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Trybunał Konstytucyjny
w Warszawie

sygn. akt K 1/18

Pismo procesowe
Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 2018 r.
(doręczone Rzecznikowi w dniu 15 lutego 2018 r.) informuję, że działając na podstawie
art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
(Dz. U. z 2017 r., poz. 958) oraz na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016
r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072)
zgłaszam udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2018 r.
Prezydent wniósł o stwierdzenie niezgodności:
1. art. 55a ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy
o grobach

i

cmentarzach

wojennych,

ustawy

o

muzeach

oraz

ustawy

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
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(Dz. U. poz. 369; dalej jako: ustawa nowelizująca) z art. 2 oraz art. 42 ust 1
w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;
2. art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy nowelizującej w części obejmującej wyrazy
„ukraińskich nacjonalistów" oraz art. 2a w części obejmującej wyrazy „ukraińskich
nacjonalistów" oraz wyrazy „i Małopolski Wschodniej" z art 2 oraz art 42 ust 1
w związku z art. 31 ust 3 Konstytucji.

Przedstawiam następujące stanowisko w niniejszej sprawie:

1. art. 55a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1575 ze
zm.) jest niezgodny z art. 2 oraz z art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art.
54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
2. art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy wymienionej w punkcie 1 w części obejmującej
wyrazy „ukraińskich nacjonalistów i" oraz art. 2a tej ustawy w części obejmującej
wyrazy „ukraińskich nacjonalistów" oraz wyrazy „i Małopolski Wschodniej" są
niezgodne z art. 2 oraz art 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust 3 Konstytucji RP.

Jednocześnie informuję, że uzasadnienie niniejszego stanowiska zostanie przesłane
do Trybunału Konstytucyjnego w terminie trzech tygodni.
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