
Projekt

Ustawa

z dnia …... 2019 r.

o zmianie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r.

o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z … r. poz. …)

Art. 1

W ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1422) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. Sędzią Trybunału nie może zostać osoba, która pełniła służbę, pracowała lub była
współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu  lub  prokuratury  i  innych  organów  ścigania  i  jednocześnie  była  członkiem  partii
politycznej okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.”.

Art. 2

W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825) art. 30
§ 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) nie pełniła  służby,  nie  pracowała ani nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa
państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej -
Komisji  Ścigania  Zbrodni  przeciwko  Narodowi  Polskiemu  lub  prokuratury  i  innych  organów
ścigania i jednocześnie nie była członkiem jakiejkolwiek partii politycznej w okresie od dnia 22
lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.”.

Art. 3

W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018
r. poz. 2107) po art. 7 § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego  nie może
zostać  powołany  ten,  kto  pełnił  służbę,  pracował  lub  był  współpracownikiem  organów
bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art.  5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu lub prokuratury i
innych organów ścigania i jednocześnie był członkiem jakiejkolwiek partii politycznej w okresie od
dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.”.



Art. 4

W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2050) po art. 15
§ 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Sędzią Trybunału Stanu nie może zostać osoba, która pełniła służbę, pracowała lub była
współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu lub prokuratury i innych organów ścigania i jednocześnie była członkiem jakiejkolwiek
partii politycznej w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.”.

Art. 5

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Reforma i dekomunizacja wymiaru sprawiedliwości to jeden z priorytetów obecnego rządu,
a zarazem temat, który wzbudza ogromne emocje i rodzi liczne dyskusje. Zdecydowana większość
opinii  publicznej  dostrzega  konieczność  dokonania  zmian,  kontrowersje  wzbudza  jedynie  ich
kierunek.  Projektodawca  podzielając  opinię  o  konieczności  reformy  i  dekomunizacji  wymiaru
sprawiedliwości  proponuje,  aby w  jej  ramach  wprowadzić  regulacje,  zgodnie  z  którymi  osoby
politycznie współpracujące z organami bezpieczeństwa, prokuraturą i innymi organami ścigania z
okresu  Polskiej  Rzeczypospolitej  Ludowej,  będące  jednocześnie  w  tym  czasie  członkami
jakiejkolwiek  partii  politycznej  nie  mogłyby  być  sędziami  Trybunału  Konstytucyjnego,  Sądu
Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Stanu. Ta propozycja znajduje
głębokie uzasadnienie aksjologiczne,  gdyż rozszerza zakaz sprawowania władzy sądowniczej  w
najważniejszych  instytucjach  sądowniczych  Rzeczypospolitej  przez  osoby,  które  pracowały  i
jednocześnie  były zaangażowane  politycznie  w organach  bezpieczeństwa,  prokuratury i  innych
organach ścigania w czasach totalitarnego państwa komunistycznego. W ocenie projektodawców
niedopuszczalne jest, żeby na straży praworządności stały dziś osoby, które politycznie, a zatem z
przekonaniem współpracowały z organami PRL, czyli państwa, które było antydemokratyczne, nie
miało zbyt wiele wspólnego z praworządnością, a także łamało prawa i wolności człowieka.

Wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje żadnych skutków finansowych dla
budżetu  państwa.  Projektowana  ustawa  powinna  przyczynić  się  do  poprawy  standardów
najwyższych organów sądownictwa. Projektowana ustawa ograniczę się do osób które w tym czasie
były członkami partii politycznych a zatem osób zaangażowanym umacnianie niepraworządnego
ustroju. Materia projektowanej ustawy nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 23 Zgodnie z§ 4
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia  2002 r.  w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji  norm i  aktów prawnych (Dz.U. Nr 239, poz.2039, z  późn. zm.)
projektowana ustawa nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. Projektowana ustawa nie będzie
miała wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.



Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.


