
obywatela, a Trybunał Konstytucyjny powinien swobodnie decydować o tym, która ze spraw ma taki
charakter”. Podziela również obawy uzależnienia TK od władzy wykonawczej zawarte w opiniach:
Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 10 czerwca 2016 roku i 5 lipca 2016 roku, Krajowej Rady
Sądownictwa z dnia 9 czerwca 2016 roku, Krajowej Izby Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2016
roku oraz w opinii Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2016 roku dotyczących uzależnienia
Trybunału Konstytucyjnego od władzy wykonawczej.
W naszej ocenie przyjęta przez Sejm w dniu 7 lipca 2016 roku ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
ponownie podważa wskazane przez Komisję Wenecką wszystkie trzy podstawowe zasady Rady
Europy: demokracji, praw człowieka i rządów prawa. Prowadzi także wbrew m.in. ponawianym od lat
przez SSP IUSTITIA postulatom do dalszego upolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego, co jest
sprzeczne z istotą niezależnego sądownictwa.
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