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 Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. (sygn. akt K 17/14) 

art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2017 

r. poz. 985) został uznany za niezgodny z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP w zakresie, w jakim uprawnia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu do 

dokonywania kontroli osobistej, nie określając granic tej kontroli. Przepis ten ponadto 

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP w 

zakresie, w jakim nie przewiduje sądowej kontroli zgodności z prawem działań 

funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Równocześnie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w 

zakwestionowanych zakresach przepis utraci moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od 

dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.  

 Cała ustawa o Biurze Ochrony Rządu utraci moc obowiązującą już w dniu 1 lutego 

2018 r., tj. w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony 

Państwa (Dz. U. poz. 138). Nie ulega jednak wątpliwości, w świetle powołanego wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego, że także art. 21 pkt 3 oraz art. 23 ust. 2 ustawy o Służbie 
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Ochrony Państwa są niezgodne odpowiednio z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 

3 Konstytucji RP oraz z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. Art. 21 pkt 3 ustawy o 

Służbie Ochrony Państwa uprawnia bowiem funkcjonariuszy SOP do dokonywania kontroli 

osobistej, nie określając granic tej kontroli. Natomiast art. 23 ust. 2 ustawy o SOP 

przewiduje, że na sposób prowadzenia kontroli osobistej przysługuje jedynie zażalenie do 

miejscowo właściwego prokuratora, a więc nie przewiduje sądowej kontroli działań 

funkcjonariuszy SOP.  

 Mając na uwadze powyższe, stosownie do art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958) zwracam się do Pana 

Ministra o podjęcie działań legislacyjnych w celu dostosowania treści art. 21 pkt 3 i art. 23 

ust. 2 ustawy o Służbie Ochrony Państwa do konstytucyjnych standardów ochrony praw 

człowieka.  
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