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W dzienniku „Trybuna" z dnia 15 czerwca 2007 r. ukazał się artykuł „Obywatelskie

projekty gniją w Sejmie. Nasze prawa. Nasza fikcja", dotyczący przedłużającej się procedury

postępowania z pracami legislacyjnymi nad projektami zgłoszonymi z inicjatywy

obywatelskiej (kopia artykułu w załączeniu).

Jednym z istotnych elementów demokratycznego państwa prawnego jest wynikające

z art. 118 ust. 2 Konstytucji RP prawo obywateli do występowania z inicjatywą ustawodawczą.

Konstytucyjny wymóg zebrania w takim przypadku 100.000 podpisów powoduje, iż sprawa

będąca przedmiotem inicjatywy wzbudza żywe zainteresowanie znacznej grupy obywateli

Rzeczypospolitej. Na wagę tej procedury wskazuje fakt, iż przy projektach zgłoszonych

z inicjatywy obywatelskiej nie obowiązuje zasada dyskontynuacji prac Sejmu, co wynika

z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej

przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688).

Stosunkowo krótkie są także terminy, w których Sejm powinien rozpocząć prace nad

projektami zgłaszanymi z inicjatywy obywatelskiej. Zgodnie z art. 13 powołanej ustawy,

pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się w terminie 3 miesięcy

od daty wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu lub postanowienia Sądu Najwyższego

stwierdzającego prawidłowo złożoną liczbę podpisów popierających projekt ustawy. W wypadku

określonym w art. 4 ust. 3 pierwsze czytanie odbywa się nie później niż w terminie 6 miesięcy od

daty pierwszego posiedzenia Sejmu.



Jak wynika z wskazanych przepisów Konstytucji i wykonującej jej postanowienia

ustawy, sprawa obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej uznana została za sprawa istotną.

Dlatego też musi budzić zarówno zdziwienie, jak i zaniepokojenie fakt, iż nie są podejmowane

dalsze prace legislacyjne.

Zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest obrona praw i wolności zapisanych

w Konstytucji i ustawach. Żadne z tych praw nie powinno być naruszane lub ograniczane przez

organy władzy publicznej. Hamowanie prac legislacyjnych nad prawidłowo zgłoszonymi

obywatelskimi projektami ustaw można odebrać jako tego typu działania. Dlatego też biorąc

powyższe pod uwagę uprzejmie proszę Pana Marszałka o poinformowanie mnie o aktualnym

stanie prac nad wskazanymi w publikacji prasowej projektami ustaw i o przypuszczalnym

terminie ich zakończenia.
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