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ul. Wiejska 4/6/8 
00-950 Warszawa 

Uczestnicy 
l . Sejm - organ, który 

2. Prokurator Generalny 
3. Rada Ministrów 

WNIOSEK GRUPY NA SEJM 
o stwierdzenie z przepisów ustawy z dnia 22lipca 2016 r. 

o Trybunale Konstytucyjnym 

na podstawie art. 191 ust. l pkt l w zw. z art. 188 pkt l Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm., 

dalej jako "Konstytucja") w z z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym my, podpisani na Sejm VIII kadencji, wnosimy 

o jeszcze w okresie trwania vacatio legis Ustawy, stwierdzenie przez 

Konstytucyjny, 

l. art. 6 ust. 5 w zw. z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym (dalej jako: "Ustawa') jest niezgodny z art. 45 ust. l, art. 194 

ust. 1 Konstytucji oraz art. 6 ust. l Konwencji o ochronie praw 



i podstawowych dnia 4 listopada 1950 r. w Rzymie 

(Dz. U. 1993 r. Nr 61, poz. 284, dalej jako "Konwencja"), 

2. art. 6 ust. 7 Ustawy oraz art. 90 Ustawy niezgodne z art. 2, art. 10 oraz art. 
173 Konstytucji, 

3. art. 16 ust. 1 Ustawy jest niezgodny z art. 2 oraz art. 10 Konstytucji, 

4. art. 26 ust. 1lit. e Ustawy jest niezgodny z art. 2 Konstytucji, 

5. art. 26 ust. 2 Ustawy jest niezgodny z art. 2 Konstytucji, 

6. art. 26 ust. 3 w zw. z art. 38 ust. 3 Ustawy jest niezgodny z art. 2 Konstytucji, 

7. art. 30 ust. 5 w zw. z art. 61 ust. 1 Ustawy jest niezgodny z art. 2, art. 10 oraz 

art. 173 Konstytucji, 

8. art. 61 ust. 1 Ustawy jest niezgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji, 

9. art. 68 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 Ustawy niezgodne z art. 2 i art. 45 ust. 1 

Konstytucji art. 6 ust. 1 Konwencji, 

10. art. 83, art. 84 oraz art. 85 Ustawy niezgodne z art. 2, art. 45 ust. 1 oraz 

art. 191 ust. 1 pkt 1-5 Konstytucji. 

11. art. 89 Ustawy jest niezgodny z art. 190 ust. 2 Konstytucji. 

Gdyby do rozpoznania niniejszego wniosku po okresie 

vacatio legis Ustawy, Wnioskodawca wnosi o rozpoznanie przedmiotowego 

wniosku na podstawie norm Konstytucji. Z mocy art. 195 ust. 1 Konstytucji, 

Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego 

i tylko Konstytucji. jest jedynym organem 

do orzekania w sprawach ustaw z i w 

z tym przez Sejm. Sejm nie jest 

kognicji 

Do reprezentowania w przed Konstytucyjnym 

z prawem modyfikowania wniosku oraz udzielania dalszych 

Wnioskodawcy Borysa oraz Arkadiusza 
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UZASADNIENIE 

(I.) PROJEKT USTAWY O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM 

I PRZEBIEG PROCEDURY LEGISLACYJNEJ 

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 22 lipca 2016 r. (dalej jako: Ustawa) 

dotychczas z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym (Dz. U. 2016, poz. 293). W uzasadnieniu do projektu nowej ustawy 

o TK wskazywano na opracowania nowego aktu normatywnego 

pracy Konstytucyjnego. W uzasadnieniu 

w z licznymi problemami prawnymi z 

z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, sygnalizowane przez podmioty 

krajowe i zainteresowane utrzymaniem konstytucyjnego, 

celowymjest opracowanie i wydanie nowej ustawy o TK (zob. str. l uzasadnienia). 

Poselski projekt Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym 

wniesiony do Sejmu przez z Klubu Parlamentarnego Prawo 

i w dniu 29 kwietnia 2016 r. W dniu 3 czerwca 2016 r. projekt Ustawy 

skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. w dniu 10 

czerwca 2016 r. na 20 posiedzeniu Sejmu I czytanie projektu Ustawy, na 

którym rozpatrzono wniosek o odrzucenie projektu Ustawy. W wyniku nad 

wnioskiem 260 przeciw odrzuceniu Ustawy, 148 za jej 

odrzuceniem, natomiast nie W z 

projekt Ustawy skierowano do prac w Komisji i Praw 

W dniu 5 lipca 2016 r. na 22 posiedzeniu Sejmu II czytanie projektu Ustawy. 

W z wycofaniem projektu Ustawy z druku nr 550 (tj. obywatelskiego projektu 

Ustawy o TK), Sejmu Sejmu i projekty ustaw o TK 

z druków nr 129, 558 i 569 do Komisji i Praw w celu 

prac na nowo i przedstawienia sprawozdania. 

Proces legislacyjny Ustawy (druk 693) na nowo. Projekt skierowano do 

Komisji . W dniu 6 lipca 2016 r. II czytanie projektu Ustawy, na którym 

z naruszeniem art. 47 ust. l Regulaminu Sejmu (bez stosownego 

do III czytania. dnia, tj. 7 lipca 2016 r. 
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przeprowadzono na 22 posiedzeniu Sejmu III czytanie, w wyniku, którego 

238 uchwalono Z uwagi na poprawki Senatu (druk 755), 

projekt Ustawy w dniu 21 lipca 2016 r. skierowano ponownie do Komisji 

i Praw Tego samego dnia Komisja swoje 

stanowisko, w którym poprawek Senatu wniesionych do projektu 

Ustawy (druk 761). Sejm w dniu 22 lipca 2016 r. na 23 posiedzeniu Sejmu 

wszystkie, za jednej, poprawki Senatu 

Przepisy nowej Ustawy i tryb przed 

Konstytucyjnym. Istotnym jest fakt, niektóre przepisy Ustawy powielone lub 

w niewielkim stopniu zmodyfikowane z nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 

z dnia 22 grudnia 2015 r., która na mocy wyroku Konstytucyjnego z dnia 

9 marca 2016 r., sygn. K 47/15 w uznana za z przepisami 

Konstytucji RP. 

(II.) USTA WY 

Zgodnie z art. 6 ust. 5 zd. l Ustawy osoba wybrana na stanowisko 

wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po 

stawia w Trybunale, w celu a Prezes 

przydziela mu sprawy i stwarza warunki 

(art. 6 ust. 7 Ustawy). W uzasadnieniu do projektu Ustawy wskazano, 

dopiero po przez nowo wybranego przed Prezydentem RP, 

podmiot taki nabywa prawo do a nie z jego wyboru 

przez Sejm (zob. str. 2-3 uzasadnienia). W konsekwencji nowo wybrany 

TK przejmie w Trybunale dopiero po 

Ustawodawca do w Ustawie o TK, 

w zakresie zasad wyboru Prezesa i Wiceprezesa TK. Regulacja art. 16 ust. l Ustawy jest 

powtórzeniem przepisu trybu wyboru Prezesa i Wiceprezesa TK z ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015 r. Ustawodawca Prezesa i Wiceprezesa TK 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej trzech kandydatów 

przedstawionych na ze stanowisk przez Zgromadzenie Ogólne 
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o ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 

TK w o aktów prawnych rangi 

ustawowej z rozstrzygnie TK w (art. 26 ust. l i ust. 

2 Ustawy). 

Art. 26 ust. 3 Ustawy zawiera powtórzenie niekonstytucyjnego z ustawy z 

dnia 22 grudnia 2015 o TK, zgodnie, z którym Prezes TK 

wyznacza do wszystkich TK, 

alfabetycznej rodzaje, oraz spraw do 

TK. uznane, jako niekonstytucyjne w wyroku TK z dnia 9 

marca 2016 r., sygn. akt: K 47/15. Zasada wyznaczenia terminów rozprawy 

wart. 38 ust. 3 Ustawy. Wskazane 

regulacje, w zakresie, w jakim zasady wyznaczania do 

oraz rozpoznawania wniosków spraw do TK 

uznane przez za niekonstytucyjne. 

W Ustawie wprowadzono wymóg uczestnictwa Prokuratora Generalnego lub jego 

w sprawach rozpoznawanych w (art. 30 ust. 5 Ustawy). 

Z koresponduje przepis art. 61 ust. 6 Ustawy, na mocy, 

którego zawiadomionego Prokuratora Generalnego lub jego 

przedstawiciela na rozprawie nie wstrzymuje, co do zasady rozpoznania sprawy, chyba, 

z przepisów U stawy wynika uczestnictwa na rozprawie. Prokurator 

Generalny jest do uczestnictwa w rozprawach, w których TK orzeka 

w oraz w sprawach w zakresie sprawowania 

przez Prezydenta RP (art. 29 Ustawy). Prokuratora Generalnego na 

rozprawie, w której organu jest obligatoryjny rozpoznanie sprawy. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy rozpoznawanie sprawy w wymaga 

co najmniej jedenastu 

Wprowadzono nowe wymagania w zakresie wniosków kierowanych do TK (art. 33 

Ustawy) przez podmioty uprawnione, wymienione wart. 191 ust. l pkt 1-5 Konstytucji. 

w sprawach wniosków, które do TK przed dniem 

w Ustawy i nie rozpoznane zostanie zawieszone na 6 i TK wezwie 

wnioskodawców do wniosków zgodnie z nowymi wymogami ( art. 84 ust. l 
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Ustawy). wniosek nie zostanie w terminie, zainicjowane 

wnioskiem zostanie umorzone (art. 84 ust. 2 Ustawy). 

W przepisach do spraw i przed 

dniem w Ustawy stosuje nowe przepisy (art. 83 ust. l Ustawy). Sprawy takie, 

z tych, w których wnioskodawca wezwany do braków, 

rozpoznane w terminie jednego roku. (art. 83 ust. 2 Ustawy). 

Zgodnie z odroczone rozprawy, w których przed dniem 

w przepisów Ustawy, wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku, w celu 

dostosowania do nowych przepisów. Wówczas rozprawa zostanie 

wyznaczona na nowo, przepisów Ustawy (art. 85). 

Nowe przepisy w po czternastu dni od dnia Ustawy. 

(III.) UZASADNIENIE MERYTORYCZNE WNIOSKU 

Ustawa ze na brzmienie poszczególnych przepisów jest w niezgodna 

z RP. Szczególny tryb procedowana w sprawie aktu 

normatywnego z w Ustawie o TK i na 

podstawie przepisów ww. aktu normatywnego wniosek powinien rozpatrzony. 

Nie mniej, termin rozpoznania wniosku zostanie wyznaczony po w 

przepisów nowej Ustawy, wniosek winien rozpoznany w oparciu 

o normy konstytucyjne. Zgodnie z art. 195 ust. l Konstytucji, 

Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego i tylko 

Konstytucji. konstytucyjnego oznacza stworzenie 

takiej sytuacji, by w wykonywaniu swoich on bezstronne 

decyzje, w sposób zgodny z sumieniem i zabezpieczony przed 

jakichkolwiek lub nacisków (L. Garlicki, 

Komentarz do arf. 195 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2005, s. 2). 
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Nie ma Ustawa narusza standardy konstytucyjne. Zatem, 

zgodnie z art. 195 ust. l Konstytucji konstytucyjni tylko 

Konstytucji, to nie per non est 

aktu, nawet jeszcze formalnie nie go z obrotu (zob. 

K. Gonera, E. 190 Konstytucji i jego konsekwencje w praktyce 

i Prawo z. 112003, s. 14), a nawet wówczas, gdy jeszcze formalnie nie 

orzeczono o jego w tym zakresie na 

z art. 8 ust. 2 Konstytucji. stosowanie 

Konstytucji i powinno w przedmiotowej sytuacji stosowania 

samoistnego. Konstytucja powinna orzekania przez 

Z uwagi na me pow1nno w mmeJsZeJ 

sprawie powinien na podstawie norm konstytucyjnych, sprzeczne z 

przepisy Ustawy nie TK ma 

do orzekania w sprawie z ustawy i to bez 

Sejm nie tej kompetencji 

art. l O Konstytucji, ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera na podziale 

i równowadze ustawodawczej, wykonawczej i 

Sejm i Senat, Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a i 

Trzy od siebie lecz powinny wzajemnie 

i Zasada jest fundamentem demokratycznego 

prawa i jest punktem dla konstruowania dalszych jej elementów. 

Konstytucyjny jest konstytucyjnym od innych organów 

publicznej. Konstytucyjnego i 

tylko Konstytucji. Jak w wyroku z 3 grudnia 2015 r., sygn. 

K 34/15: "Oddzielenie organów od innych ma 

i w zakresie rozpoznawania spraw i orzekania. 

W odniesieniu do Konstytucyjnego chodzi o 

i samodzielnego wykonywania jego konstytucyjnie funkcji. Ma to 

szczególne znaczenie, Konstytucyjny jest jedynym organem 

uprawnionym do orzekania w sprawach ustaw i ratyfikowanych 
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umów z w spraw1e celów lub 

partii politycznych, rozstrzygania sporów centralnymi, 

konstytucyjnymi organami oraz tymczasowej przeszkody w sprawowaniu 

przez Prezydenta (art. 131 ust. l, art. 188 i art. 189 Konstytucji). W ten sposób 

warunki do dokonywania kontroli 

staje która ochronie 

samej Konstytucji. ( ... ) Tak jak do istoty wymiaru jest on 

sprawowany przez a nie 

w tak i inne nie w powierzone 

Konstytucyjnemu kompetencje do ostatecznego rozstrzygania spraw w jego 

kompetencji." (wyr. TK z 3 grudnia 2015 r. , sygn. K 34/15, Dz.U.2015, poz. 2129). 

(1.) Uzasadnienie poszczególnych przepisów Ustawy z 

l . art. 6 ust. 5 w zw. z art. 6 ust. 7 Ustawy jest niezgodny z art. 45 ust. l, art. 194 

ust. 1 Konstytucji oraz z art. 6 ust. l Konwencji o ochronie praw 

i podstawowych 

przepisu "osoba wybrana na stanowisko 

wobec Prezydenta Rzeczypospolitej 

przy wykonywaniu powierzonych mi 

Konstytucyjnego wiernie Narodowi, na Konstytucji, a powierzone mi 

bezstronnie i z 

z dodaniem zdania "Tak mi Bóg." (art. 6 ust. 5 Ustawy). 

Przepis ten warunkuje przez TK od 

przed Prezydentem RP. Ustawodawca w nowych regulacjach nie sytuacji, 

kiedy Prezydent RP odmówi Prezydent nie 

przez TK, ten nie do 

wykonywania w Trybunale. Stosowanie przepisów w 

zakresie do dezorganizacji funkcjonowania TK. Sprawy które 

rozpoznania przez nie 

nowo wybrany bez nie do 

orzekania. Tak uregulowany system wyboru godzi w obywateli do 
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rozpoznama sprawy bez 6 ust. 5 Ustawy nie gwarantuje 

jednostce prawa do z normy art. 45 ust. l Konstytucji. 

Przepis art. 45 ust. l Konstytucji ustanawia prawo do a prawo do 

"sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej przez 

bezstronny i Konstytucji RP takie prawo 

ma tj. zarówno osoba fizyczna (bez na obywatelstwo), jak osoba 

prawna. Zgodnie z wyrokiem Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2002 r. 

(sygn. akt P 9/01, OTK-A 2002, Nr 2, poz. 14) Jednym z fundamentalnych 

demokratycznego prawnego jest zasada obywateli do w celu 

im obrony ich interesów przed organem 

w prawem( ... ), a na prawo do w 

prawo do (prawo uruchomienia procedury), prawo do 

odpowiedniego ksztahowania procedury (zgodnie z wymogami 

i oraz prawo do wyroku (prawo do uzyskania 

Co w wyroku Konstytucyjnego z dnia 24 1997 r. 

w prawnym prawo do nie rozumiane jedynie formalnie, jako 

drogi w ogóle, lecz i materialnie, jako prawnie 

skutecznej ochrony praw na drodze (..) (wyrok TK z dnia 24 

2007 r., sygn. akt SK 7/06, OTK-A 2007, Nr 9, poz. 108; zob. wyrok TK z dnia 

12 marca 2002 r., sygn. akt P 9/01, OTK-A 2002, Nr 2, poz. 14). Ponadto, Konstytucja 

gwarantuje prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej przy czym nie 

okresu, po którego 

art. 194 ust. l Konstytucji, Konstytucyjny z 15 

wybieranych przez Sejm. Przepis ten "( ... ) w sposób sztywny TK. 

( ... ) normowanie tej kwestii na poziomie konstytucyjnym jest typowym dla 

ustawy zasadniczej. Oddala to od ustawodawcy 

manewrowania liczby 

wybieranych przez parlament w politycznym (L. Garlicki, 

Komentarz do art. 194 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, Warszawa 2004, s. 3). Sejm VIII kadencji nie tej pokusy. 
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Jak gwarantuje Konstytucja, Konstytucyjny z 15 

wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat osób 

6 ust. 5 Ustawy w zakresie w jakim 

ma wobec Prezydenta ingeruje w kompetencje Sejmu do wyboru 

oraz w czas trwania kadencji Konstytucja 

w tym zakresie nie wspomina o jakichkolwiek, nawet ceremonialnych uprawnieniach 

Prezydenta. 

Ustawa wprowadza zgodnie z którym Sejm me jest jedynym 

kompetentnym organem, który wybiera lecz w istocie czyni to 

w porozumieniu z Prezydentem RP. Nowe brzmienie art. 6 ust. 5 Ustawy nakazuje 

przez TK wobec Prezydenta, zgodnie z ust. 7 tego 

warunkuje przez tego 

w Trybunale. Oznacza to, brak TK przez Prezydenta 

wykonywania przez Tym samym, Prezydent 

staje procesu wybierania Prezydent 

zadecyduje o odmowie lub celowo odwlecze czas 

na sprawowania mandatu przez nowego 

a tym samym na TK. Taka regulacja zaprzecza 

gwarancji z art. 194 ust. l Konstytucji. 

W art. 6 ust. 7 Ustawy ustawodawca wykonywania 

przez TK od wobec Prezydenta RP. 

we wniosku tj. art. 6 ust. 7 Ustawy jest niezgodne z art. 
194 ust. 1 Konstytucji. Zgodnie z Prezydent RP realny 

na Prezydent RP poprzez 

w zakresie odbierania od nowo wybranych przeJmuJe 

Sejmu do wyboru TK. uprawnienie do 

TK ma Sejm. W ocenie Wnioskodawcy 

o którym mowa wart. 6 ust. 7 Ustawy ma wymiar jedynie ceremonialny. Przepisy 

przez TK nie powinny zatem 

wybranemu Wbrew obecna regulacja 

skutkuje skutecznego sprawowania funkcji TK od podmiotu 

10 



Zasada monopolu Sejmu w obsadzaniu stanowisk konstytucyjnych kontrastuje 

z wyboru poza 

parlamentu. "W odniesieniu do konstytucyjnego powszechnie jednak, 

bliski tego organu z politycznym procesem sprawowania 

a ich na ustawodawcze kompetencje parlamentu wymaga 

swoistego przez stworzenie parlamentowi 

tego Wybór przez parlament stwarza konstytucyjnemu 

demokratycznej legitymacji, koniecznej, skoro 

ustawodawcze decyzje przedstawicielstwa narodu." (L. Garlicki, Komentarz do art. 194 

Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2004, s. 

4). sprawowania funkcji Konstytucyjnego 

wobec Prezydenta RP stanowi o nadmiemej ingerencji 

wykonawczej w i Uczynienie Prezydenta RP, 

organu wykonawczej, w tym zakresie jest wprost sprzeczne z 

art. 194 ust. l Konstytucji. 

W oceme Wnioskodawcy, przep1s narusza w art. 6 ust. l 

Konwencji prawa do rzetelnego procesu Zgodnie z tym przepisem, 

ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy 

w terminie przez i bezstronny ustanowiony przy 

rozstrzyganiu o jego prawach i o charakterze cywilnym albo o 

w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej". 

Przepis art. 6 ust. 5 Ustawy o przewiduje przez 

wobec Prezydenta. Adresatem tego przepisu jest osoba, która wybrana na 

i jest ceremonialne 

wobec Prezydenta. drugi przepisu akcentuje charakter 

wobec Prezydenta RP, "odmowa 

jest równoznaczna ze zrzeczeniem stanowiska 

Odmowa do 

Kwestia sporna do kwestii odmowy 

przez Prezydenta RP. Zgodnie z wyrokiem TK z dnia 3 grudnia 2015 r. (sygn. K 34115, 
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Dz. U. poz. 2129), wobec Prezydenta RP zgodnie z 6 ust. 5 Ustawy 

nie stanowi o charakterze symbolicznym, 

do tradycyjnej inauguracji okresu "Wydarzenie to 

dwie istotne funkcje. Po pierwsze, jest publicznym przyrzeczeniem do 

zachowania zgodnie z W ten sposób deklaruje 

za bezstronne i staranne wykonywanie swoich 

zgodnie z sumieniem oraz poszanowaniem sprawowanego 

Po drugie, pozwala czyli 

wykonywanie powierzonego mu mandatu. Te dwa istotne aspekty 

o tym, nie jest to lecz zdarzenie 

konkretne skutki prawne." 

W konsekwencji od nowo wybranego 

przez Sejm jest Prezydenta. Kompetencja 

Prezydenta RP przewidziana w art. 6 ust. 5 Ustawy o TK nie polega jednak na 

w kreowaniu personalnego Konstytucyjnego. 

Zadanie to powierzone Sejmowi na podstawie art. 194 ust. l 

Konstytucji. Prezydent RP ma swoim warunki ku temu, aby 

wybrany przez Sejm wykonywanie powierzonej mu 

funkcji Rola Prezydenta RP jest, wtórna, a zarazem 

w swej istocie temu skutkowi, jaki wynika z wykonania przez 

Sejm powierzonej mu kompetencji wyboru TK. Prezydent RP nie jest organem 

wyboru TK, a mu do od 

jest na zasadach m.in. 

w Konstytucji (art. 126 ust. 3 Konstytucji)". Jak nie jest 

dopuszczalne takie procedury czy oceny kandydatów, która 

nie ostatecznie Sejmowi w tym zakresie. 

przez to o charakterze 

ceremonialnym. ta proces wyboru kandydata i powinna 

od nowo wybranego To kandydat, po procesu 

wyborczego, poprzez funkcji w TK 

jako organie konstytucyjnym Przepisy w tym zakresie nie 

Przepisy powinny termin w jakim 
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ceremonia powinna zorganizowana oraz organ fakultatywny, który 

w przypadku Prezydenta, nowo wybranemu 

Zgodnie z cytowanym wyrokiem Konstytucja me przewiduje odmowy 

od nowo wybranego TK. Ewentualne 

Prezydenta RP, co do przepisów prawa, na podstawie, których 

do wyboru TK, oceniane przez Konstytucyjny 

w stosownym ochrona 

Konstytucyjnego i jego jak gwarancje proceduralne 

z przed Konstytucyjnym, 

rozpatrzenie sprawy w terminie fundament ochrony praw 

w polskim systemie prawnym, co uzasadnia zarzut art. 6 ust. 

5 w zw. z art. 6 ust. 7 Ustawy z art. 6 ust. l Konwencji. 

Z punktu widzenia zagwarantowania zasady w art. 6 ust. l 

Konwencji konieczne jest zapewnienie stabilizacji w funkcji przez 

TK. 6 ust. 5 Ustawy narusza prawa 

wyboru przez Sejm, przez co stanowi dla 

i 

Przy dokonywaniu oceny, czy organ uznany za wobec 

na uwadze: l) sposób jego i 2) czas sprawowania 

przez nich 3) istnienie gwarancji przed naciskami 

a czy 4) organ jest postrzegany, jako (zob. wyr. ETPCz 

w sprawie Campbell i Feel, par. 78; w sprawie Langborger, par. 32; w sprawie Procola, 

par. 43; w sprawie Bryan, par. 37; w sprawie Morris, par. 73). 

Przepis art. 6 ust. 5 Ustawy stanowi o TK 

wobec Prezydenta RP i nie przewiduje alternatywy w przypadku odrnowy 

co stanowi naruszenie zasady do rzetelnego procesu W 

przypadku odrnowy lub przez Prezydenta RP, 

ustawodawca winien alternatywne na 

brzmienie przepisu art. 6 ust. 7 Ustawy wybrany nie 
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w Trybunale bez wobec Prezydenta. uregulowanie 

Prezydenta w struktury organizacyjnej 

co stoi w z wymogiem i jaki art. 

6 ust. l Konwencji. 

wykonawczej na ze sfer 

funkcjonowania w tym wypadku organizacji, winna 

przez TK nie 

postrzegana, jako kompetencja do ingerencji w Wobec 

ustawodawca winien w której Prezydent RP 

zaniecha realizacji Prezydenta w 

przez wybranych zgodnie z nie 

pozostawione do swobodnego uznania Prezydenta RP, to 

prawa do rzetelnego procesu Odmowa przez 

Prezydenta RP lub celowe na 

sprawowania mandatu przez nowego a tym samym na 

Takie narusza gwarancje przewidziane 

w art. 6 ust. l Konwencji. W zasady zawartej w art. 6 ust. l Konwencji, 

ustawodawca winien w której skutki prawne nie 

z przyczyn od wybranych 

prawo do rzetelnego procesu w art. 6 

Konwencji z i fundament 

prawnego w demokratycznym oraz element do 

efektywnej ochrony praw 

Zgodnie z art. 6 Konwencji Strony materialno-prawny-

unikania 6 wszystkie 

Konwencji do takiego zorganizowania wymiaru 

aby i procedury wszystkie wymagania 

z art. 6 (J. Meyer-Ledewig, Europaische Menschenrechtskonvention. 

Handkommentar, Baden-Baden 2006, s. l 02). 
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Konwencji jest takie zorganizowanie swego 

aby ono w sposób zgodny z wymaganiami Konwencji, 

m.in. rozpoznawanie spraw w terminie (zob. 

w wyr. ETPCz z 28.7.1999 r. w sprawie Bottazzi p. par. 22 

i nast. i wyr. ETPCz w sprawie Siissmann, par. 31 i nast.). 

Ponadto, 6 ust. l wyrnaga expressis verbis, aby "ustanowiony 

Celem i tego wyrnagania jest, w zapewnienia 

i aby organizacja wymiaru w 

demokratycznym nie od uznania wykonawczej, lecz 

regulowana prawem stanowionym przez parlament (raport EKomPCz 

z 12.10.1978 r. w sprawie Zand p. Austrii, za: prof. dr hab. Leszek Garlicki (red.), prof. 

dr hab. Piotr prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Komentarz do Konwencji 

o Ochronie Praw i Podstawowych Tom I, Warszawa 2010). 

Bezsprzecznym jest, obecne brzmienie przepisu art. 6 ust. 5 Ustawy 

a w efekcie funkcji 

TK wybranego przez Sejm, co pozostaje w z art. 6 ust. l Konwencji . 

Odmowa przez Prezydenta RP powoduje, proces obsady 

zwolnionego stanowiska wstrzymywany. Ponadto, przez 

nowo wybranego wobec Prezydenta RP 

rozpoznama przez sprawy w 

wymaganym przez Art. 6 ust. 5 Ustawy implikuje, negatywne skutki dla 

realizacji prawa do rzetelnego procesu W zakresie, w jakim art. 6 ust. 5 

Ustawy o TKnie przewiduje alternatywnego na wypadek powstrzymania 

Prezydenta RP od przez TK, 

za 

2. art. 6 ust. 7 oraz art. 90 Ustawy w zakresie, w jakim niezgodne z art. 2, art. 

10 oraz art. 173 Konstytucji 

Na mocy art. 6 ust. 7 ustawodawca po 

wobec Prezydenta RP w Trybunale Konstytucyjnym, celem 

Prezes TKjest wtedy zmuszony mu sprawy i 
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warunki regulacja 

w przepisach Zgodnie z art. 90 Ustawy, 

którzy wobec Prezydenta, a do dnia w niniejszej ustawy 

nie z dniem jej w Prezes 

do i przydziela im sprawy. oznacza, ustawodawca 

chce Prezesa TK do dopuszczenia do orzekania 3 wybranych 2 grudnia 

2015 r., tj . Henryka Ciacha, Mariusza i Lecha Morawskiego. 

Pierwszy z wzorców kontroli, art. 2 Konstytucji stanowi, Rzeczpospolita Polska jest 

demokratycznym prawnym. Zdaniem Wnioskodawców ocena 

przepisu w wzorca powinna 

na analizie zasad wyinterpretowanych przez Konstytucyjny 

z art. 2 Konstytucji: zasady zaufania obywateli do oraz zasady 

Konstytucyjny wielokrotnie w swoich orzeczeniach, "w razie 

zakwestionowania aktu normatywnego ze standardami demokratycznego 

prawnego, skonkretyzowanymi i w postanowieniach 

ustawy zasadniczej, kontroli powinny przede 

wszystkim, przepisy konstytucyjne". Jednak, stanowisko to 

w ten sposób, przepisy nie kontroli z punktu 

widzenia fundamentalnych zasad konstytucyjnych. zasad ogólnych jest, 

bowiem ukierunkowanie interpretacji i stosowania przepisów (wyr. TK 

z dnia 8 listopada 2001 r., sygn. P 6/01, Dz.U. 2001 r. Nr 131 poz. 1478). W ocenie 

Wnioskodawcy, w razie gdy kwestionowane przepisy wprost w fundamenty 

prawa, ich ocena powinna przede wszystkim wzorce zawarte 

w rozdziale I Konstytucji. 

Zasada przyzwoitej legislacji jest jednym z fundamentów demokratycznego 

prawa (art. 2 Konstytucji). Zasada ta ma na celu takie procesu 

legislacyjnego, aby tworzone przez prawo racjonalne i 

jego adresatów. gwarancji konstytucyjnych 

do procesu legislacyjnego ma jednostkom poczucie 

i prawnego oraz zaufanie obywateli do 
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i stanowionego przez nie prawa. Ustawa w zakresie, tym 

standardom wprost zaprzecza. Racjonalny, odpowiedzialny prawodawca winien w toku 

procesu legislacyjnego zasadami przyzwoitej legislacji, normy 

prawa, które spójne, jasne, interpretacyjnych. Zasada 

przyzwoitej legislacji stanowi z gwarancji stanowienia prawa racjonalnego. 

Przede wszystkim, prawodawca - organ ustawodawczej - przepisy 

prawa musi by z nich normy prawne, tj. które 

podmiotom, jako jej adresatom, albo aby w 

albo w sposób (S. Wronkowska, 

Podstawowe prawa i prawoznawstwa, 2005, s. 13). W polskim systemie 

prawa przyjmuje normami prawnymi takie normy które 

generalne i zarazem abstrakcyjne, przy czym cecha odnosi do jej 

hipotezy, a dotyczy przedmiotu normy, tj. zachowania jej 

adresata. "Prawo bowiem, jak powinno jednakowo adresatów; nie 

normy prawnej do imiennie podmiotu, ale do 

wszystkich czy cechy." (S. Wronkowska, Podstawowe 

prawa i prawoznawstwa, 2005, s. 14). Konstytucyjny 

w swoim orzecznictwie wielokrotnie cechami normy prawne 

od innych m.in. ich generalny i abstrakcyjny 

charakter. 

Jak wspomniano, normy odnosi do jej hipotezy, która warunki 

zastosowania normy (wykonania zachowania w jej dyspozycji). Generalna 

norma to taka, której adresat, jak jej zastosowania, 

rodzajowo a nie indywidualnie. Norma generalna nie do z góry 

przewidzianych przez konkretnych, 

oznaczalnych z imienia i nazwiska albo z nazwy, adresatów. Kwestionowane przepisy, 

tj. art. 6 ust. 7 oraz art. 90 Ustawy normy o charakterze indywidualnym, 

do dopuszczenia przez Prezesa TK do orzekania 

3 konkretnych wybranych 2 grudnia 2015 r. 

Ponadto, charakteryzuje cecha Jak 

w postanowieniu z dnia 6 grudnia 1994 r. (sygn. K 5/94, OTK 1994/2/41): 
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dotyczy przedmiotu normy zachowanie 

adresata. Przedmiotem normy prawnej winna klasa nie konkretne 

zachowanie adresata. normy jest jej -

to, nie ulega umorzeniu czy "skonsumowaniu" poprzez jednorazowe zastosowanie." 

Przepis art. 90 Ustawy dotyczy sprawy indywidualnej. Jej uchwalenie w nowych 

przepisach jest wynikiem aktualnej sytuacji politycznej w Polsce. Wprowadzenie 

analizowanego przepisu Ustawy do prawnego jest objawem 

uporczywego forsowania przez z góry zmierzonych celów. 

Ustawodawca przy tworzeniu przepisu art. 90 Ustawy nie zasadami 

przyzwoitej legislacji, które interesu i tworzeniu norm 

generalnych. 

norma zawarta w kwestionowanym art. 6 ust. 7 Ustawy ulegnie 

skonsumowaniu w kilku dni od dnia w Ustawy poprzez 

dopuszczenie przez Prezesa TK do orzekania wybranych 2 grudnia 2015 r. 

Ponadto, jej zastosowanie wyczerpie w konkretnym, z góry 

zachowaniu. 

norma art. 6 ust. 7 Ustawy odnosi do na 

których kadencja 7 listopada 2015 r.: 

Krzysztofa Andrzeja Jakubeckiego oraz Romana Hausera. 

od zasady przyzwoitej legislacji na gruncie kwestionowanego przepisu jest 

oczywiste, drastyczne i negatywne konsekwencje, zaprzecza 

bowiem istocie demokracji. Uchwalenie przez Sejm instrumentalnej normy, 

nakierowanej na konkretnego efektu, na celu odwrócenie 

konsekwencji stanu prawnego ukonstytuowanego w czasie trwania poprzedniej kadencji 

Sejmu nie jest racjonalnego prawodawcy. W wówczas, gdy 

uchwalenie tej normy narusza wymogi Konstytucji. Art. 6 ust. 7 Ustawy, w ocenie 

Wnioskodawcy, przyzwoitej legislacji (art. 2 

Konstytucji). dokonane przez Sejm VIII kadencji 

zasad, niedemokratyczne, w których nie 

na gwarancje konstytucyjne. 
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Zasada zaufania obywateli do a tym samym i prawa przez niestanowionego 

oraz zasada prawnego obywateli ma szczególne znaczenie w sferach, 

w których przejawia Konstytucyjny 

"ochronie konstytucyjnej musi zaufanie obywateli nie tylko do litery prawa, 

ale przede wszystkim do sposobu jego interpretacji przyjmowanej przez organy 

(zob. wyrok Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 1997 roku, sygn. 
akt U 11197, OTK 1997, Nr 5-6, poz. 67). 

W wyroku z dnia 11 lutego 1992 roku, sygn. K 14/91, 

w pewnych przypadkach z dostosowania 

prawnych do stosunków i ekonomicznych. Nigdy nie 

powinno to jednak do naruszenia zasady (zob. 

orzeczenie Konstytucyjnego z dnia 14 marca 1995 r., sygn. akt K 13/94, 

OTK 1995, Nr l, poz. 6, s. 73). De facto, jak trafnie Konstytucyjny 

"w odniesieniu do( ... ) zasady zaufania obywateli do ... ) trzeba( ... ) 

prawodawca prawo, na obywateli, 

odbywa to w zgodzie z W demokratycznym prawa, w którym 

zasada przyzwoitej legislacji i z zasada zaufania obywateli do 

i stanowionego przez nie prawa nie powinno miejsca na takie jak 

wskazane w niniejszym wniosku. 

Kryteria ustawowe wskazane w nowych przepisach, tj. art. 6 ust. 7 i art. 90 Ustawy 

de facto Prezesa TK od decyzji Prezydenta RP nie 

rzeczywistej politycznej kandydata oraz 

Z przepisu art. 6 ust. 5 Ustawy wynika, osoba wybrana na 

stanowisko TK przed Prezydentem RP Prezes 

TK sprawy. wobec Prezydenta RP 

warunkuje przydzielenia spraw przez Prezesa TK. Regulacja 

skutecznie prace TK. 

Ponadto, kwestie organizacyjne do jego kompetencji, wobec 

czego przyznawanie organom spoza inicjowania w TK 

stanowi nieuzasadnione rozszerzenie ich kompetencji. Nowe ma charakter 

indywidualno - konkretny, a nie generalno- abstrakcyjny i ma jedynie rozwianiu 
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problemu me przez Prezydenta RP trzech wybranych, zgodnie 

z prawem na miejsce z dniem 6 listopada 2015 r. Nowe 

przepisy wybraniu, w miejsce nowych Takie 

na mocy orzeczenia z dnia 3 grudnia 2015 r. (sygn. akt K 34115) 

uznane za niekonstytucyjne. 

Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. l Ustawy o TK Prezes 

kieruje pracami reprezentuje na oraz wykonuje inne 

w ustawie i regulaminie W sytuacji, w której 

przez TK przez Prezydenta PR 

przydzielenia takiemu organu TK, tj. Prezesa TK 

zostanie zaburzona. Prezes TK zobligowany do przydzielenia nowo 

spraw, od faktu, czy aktualnie do 

wniosku, w których nie wobec 

Prezydent RP przez temu 

w TK. Opisywana regulacja nie gwarantuje politycznie neutralnego, 

od wykonawczej realizowania co pozostaje 

w z zaufania obywateli do z art. 2 

Konstytucji. 

Wnioskodawca zarzuca kwestionowanej regulacji naruszenie zasady 

Zasada rozumiana w sposób formalny 

i oznacza wówczas zgodne z prawem funkcjonowanie tj. jego organów lub 

innych podmiotów w jego imieniu. ona wówczas z 

organów w granicach i na podstawie prawa. 

Omawiana zasada rozumiana w sposób materialny i wówczas nie 

wystarcza tylko trzymanie litery prawa przez organy lub podmioty 

w jego imieniu, ale samo prawo powinno 

(B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, 

s. 33). Nowe zasady przydzielania TK i od 

Prezydenta RP Prezesa TK. Takie na 

przeczy zasadzie (art. 2 

Konstytucji). 
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Zasada oznacza, ani legislatywa, ani egzekutywa nie 

swym na realizowanie swych funkcji przez 

Wynika to z w Konstytucji, niejako dodatkowo wobec art. 10, zasady 

1 i "od innych (art. 173 

Konstytucji). Ustrajodawca nie w Konstytucji analogicznego 

w odniesieniu do Wszystko to prowadzi do wniosku, 

w zakresie stosunków i typowym 

zjawiskiem jest pewne przecinanie czy kompetencji to zasadnicza 

stosunków oraz 

a z do istoty (odpowiednio: 

kompetencji powierzonych by sprawowany on przez 

(odpowiednio: a nie w te 

czy w nich (por. J. Oniszczuk, Konstytuc;ja RP w orzecznictwie 

Konstytucyjnego, Warszawa 2000, s. 190)." (P. Samecki, Komentarz do art. 10 

Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2007, 

I, art. 10, s. 13). wart. 6 ust. 7 i art. 90 Ustawy, Prezes TK musi 

nowo wybranemu sprawy do rozpoznania ingeruje w 

Przepis ten wskazuje na ustawodawczej 

w funkcjonowanie 

3. art. 16 ust. 1 Ustawy w zakresie, w jakim jest niezgodny z art. 2 oraz art. 10 

Konstytucji 

Zgodnie z art. 16 ust. l Ustawy Prezesa i Wiceprezesa Konstytucyjnego 

Prezydent RP, co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez 

Zgromadzenie Ogólne. Przed Ustawy o TK Zgromadzenie 

Ogólne Prezydentowi po dwóch kandydatów na stanowisko Prezesa 

i Wiceprezesa TK. przewidziane w przypadku wyboru 

Prezesa Naczelnego Administracyjnego oraz Konstytucja 

podobne zasady wyboru Prezesa Konstytucyjnego przewiduje, w przypadku 

procedury wyboru Pierwszego Prezesa (art. 183 ust. 3 Konstytucji) 

oraz Prezesa Naczelnego AdministracY.inego (art. 185 Konstytucji). Do 

przedmiotowych funkcji Prezydent RP wyboru 

kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenia Ogólne tych W ustawie 
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z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju administracyjnych (Dz. U. 2014, poz. 

1647) wskazano, Prezydent RP Prezesa NSA dwóch kandydatów 

przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne. zasady obsadzenia stanowisk 

Prezesa i Wiceprezesa Konstytucyjnego jednolite. 

Przy zasad wyboru kandydatów do organów i 

pod w danym kandydatów, 

Zgromadzenie Ogólne Prezydentowi RP do wyboru, powinna 

proporcjonalna do ogólnej liczby w i trybunale. Konstytucyjny 

z 15 wobec czego którzy 

mogliby stanowiska Prezesa i Wiceprezesa do liczby TK. 

Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. l Ustawy Zgromadzenie Ogólne przedstawi 

Prezydentowi RP 6 kandydatów, tj. 3 na stanowisko Prezesa TK i 3 na 

stanowisko Wiceprezesa TK. Z wynika, Prezydent RP dokona wyboru 

organów TK kandydatów prawie TK. 

niniejszy problem procentowo, Prezydentowi RP przedstawia do 

wyboru na Prezesa i Wiceprezesa TK 40% 

Zgodnie ze stanowiskiem Konstytucyjnego w orzecznictwie, 

niedopuszczalnym jest stworzenie sytuacji, w której poszerzenie dopuszczalnej liczby 

kandydatów na Prezesa i Wiceprezesa TK, faktyczne przekazanie 

Prezydentowi i samodzielnego w kwestii obsady 

przedmiotowych funkcji. Co zakres dopuszczalnej Prezydenta RP na 

gruncie art. 194 ust. 2 Konstytucji Przyznanie 

Prezydentowi RP prerogatywy do Prezesa i Wiceprezesa 

Konstytucyjnego nie jako przyznania Prezydentowi RP 

swobody w decydowaniu o obsadzie tych stanowisk. Ponadto 

Prezydent RP dokonuje przedmiotowego wyboru grona kandydatów. 

Jednak omawiany Prezydenta RP nie jest pozostawiony do jego swobodnego 

uznania (zob. wyrok TK z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. K 34/15, Dz. U. 2015, poz. 

1064). Proponowane powoduje nieuzasadnione rozszerzenie kompetencj i 

Prezydenta RP w zakresie wyboru Prezesa i Wiceprezesa TK, co przeczy zasadzie 

z art. 2 Konstytucji. W praktyce Prezydent RP ma 

w obsadzaniu stanowisk w organach TK. 
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Zasada w art. l O Konstytucji, jest immamentnym 

elementem demokratycznego prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska (art. 2 

Konstytucji). zasady sprowadza do takiego 

organów poszczególne nie charakteru 

samodzielnego, ale swoje funkcje na podstawie kompetencji przyznanych 

im przez przez suwerena ponad nimi. Do funkcji tych 

prawodawstwo na wydawaniu powszechnie norm 

prawnych, wykonawstwo w odniesieniu do 

konkretnych przypadków, z sytuacji spornych oraz 

na rozstrzyganiu sporów prawnych." (B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polsldej. Komentarz, Legalis 2012). 

omawianej zasady trzy ustawodawcza, wykonawcza 

i trzema podstawowymi, grupami organów 

Zgodnie z nowymi przepisami Prezydent RP realny na 

i TK. Przyznanie Prezydentowi wyboru 

Prezesa i Wiceprezesa liczby kandydatów dwóch, jest 

niezasadnym rozszerzeniem kompetencji Prezydenta RP. regulacja nie 

zapewnia w Konstytucji 16 ust. l 

Ustawy przewiduje wykonawczej w funkcjonowanie 

Nowe przepisy i (art. 10 

Konstytucji). Takie nie ma podstaw w ustawie zasadniczej, ale jest 

wynikiem kompetencji legislacyjnych przez 

4. art. 26 ust. 1 lit. e Ustawy w zakresie, w jakim jest niezgodny z art. 2 

Konstytucji 

Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. l Ustawy orzeka w 

w sprawach: 

a) sporów kompetencyjnych centralnymi konstytucyjnymi organami 

b) o stwierdzenie przeszkody w sprawowam u przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej oraz powierzemu Sejmu tymczasowego 

wykonywania Prezydenta Rzeczypospolitej, 
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c) z celów lub partii politycznych, 

d) z wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie ustawy 

z przed jej podpisaniem lub umowy z 

przedjej 

e) z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, 

f) o szczególnej z inicjatywy prezesa a gdy z wnioskiem 

o uznanie sprawy za szczególnie do zwróci 

wyznaczony do rozpoznania danej sprawy, albo w l O sprawach, w których 

szczególna z finansowymi nieprzewidzianymi w 

ustawie a w gdy zamierza od 

prawnego w orzeczeniu wydanym w 

g) w których trzech w terminie 14 dni od otrzymania przez nich 

odpisów skarg konstytucyjnych, a odpisów wniosków i prawnych, o 

których mowa wart. 38 ust. l, stosowny wniosek w tej sprawie. 

W analizowanym przepisie, w sposób enumeratywny wymienione sprawy, które 

rozpoznaniu przez TK. Wymienione sprawy przedmiotowo 

sporów kompetencyjnych centralnych organów przeszkody 

w sprawowaniu przez Prezydenta RP oraz spraw uznanych za szczególnie 

kwestii, które poddane do rozpoznaniu TK jest 

orzekanie o z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (art. 26 ust. 

lit. e Ustawy). Brzmienie art. 26 ust. lit. e Ustawy budzi w zakresie 

z ustawa o Trybunale Konstytucyjnym jest 

aktem normatywnym, takim jak inne akty, np. zasady sadów 

powszechnych, administracyjnych czy terytorialnych. 

z wszystkich innych ustaw TK w 

(art. 26 ust. 2 lit. a Ustawy). 

Z uwagi na proponowana regulacja w takim zakresie nie uznana za 

z Przede wszystkim takie budzi z punktu 

widzenia art. 2 Konstytucji RP, czyli zasady demokratycznego prawa oraz 

z niej zasady racjonalnego tworzenia prawa. 
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przepis narusza art. 2 Konstytucji i z niego przyzwoitej 

legislacji, zaufania do i stanowionego przez nie prawa oraz 

Zasada przyzwoitej legislacji jest jednym z fundamentów demokratycznego 

prawa (art. 2 Konstytucji). Zasada ta ma na celu takie procesu 

legislacyjnego, aby tworzone przez prawo racjonalne i 

jego adresatów. gwarancji konstytucyjnych 

do procesu legislacyjnego ma jednostkom poczucie 

i prawnego oraz zaufanie obywateli do 

i stanowionego przez nie prawa. Ustawa, w zakresie, tym standardom 

wprost zaprzecza. 

Racjonalny, odpowiedzialny prawodawca w1men w toku procesu legislacyjnego 

zasadami przyzwoitej legislacji, normy prawa, które spójne, 

jasne, interpretacyjnych. Zasada przyzwoitej legislacji stanowi 

z gwarancji stanowienia prawa racjonalnego. Nieuzasadnione wydzielenie 

orzekania o ustawy o Trybunale Konstytucyjnych przez TK, 

w sytuacji, w której z innych aktów prawa rangi ustawowej 

rozpoznawane przez czyni te przepisy niespójnymi. 

Ustawodawca kompetencji do stanowienia prawa uprzywilejowuje 

zasad TK. Ustawodawca stawia przepisy ustawy o TK 

ponad inne akty normatywne, funkcjonowanie i organów 

W odniesieniu do regulacji sfery praw i jednostki, 

Konstytucyjny wyprowadza z zasady demokratycznego 

prawnego (art. 2 Konstytucji). czy naruszenie zasady 

bada "zarzut nierzetelnego, niezrozumiale intensywnego 

ustawodawcy ze swobody regulacyjnej" (wyrok TK z 13 marca 

2007 r., sygn. K 8/07, OTK-A 2007, Nr 3, poz. 26). W jednym z 

Konstytucyjny naruszenie zasady za 

udowodnione w sytuacji, gdy z punktu widzenia kultury prawnej i zasad 

ingerencja prawodawcza nadmierna w stosunku do celów, 
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albo owe cele poza legitymowanym w ustroju demokratycznym 

dopuszczalnym zakresem (wyr. z 18.2.2003 r., K 24/02, OTK-A 2003, 

Nr 2, por. 11, s. 141). Wobec trudno rozpatrywania 

w sprawy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 

z skoro wszystkie inne akty normatywne na poziomie ustawowym 

rozpatrywane w TK. Wydaje takie ma 

charakter i jest wynikiem obecnie sporu 

Konstytucyjnego. 

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nie od innych ustaw w hierarchii 

prawa. Akt ten nie reguluje kwestii bardziej istotnych od innych 

regulowanych na poziomie ustawowym, wobec czego niezasadnym jest jej 

traktowanie w sposób odmienny od innych aktów normatywnych 

moc i w hierarchii prawa. W 

z art. 26 ust. lit. e Ustawy we wskazanym zakresie stanowi 

do jej celu. 

5. art. 26 ust. 2 Ustawy w zakresie, w jakim jest niezgodny z art. 2 Konstytucji 

W artykule 26 ust. 2 ustawodawca która 

orzeczniczy TK. Zgodnie z przepisem sprawy 

przeznaczone do orzekania w rozpoznawane przez co najmniej 

jedenastu Rozprawie przewodniczy Prezes lub Wiceprezes a w razie 

przeszkód w przewodniczeniu przez te osoby- najstarszy wiekiem 

Przepis ten jest niezgodny z zasadami demokratycznego prawnego, 

wart. 2 Konstytucji, tj . zaufania obywateli do i 

z art. 2 Konstytucji zasada ochrony zaufania obywatela do 

oraz stanowionego przez nie prawa opiera na prawa, czyli takim zespole 

jego cech, które jednostce prawne - jej 

decydowanie o swoim w oparciu o 

organów oraz konsekwencji prawnych, jakie te ze 

Jednostka powinna móc konsekwencje poszczególnych 

i na gruncie w danym momencie, stanu prawnego 
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oraz prawodawca nie zmieni ich w sposób i arbitralny. Jednostka 

powinna móc prawodawcy, stanowione przez niego prawo jest racjonalne, spójne 

wymogi Konstytucji. Stanowienie przepisów, których 

z jest dostrzegalna na pierwszy rzut oka, przepisów 

instrumentalnych, do konkretnych osób lub które nie 

zgodne z nurtem politycznym partii pozbawia jednostki podstaw do 

zawierzenia prawodawcy. 

Ustawa na co najmniej jedenastu "co najmniej" 

wskazuje, w tym jedenastu. W uzasadnieniu 

Projektu wskazano, na co najmniej jedenastu 

jest zgodne ze standardami europejskimi i wymogiem 2/3 ogólnej liczby 

konstytucyjnego w (zob. str. 9 

uzasadnienia). Trudno jednak z bowiem 

na poziomie jedenastu lub 

przekracza 2/3 Konstytucyjnego. Co prawda w stosunku do 

poprzedniej regulacji wprowadzonej na mocy nowelizacji z grudnia 2015 r. liczba ta 

zmniejszeniu (z 13 w dalszym jest ona zbyt 

Wydaje jakoby decyzja o ustaleniu na poziomie 

jedenastu lub ustawodawcy. w 

uzasadnieniu Projektu, wskazana liczba TK stanowi 2/3 

ogólnej liczy TK, wprowadza wnioskodawców w co zaufanie 

obywateli do organów 

Ingerencja prawodawcy jest nadmierna. Nawet ustawodawcza jest 

legitymowana do przyjmowania tego typu regulacji, jak zawarta w art. 26 

ust. 2 Ustawy, to zgodnie z jej dopuszczalne 

tylko w razie stwierdzenia tej regulacji dla ochrony interesu 

publicznego, z którym jest Jakkolwiek, za zasadne wprowadzenie 

liczby to liczba którzy 

sprawy dla musi dostosowana do ogólnej liczby 

TK. Rozpoznanie spraw jako przeznaczone dla TK 

nie blokowane i odraczane, ze na zebrania ustawowej 

liczby wynosi lub 

jest warunku zachowania proporcji efektami 

27 



wprowadzonej regulacji a pod Ustawy o TK z 1997 r. 

zasada, orzeczniczy TK to minimum 

proporcjonalna do rangi spraw, jakie TK w tym a nie 

TK w zakresie wyznaczania rozpraw. 

6. art. 26 ust. 3 w zw. z art. 38 ust. 3 Ustawy w zakresie, w jakim jest niezgodny 
z art. 2 Konstytucji 

Ustawa wart. 26 ust. 3 powiela wprowadzone na mocy nowelizacji Ustawy 

o TK z dnia 22 grudnia 2015 r., uznane przez Konstytucyjny na mocy 

orzeczenia z dnia 9 marca 2016 r. za niekonstytucyjne (zob. wyrok TK z dnia 9 marca 

2016 r., sygn. akt: K 47/15, nieopubl.). 

art. 26 ust. 3 Ustawy zasady wyznaczania do 

Prezes wyznacza do w tym 

i wszystkich 

alfabetycznej przy tym rodzaje, oraz 

spraw do Zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy terminy 

rozpraw, w których rozpatrywane wnioski, wyznaczane 

spraw do TK. Unormowanie kwestii rozstrzygania spraw w sposób 

uznany uprzednio za niekonstytucyjny nie 

w zakresie takiego Próba ponownego wprowadzenia do 

prawnego przepisu uznanych przez TK za niekonstytucyjne 

o ignorancji wydanych przez TK. co do ustalania terminów rozpraw 

zgodnie z spraw do TK dysfunkcjonalny jest 

wyznaczania terminów rozpraw albo niejawnych 

spraw (por. dodany art. 80 ust. 2 Ustawy o TK}. on do 

pozbawienia reagowania w sytuacjach kryzysowych, w których 

wydanie orzeczenia poza spraw nieodzowne, np. 

w razie uznania przez sprawowania 

przez Prezydenta albo w razie sporu 

kompetencyjnego". (zob. wyrok TK z dnia 9 marca 2016 r., K 47/15, nieopubl.). 

Zastosowanie prawnego wyznaczanie rozpraw 

spraw do TK nie wymogów 
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i oraz nie stopnia i spraw 

wniesionych przed TK. takie negatywnie na 
TK. 

przepis narusza art. 2 Konstytucji i z niego przyzwoitej 

legislacji, zaufania obywateli do i stanowionego przez nie prawa. 

Wyinterpretowana z przepisu art. 2 Konstytucji zasada przyzwoitej legislacji jest 

jednym z fundamentów demokratycznego prawa. Zasada ta ma na celu 

wskazanie którymi winien ustawodawca w procesie legislacyjnym, 

tak by tworzone prawo racjonalne i jego adresatów. 

Instrumentem do interpretacji przepisów prawa jest prawa. Zgodnie 

z podstawowym prawa przyjmuje prawodawca jest 

racjonalny. Z zasady racjonalnego prawodawcy wynika: skoro prawodawca jest 

racjonalny, to i jego w postaci aktu normatywnego jest racjonalne, je 

tak aby nie nieracjonalne. Co powinno ono racjonalne 

w maksymalnym stopniu i to aktualnego stanu wiedzy, 

i potrzeb W zasady racjonalnego prawodawcy to 

prawodawca racjonalny jest norm odtwarzanych przez interpretatora z tekstu 

prawnego. Wynika ono z charakteru prawa, jako regulatora stosunków 

który powinien w znaczeniu praktycznym. Odpowiada ono potrzebom 

demokratycznego prawnego, w którym prawo powinno i ma 

do tego (Gizbert-Studnicki T. , leksykalna w interpretacji 

prawniczej, Kraków 1987, s. 190). Przepisy Ustawy w analizowanym zakresie nie 

zasadzie przyzwoitej legislacji. Przepisy te w wyroku 

TK jako niekonstytucyjne. W z ustawodawca 

niekonstytucyjne regulacje w nowej Ustawie, zaufanie obywateli do organów 

Wprowadzenie do stosowania przepisów walor niekonstytucyjnych 

stanowi o zasady racjonalnego prawodawcy. Przepis art. 26 ust. 3 w zw. z art. 

38 ust. 3 Ustawy jest sprzeczny z art. 2 Konstytucji. 

7. art. 30 ust. 5 w zw. z art. 61 ust. 1 Ustawy w zakresie, w jakim jest niezgodny 

z art. 2, art. 1 O oraz art. 173 Konstytucji 
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W przepisach Ustawy znaczme wzmocmono Prokuratora Generalnego 

w przed TK. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 30 ust. 5 

Ustawy w sprawach rozpoznawanych przez w uczestniczy 

Prokurator Generalny lub jego W sprawach rozpoznawanych w innych 

uczestniczy prokurator Prokuratury Krajowej. 

Proponowane co do zasady 

zawiadomionego Prokuratora Generalnego lub jego przedstawiciela na rozprawie nie 

wstrzymuje rozpoznania sprawy, chyba z przepisów wynika Prokuratora 

Generalnego uczestnictwa na rozprawie (art. 61 ust. 6 Projektu). Prokurator 

obligatoryjnie uczestniczy w sprawie, której przedmiot warunkuje rozpoznawanie jej 

w (art. 30 ust. 5 Ustawy) lub w sprawie czasoweJ 

sprawowania przez Prezydenta RP (art. 29 Ustawy). 

Taka konstrukcja przepisów negatywnie na funkcjonowanie bowiem 

w przypadku niestawiennictwa Prokuratora Generalnego lub jego na rozprawie 

rozpatrywanej w jest Trzeba 

na uwadze, takie ma charakter obstrukcyjny w stosunku do 

orzeczniczej Przede wszystkim Prokurator Generalny nie 

na rozprawie, na której jego jest 

TK. Stosowanie regulacji ustawowej doprowadzi do sytuacji, absencja 

Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego na rozprawie przed TK pozbawi 

rozpoznania jego sprawy. Takie przeczy zasadom 

dla demokratycznego prawa w art. 2 Konstytucji. 

Zgodnie z art. 173 Konstytucji, i i od 

innych w art. l O 

Konstytucji RP, który statuuje Zgodnie z 

w powinien na równowadze trzech Równowaga 

w tym polega na ale kontroli i hamowaniu 

Jednak, jak wskazuje w doktrynie prawa konstytucyjnego, odczytywanie art. 173 

Konstytucji w z art. l O Konstytucji wysuwa na pierwszy plan 

i (zob. E. J. Co wynika dla 

z konstytucyjnej zasady [w:] Konstytucja i gwarancje jej 
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przestrzegania, Warszawa 1996). W tym mówimy o separacji 

Z wynika, Konstytucja akcentuje od 

innych w ponadto, ta podlega tylko Konstytucji 

i ustawom (art. 178 ust. l Konstytucji). 

J. o której mowa wart. 173, jako 

co oznacza, jest 

w systemie organów i jako 

co oznacza, na tok funkcjonowania nie ma 

ani ustawodawcza, ani wykonawcza, co stanowi 

od innych (J. Komentarz 

do art. 173 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. 

L. Garlickiego, t. I, Warszawa 1999, s. 11). 

Z konstytucyjnych gwarancji wniosek, 

dopuszczalna jest ingerencja organów innych w 

ingerencji w zakres nie 

bowiem zagwarantowanej przepisem art. 178 ust. l Konstytucji 

"( ... ) z natury rzeczy, musi ograniczeniom 

z ich funkcjonowania w ramach aparatu 

(nigdy nie one jednak do przyznania 

czy kontroli nad orzecznictwem w konkretnych sprawach)." (L. Garlicki, 

Komentarz do art. 178 Konstytucji RP [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz pod red. L. Garlickiego, t. IV, Warszawa 2005, s. 6). 

Analizowana Ustawa warunkuje procedowanie TK w zakresie rozpoznawania wniosku 

od Prokuratora Generalnego. pod fakt, aktualnie 

ustawa Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177 ) 

stanowiska Ministra ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego ( art. l § 

l Ustawy Prawo o prokuraturze), de jato na termin rozpatrzenia wniosku 

przedstawiciel wykonawczej i Prokuratora Generalnego. Tak 

skonstruowane przepisy nie od 

wykonawczej. Resort na procedowanie 

TK. zmiana, w zakresie, w jakim uprawnia Ministra 
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do nadzoru nad jest niezgodna z art. lO i 173 

Konstytucji. 

W z Ustawa narusza zasady i 

Prokurator Generalny lub Prokurator Krajowy mogli 

skutecznie procedowanie 

Przedmiotowe przepisy zbyt wiele wykonawczej 

w sposób nieuzasadniony jej kompetencje w przed TK. Takie 

stanowi naruszenie zasady i równowagi a 

i od innych 

wszelkie regulacje prawne jako w 

funkcjonowania znaczny na jej 

niezgodne z demokratycznego prawa. 

8. 61 ust. l Ustawy jest niezgodny z art. 2 i art. 45 ust. l Konstytucji 

W U stawie zasady wyznaczania terminów rozpraw przed TK. W art. 61 ust. l 

wskazano, rozprawa nie po 30 dni od 

zawiadomienia o jej terminie. 

Pierwszy z wzorców kontroli, art. 2 Konstytucji stanowi, Rzeczpospolita Polska jest 

demokratycznym prawnym. Ocena przepisu 

w wzorca powinna na analizie zasad 

wyinterpretowanych przez Konstytucyjny z art. 2 Konstytucji: zasady 

zaufania obywateli do i stanowionego przez nie prawa oraz zasady 

Zaufanie obywatela do od stworzenia warunków, w których nie 

pozostaje on w stanie co do swojej sytuacji prawnej. przepis 

warunkuje minimalny termin zawiadomienia, a terminem 

rozprawy. Ustawodawca termin ten wynosi co najmniej 30 dni. Nowe 

przepisy nie terminu maksymalnego, w jakim od zawiadomienia ma 

rozprawa. Z wynika, bez ustawowych 

termin rozprawy. Analizowana regulacja przeczy zasadzie zaufania obywateli 
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do pozbawia co do terminu rozpoznania 

przez TK zainicjowanej sprawy. 

swobody tworzenia przepisów przez zasada 

Ustawodawca nie 

pewien a stopniem 

naruszenia jednostki a interesu publicznego, który ma w ten sposób 

ochronie. Zakaz ten jest jednym z przejawów zasady ochrony zaufania 

obywatela do (por. orzeczenie TK z dnia 9 stycznia 1996 r. Sygn. akt K 18/95, 

OTK ZU nr 1/1996). Ujednolicenie przez terminu w jakim, od 

zawiadomienia, musi rozprawa jest sprzeczne z 

w art. 2 Konstytucji. pod spraw 

w jakich orzeka TK, taki sam 30- dniowy termin dla ich rozpoznania 

nie jest uzasadniony celem zmiany. 

Przepis art. 61 ust. l Ustawy jest sprzeczny z art. 45 ust, l Konstytucji. Zasada prawa 

do w swej istocie nie ograniczona, gdy ingerencja ustawodawcy, 

do lub rzetelnego do 

ograniczenia tych które na zasady prawa do 

i realizowanie, przez prawo do jego funkcji. 

W rangi spraw rozpoznawanych przez TK, 30- dniowy termin na wyznaczenie 

rozprawy przez TK za Warto 

rozstrzyga m.in. o z ustaw i umów sporów 

kompetencyjnych centralnymi konstytucyjnymi organami oraz 

o z Konstytucja celów lub partii politycznych. Termin 

od dnia zawiadomienia o rozprawie, przy jednoczesnym braku w Ustawie 

terminu na zawiadomienia wskazuje na przepisu 

z ekonomiki w art. 45 ust. l Konstytucji. 

Ustawodawca bagatelizuje sytuacje, w których koniecznym jest rozpoznanie sprawy 

w trybie pilnym. W przypadku zmian kodeksu wyborczego, przed 

wyborami parlamentarnymi przepis Ustawy nie 

dokona weryfikacji nowych regulacji trybu wyborczego. Wówczas istnieje 

wybory do Sejmu i Senatu kolejnych kadencji w oparciu 

o przepisy niekonstytucyjne. 
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reagowaniu na prawny 

zasada w art. 45 ust. l Konstytucji. Zgodnie z 

ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez 

nieuzasadnionej Przepis art. 61 ust. l zbyt termin na rozpoznanie 

sprawy przez TK, w sytuacji, w której przedmiot sprawy i sytuacja polityczna czy 

przez W Ustawie 

pozostawiono TK w zakresie maksymalnego terminu w jakim, od 

zawiadomienia, musi rozprawa. Wnioskodawca zawiadomienie 

o terminie rozpoznania jego wniosku wyznaczonym nawet na kilka do przodu. 

nigdzie, w nowej regulacji nie wyznaczony termin 

w jakim, od momentu wniosku musi W 

z uchwalony tryb wyznaczania terminu rozprawy nie realizuje 

zagwarantowanego wart. 45 ust. l Konstytucji prawa do 

9. art. 68 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 Ustawy niezgodne z art. 2 i art. 45 ust. l 

Konstytucji oraz art. 6 ust. l Konwencji o ochronie praw i 

podstawowych 

Zgodnie ze przedmiot kontroli przepisami art. 68 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 

Ustawy, w trakcie niejawnej narady przed wydaniem orzeczenia przez 

Konstytucyjnego co najmniej czterech sprzeciw 

wobec proponowanego uzna, zagadnienie ma szczególnie 

charakter ze ustrojowych lub ze na publiczny, 

ci nie z kierunkiem W tej sytuacji, narada 

ulega odroczeniu o 3 którzy sprzeciw, na kolejnej 

naradzie po tego terminu, 

w trakcie ponownej narady, co najmniej czterech 

sprzeciw, narada ponownie ulega odroczeniu o kolejne 3 Po tego 

terminu przeprowadza i 

Kwestionowane stanowi kolejny instrument odwlekania w czasie wydania 

przez Konstytucyjny. Jego zastosowanie 

odroczenie wydania wyroku przez o 6 a nawet Co niezwykle 

istotne, zastosowanie instrumentu od dowolnego uznania 
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przez co najmniej czterech rozstrzygane zagadnienie ma szczególnie 

charakter, w sytuacji gdy ci nie z kierunkiem 

stanowi o naruszeniu przez art. 2 i art. 45 ust. l 

Konstytucji oraz art. 6 ust. l Konwencji o ochronie praw i podstawowych 

Regulacja art. 68 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 Ustawy zaprzecza gwarancjom 

z tych, fundamentalnych z punktu widzenia zasady demokratycznego 

prawa, aktów normatywnych. 

Konstytucja w art. 45 ust. l zapewnia prawo do sprawiedliwego i jawnego 

rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej przez 

bezstronny i przepisy zaistnienia 

nieuzasadnionej na gruncie przed 

Konstytucyjnym. Przede wszystkim decyzja o odroczeniu w tej 

sytuacji narady w sposób kontroli i 

od decyzji co najmniej czterech Decyzja w tym zakresie 

oparta na wysoce ocennej i nieprecyzyjnej uznania, zagadnienie ma 

"szczególnie charakter ze ustrojowych lub ze na 

publiczny." Nie jest przy tym jasne, dlaczego narada powinna w tej sytuacji 

odroczona o 3 do 6 odroczenie narady na tak okres nie 

sprzyja zagadnienia przez i wydaniu merytorycznie trafnego 

wyroku, ze na sztucznie narzucony okres "spoczywania" po 

którego do sprawy 

z ponownego zapoznania z 

W ocenie Wnioskodawcy, decyzja w zakresie ewentualnego zaistnienia szczególnie 

zagadnienia na gruncie rozpatrywanej przez sprawy oraz 

narady powinna podejmowana przez 

w sprawie poprzez Dopiero wówczas, 

zweryfikowanie istnienia podstawy odroczenia narady, jej znaczenia dla 

sprawy oraz rzetelne ustalenie czasu do tego zagadnienia, 

po którego TK do narady. 

Uregulowanie zawarte w przepisach sprzyja wykorzystywaniu go, jako 

instrument "weta", przepis art. 68 ust. 7 Ustawy nie ogranicza 
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dalszego narady o kolejne 3 w sytuacji, gdy trzecia narada nie 

przyniesie zgody w zakresie 

zatem na gruncie przepisów marny do czyniema 

z naruszeniem gwarancji z art. 45 ust. l Konstytucji. Zgodnie z wyrokiem 

TK z 12 marca 2002 r. (sygn. P 9/01, OTK-A 2002/2, poz. 14), "jednym 

z fundamentalnych demokratycznego prawnego jest zasada 

obywateli do w celu im obrony ich interesów przed 

organem w prawem( ... ), a na prawo 

do w prawo do (prawo uruchomienia 

procedury), prawo do odpowiedniego procedury (zgodnie z wymogami 

i oraz prawo do wyroku (prawo do uzyskania 

Wprowadzony wart. 68 ust. 5-7 Ustawy instrument 

skutecznie wydanie przez Konstytucyjny 

prawa do 

Jak Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 maja 2002 r. (sygn. akt SK 

32/01, OTK 138/8/A/2008): "Przyspieszenie jest 

wieloletnia i bardzo 

oczekiwanie na wyrok prowadzi do ludzi do szukania ochrony prawnej na 

drodze (por. J. Z. Resich, J. Lapierre, T. 

cywilne, Warszawa 2001, s. 358)." Z 

regulacja jest niezgodna z art. 45 ust. l Konstytucji i jako taka niedopuszczalna 

w demokratycznym prawa. o naruszeniu art. 6 

ust. l Konwencji o ochronie praw i podstawowych z którego 

wywodzi prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy w 

terminie przez i bezstronny 

przepisy z art. 2 Konstytucji zaufania 

do i stanowionego przez nie prawa. Zasada prawnego 

obywateli ma szczególne znaczenie w sferach, w których przejawia 

Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 listopada 1997 r. 

"ochronie konstytucyjnej musi zaufanie obywateli nie tylko do litery prawa, 

ale przede wszystkim do sposobu jego interpretacji przyjmowanej przez organy 

(zob. wyrok TK z dnia 27 listopada 1997 roku, sygn. akt U 11/97, OTK 1997, 
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Nr 5-6, poz. 67). Istotne jest zatem nie tylko stanowienie prawa racjonalnego, ale 

normy prawne w aktach prawnych powinny jasne 

i jednoznaczne. W ocenie Wnioskodawcy, obu tych cech brakuje przedmiotowej 

regulacji. Nie tylko bowiem ustanowione nie jest racjonalne, ale ponadto 

przepisy nie w sposób jednoznacznie 

odroczenia narady oraz jego 

stosowania. Tak stanowione prawo nie sprzyja budowaniu zaufania obywateli do 

ustawodawcy i stanowionego przez niego prawa. 

Zasada zaufania jest postrzegana w orzecznictwie jako zasada 

wobec adresata norm prawnych. Prawo nie 

dla obywatela, który powinien móc swoje sprawy w zaufaniu, nie 

na prawne skutki w momencie podejmowania decyzji i 

jego zgodne z prawem oraz w 

uznawane przez prawny. Na zaufania obywateli do 

do przewidzenia", nieuzasadnione, czy 

ustawodawcy. Brak jakiegokolwiek poczucia prawnego, gdy z 

w nowej ustawy, obywatele prawa gwarantowane im przez pewien 

okres na mocy poprzednio ustawy lub na mocy Konstytucji, takie 

nie ma oparcia w jakichkolwiek racjonalnych przyczynach. 

kwestionowane uregulowanie ustawodawca jednostki poczucia 

w zakresie im prawa do rozpoznania sprawy przez 

bez nieuzasadnionej Z tych 

przepisy zaufania. 

Przepisy art. 68 ust. 5-7 Ustawy z art. 2 Konstytucji 

czy naruszenie zasady 

czy ustawodawcy ze swobody regulacyjnej 

stanowi nierzetelne, niezrozumiale intensywne (wyrok TK z 13 marca 2007 r., 

sygn. K 8/07, OTK-A 2007, Nr 3, poz. 26). W ocenie Wnioskodawcy, ustawodawca 

w tym wypadku dopuszczalne ramy ingerencji w 

prawny. 

Wprowadzone które me funkcjonowaniu 

Konstytucyjnego. W orzecznictwie Konstytucyjnego wskazano, 
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naruszenie zasady za udowodnione w sytuacji, gdy 

z punktu widzenia kultury prawnej i zasad ingerencja prawodawcza 

nadmierna w stosunku do celów, albo owe cele poza 

legitymowanym w ustroju demokratycznym dopuszczalnym zakresem 

(wyrok TK z 18 lutego 2003 r., sygn. K 24/02, OTK-A 2003, Nr 2, por. 11, s. 

141). Ustawodawca nie na uzasadnienie wprowadzenia nieznanej 

instytucji odroczenia narady. Z takie nie sprzyja 

zasadzie Jakkolwiek, na 

odroczenia narady w szczególnych sytuacjach jako przydatne, to jednak 

ustawodawca nie powinien przeprowadzenia narady i wydania 

orzeczema przez poprzez wprowadzenie ustawowego mm1mum 

"spoczywania" przez okres 3 nie 

z które na gruncie rozstrzygania danej sprawy 3 

aby je 

Wyznaczony przez okres me mobilizuje do 

sprawnego i na wykonywanie przez jego 

ustrojowych W na gruncie regulacji 

ustawodawca naruszenia zasady (art. 2 

Konstytucji). Wprowadzone nie jest dla ochrony 

interesu publicznego, z którym jest oraz nie zapewnia 

zamierzonych przez celów. Nadto, nie warunek 

zachowania proporcji efektami wprowadzonej regulacji a 

z niej dla jednostek. 

10. art. 83, art. 84 oraz art. 85 Ustawy, w zakresie, w jakim niezgodne z art. 2, 

art. 45 ust. 1 oraz art. 191 ust. 1 pkt 1-5 Konstytucji 

Przepisy i Ustawy zaprojektowane 

w sposób normy konstytucyjne. 

Zgodnie z w Ustawie w sprawach 

i przed dniem w Ustawy stosuje nowe regulacje. 

Sprawy zainicjowane przed TK przed dniem w przepisów Ustawy 
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rozpoznane w terminie roku (art. 83 ust. 2 Ustawy). Sprawy, w których wnioski 

obligatoryjnie zawieszone na w celu 

dostosowania wniosków do nowych wymogów. wyznaczone terminy rozpraw 

odroczone. Termin zostanie wyznaczony na nowo nowych przepisów 

(art. 85 Ustawy). 

zastosowane normy intertemporalne od standardów 

demokratycznego prawa, wobec czego niezgodne z art. 2 Konstytucji. 

Przedmiotowe przepisy zmienia uczestników 

przede wszystkim zasady a wymogów, które 

wskazane podmioty. Wnioskodawca zarzuca kwestionowanej regulacji 

naruszenie zasady oraz zasady przepisów 

prawa wyinterpretowanych z art. 2 Konstytucji. 

W odniesieniu do regulacji sfery praw i jednostki, 

Konstytucyjny z art. 2 Konstytucji, w 

od art. 31 ust. 3 Konstytucji, który wprowadza enumeratywne ograniczenia 

w zakresie korzystania z konstytucyjnych i praw. 

Przy ocenie, czy naruszenie zasady zawartej w art. 2 

Konstytucji, badaniu podlega "zarzut nierzetelnego, niezrozumiale intensywnego 

ustawodawcy ze swobody regulacyjnej" (wyrok TK z 13 marca 

2007 r., sygn. K 8/07, OTK-A 2007, Nr 3, poz. 26). W jednym z 

Konstytucyjny naruszenie zasady za 

udowodnione w sytuacji, gdy z punktu widzenia kultury prawnej i zasad 

ingerencja prawodawcza nadmierna w stosunku do celów, 

albo owe cele poza legitymowanym w ustroju demokratycznym 

dopuszczalnym zakresem (wyrok z 18 lutego 2003 r., sygn. K 24/02, 

OTK-A 2003, Nr 2, por. 11, s. 141). W uzasadnieniu do projektu Ustawy wskazano, 

wprowadzenie przepisów w analizowanych brzmieniu jest uzasadnione 

ujednolicenia wniosków. Projektodawcy wprowadzenie 

i bardziej precyzyjniejszych wymogów formalnego 

wniosków do TK ma tego typu pism procesowych przez 

wnioskodawców, a temu procedowanie w sprawie kontroli abstrakcyjnej. 

przepisów kontrolowanych, wzorców 
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kontroli i znaczenia przygotowanego wniosku dla konstytucyjnego 

refleksji nad problemami konstytucyjnymi, poprawi wniosków, a tym 

samym przyczyni do rzetelniejszego procedowania przed TK (str. 22 uzasadnienia do 

projektu Ustawy). za Projektodawcy 

nowy system wniosków do TK ma 

bardziej sumienne procedowanie TK, jako samodzielnego 

organu konstytucyjnego 

zarówno uchwalenia kwestionowanego przepisu, jak 

jego cele poza legitymowanym w demokratycznym prawa zakresem 

ustawodawczej. W 

przepisy narusza z art. 2 Konstytucji. Ingerencja 

prawodawcy w proces rozpatrywania w oparciu o przepisy 

wniosków za do celu zmiany 

przepisów. 

Zdaniem Konstytucyjnego, z zasady trzy 

prawodawcy: l) przyjmowanie danej regulacji tylko 

wówczas, gdy jest dla ochrony interesu publicznego, z którym jest 

2) nakaz danej regulacji w sposób zamierzonych 

skutków (celów), 3) warunek zachowania proporcji efektami wprowadzonej 

regulacji a z niej dla obywateli. 

Zasada ta zwraca na celu i do jego 

(wyrok TK z dnia 27 kwietnia 1999 r., sygn. akt P 7/98, Legalis). 

uznaje, ustawodawca w zgodzie z gdy 

dopuszczalnych wybiera najmniej dla 

podmiotów, wobec których one zastosowane, lub dolegliwe w stopniu nie 

to jest wobec i usprawiedliwionego konstytucyjnie 

celu (wyrok z dnia 25 2004 r., sygn. SK 33/03, Legalis). wskazano, 

zmiana na nieuzasadnionym przerwaniu procesu rozpatrywania wniosku nie 

jest chroniona wszystkich ustawodawca 

radykalne. W przedmiotowym przypadku, skutki 

z zastosowaniem art. 83 - 85 Ustawy nadmierne, co prowadzi do wniosku 

o i skorzystania przez z przyznanej 

40 



mu "swobody" regulacyjnej. W tym zakresie, przep1s 

narusza (art. 2 Konstytucji). 

z opisywanego wzorca kontroli Ustawy 

(art. 2 Konstytucji) jest zasada przepisów prawa (lex retro non agit). 

Jak wskazuje Konstytucyjny zasady prawa wstecz 

do twierdzenia, nie norm prawnych, które 

nowo ustanowione normy prawne do (rozumianych sensu largo), które 

miejsce przed w nowo ustanowionych norm prawnych i z którymi 

prawo nie skutków prawnych normami tymi przewidzianych" (wyrok TK 

z 28.05.1996 r., U 1186, OTK 1986 r., poz. 2). Ponadto "ustawa z 

kiedy jej stosowania pod czasowym ustalony na moment 

ustawa nie tylko uchwalona, lecz 

w organie publikacyjnym)" (orzeczenie z 29.01.1992 r., 

K 15/91, OTK 1992 r., poz. 8). 

Ustawa w zakresie przewiduje stosowanie przepisów nim do 

wniosków. Sprawy TK do rozpoznania zawieszone na 

6 Tym samym zasada przepisów prawa w U stawie 

naruszona w sposób drastyczny i nieuzasadniony. Przede wszystkim ze na brak 

powodów dla uchwalenia analizowanej regulacji. 

Jak wskazuje Konstytucyjny wprowadzania retroaktywnych 

przepisów prawa dopuszczalna jest w sytuacjach z bardzo 

powodów (wyrok TK z 29.01.1992 r., K. 15/91, OTK 1992 r., poz. 8). Oprócz ogólnych 

zasad takich jak stanowienia retroaktywnych przepisów prawa kamego 

materialnego oraz uregulowania przepisów retroaktywnych w ustawie, 

szereg innych które Projekt narusza. nich 

to, musi konieczna dla realizacji 

(urzeczywistniania) lub ochrony konkretnych konstytucyjnych w tym sensie, 

realizacja (ochrona) tych nie jest bez wstecznego prawa 

(wyrok z 19.03.2007 r., K 47/05, OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 27), przy czym te inne 

konstytucyjne szczególnie cenne i od 

chronionej zakazem retroakcji (wyrok z 5.09.2007 r., sygn. P 21/06, OTK ZU nr 

8/ N2007, poz. 96). Ponadto stanowienie retroaktywnych przepisów wymaga 
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zachowania odpowiednich proporcJI, tzn. racJe konstytucyjne za 

powinny jej negatywne skutki (zob. wyrok w sprawie 

o sygn. U 5/06), a retroaktywne przepisy za konstytucyjne, 

one niektórych adresatów danej normy prawnej i zarazem 

nie sytuacji prawnej adresatów tej normy (por. wyrok 

z 25.09.2000 r., K. 26/99, OTK ZU nr 6/2000, poz. 186). 

analizowane przepisy Ustawy w sposób nieuzasadniony 

i sprzeczny z demokratycznego prawnego 

przepisów prawa. Wskazana argumentacja 

zmiany przepisów tj. ujednolicenia wymogów wniosków 

i usprawnienia procedowania przed TK, nie 

zakaz retroakcji praw nabytych i 

prawne. 

W tym miejscu na art. 83 Ustawy, zgodnie, z którym 

w przypadku wniosków przez podmioty wskazane w art. 191 ust. l pkt 1-5 

Konstytucji, przed dniem w projektowanych 

przepisów, Prezes w 14 dni od dnia w ustawy, zawiesza 

na okres 6 i wzywa do wniosków zgodnie z nowymi 

wymogami (art. 84 ust. l Ustawy). wniosek nie zostanie w terminie, 

Prezes umarza (art. 84 ust. 2 Ustawy). 

Z rocznego terminu wyznaczonego na rozpoznanie sprawy w zakresie wniosków 

przed w nowych przepisów, wnioski 

przez organy konstytucyjne. Termin rozpoznania wniosków przez 

organy wymienione wart. 191 ust. l pkt 1-5 Konstytucji w przepisach Ustawy nie 

W niniejsze przepisy niezgodne z art. 191 ust. l pkt 1-5 

Konstytucji. Przepisy konstytucyjne prawa podmiotów do 

rozpoznania wniosku, w oparciu o prawny 

w dniu zainicjowania sprawy przed TK. 
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Zgodnie z brzmieniem art. 45 Konstytucj i ma prawo do sprawiedliwego 

i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej przez 

bezstronny i Zasada ekonomiki dotyczy 

przed TK, jako organem Zgodnie z nowymi 

przepisami wnioskodawcy, którzy wnioski do TK przed w 

przepisów Ustawy czekali rok na rozpoznanie sprawy (art. 83 ust. 2 Ustawy). 

Minimalny okres oczekiwania na wyznaczenie rozprawy nie dla 

wnioskodawców, których sprawy zawieszone na 6 z uwagi na braki 

formalne (tj. ze na dostosowania wniosku do nowych wymogów 

formalnych, art. 84 Ustawy). Ponadto wnioskodawcom, którym wyznaczono termin 

rozpoznama wniosku, zgodnie z art. 85 U stawy, termin ten odroczony. 

W Ustawie nie wskazano terminu, o jaki wyznaczona rozprawa zostanie 

odroczona. Nowe przepisy TK kompetencje do nieograniczonego zwlekania 

z rozpoznaniem sprawy. Stosowanie przepisów w analizowanym brzmieniu 

sprawa, która do TK, nie rozpatrzona nawet przez 

kilka lat. w rozpatrzeniu aktów prawnych 

wywrze negatywny na sprawy obywateli, którzy od 

swoje prawa i Uchwalony system TK w zakresie 

rozpoznawania wniosków spowoduje po stronie wnioskodawców. Ponadto, 

zmiany przepisów zasady przed TK, w sposób 

naruszajmy prawa wstecz, do sytuacji, w której 

rozpoznanie wniosku zostanie odroczone nawet o lat. 

W art. 84 ust. l sprawy z wniosków, które braki 

obligatoryjnie zawieszone na 6 Zawieszenie na roku jest 

nieuzasadnione i sprzeczne z ekonomiki procesowej. Co nowa regulacja 

rozpoznanie wielu wniosków. 

Ustawa narusza 

przepisów prawa z zasady demokratycznego prawnego w sposób 

nadmiemy i nieuprawniony w materii i skutków zawartych w nim przepisów 

prawnych. Przepisy intertemporalne niezgodne z brzmieniem art. 45 ust. l 

Konstytucji, nie wnioskodawcy rozpatrzenia sprawy bez 

nieuzasadnionej 
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11. art. 89 Ustawy jest niezgodny z art. 190 ust. 2 Konstytucji. 

Ustawodawca w art. 89 Ustawy "w terminie 30 dni od dnia 

w ustawy wydane przed dniem 20 lipca 

2016 r. z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym, z aktów normatywnych, które 

moc 

Takie brzmienie przepisu jest absolutnie niedopuszczalne pod gwarancje 

z art. 190 ust. 2 Konstytucji, "orzeczenia Konstytucyjnego 

w sprawach wymienionych w art. 188 w organie 

w którym akt normatywny 

Przepis Konstytucji jest jasny i precyzyjny, wiec jakakolwiek interpretacja 

z której nie wynika natychmiastowej publikacji TK, 

obarczona Co przepis ten funkcje 

przepisy uznane przez TK za niezgodne z 

wyeliminowane z obrotu prawnego. Od publikacji 

ustrojodawca nie Co nie innego 

organu do recenzowania lub oceniania albo do weryfikowania, czy 

one zgodne z o Trybunale, czy nie. Wszystkie orzeczenia 

co ma to 

Art. 89 Ustawy w przepisach i stanowi 

z Prezesa Rady Ministrów za niepublikowanie wyroków 

od 9 marca 2016 r. Ustawodawca arbitralnie i 

przed 20 lipca 2016 r. jakiekolwiek wydane 

z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Co czyni 

dla aktów normatywnych, które moc 

Chodzi tutaj tylko i o 22 grudnia 2015 r. 

ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która w wyroku z 9 marca 2016 r. (K 

47/15), uznana przez w za niezgodna z 

To nie Ustawodawca ma które orzeczenia TK publikowane. To 

nie Ustawodawca ma czy odmowa publikacji wyroku ma 

ustawowe. Ustrojodawca publikowania 
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wszystkich publikacji, a odmowa publikacji stanowi delikt 

konstytucyjny. 

Wnioskodawca zarzuca kwestionowanym przepisom art. 6 ust. 5, 

art. 6 ust. 7, art. 16 ust. 1, art. 26 ust. l lit. e, art. 26 ust. 2, art. 26 ust. 3 w zw. z art. 

38 ust. 3, art. 30 ust. 5 w zw. z art. 61 ust. 1, art. 68 ust. 5, ust. 6 i ust. 7, art. 83, 

art. 84, art. 85 oraz art. 90 Ustawy niezgodne z art. 2, art. 10, art. 45 ust. l, art. 

173 oraz art. 191 ust. l pkt 1-5 Konstytucji. Brzmienie art. 6 ust. 5 w zw. z art. 6 

ust. 7 oraz art. 68 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 Ustawy prawa i 

obywateli przewidziane w art. 6 ust. l Konwencji o ochronie praw i 

podstawowych Naruszenie przez przepisy jednej ustawy tak wielu 

fundamentalnych zasad ustrojowych powinno mocy 

kwestionowanych przepisów, ich stosowanie jest nie do pogodzenia 

z zapewnieniem poszanowania gwarancji konstytucyjnych. 

- lista grupy 
- 5 odpisów niniejszego wniosku wraz z 

V 
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