RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, dnia

22 (1to17

r.

Adam Bodnar

11.511.1869.2014.MM
Trybunał

Konstytucyjny

Warszawa

·Sygn. akt K 7/16
Pismo procesowe

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji
i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) w związku
z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o
organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o
statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. poz. 2074) cofam wniosek
Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 stycznia 2016 r. (sygn. akt K 7/16) w zakresie
objętympkt. l d) w odniesieniu do przepisu art. llf ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o kontroli skarbowej (Dz. U. 2015 r., poz. 553 ze zm.) i wnoszę o umorzenie
postępowania w powyższym zakresie (art. 59 ust. l pkt l ustawy o organizacji i trybie
. postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym).

Uzasadnienie

We wniosku z dnia 4 grudnia 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich
stwierdzenie niezgodności:

wniósł

1)

a) art. 23a ust. 1-3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
z 2015 r. poz. 652),
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b) art. 16 i art. 16a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355
ze zm.),
c) art. 23 ustawy z dnia 12
poz. 1402 ze zm.),

października

d) art. llfustawy z dnia 28
553 ze zm.),

września

1990 r. o

Straży

Granicznej (Dz. U. z 2014 r.

1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz.

e) art. 39 ust. 3-5 ustawy z dnia 13
2013, poz. 1226 ze zm.),

października

1995 r. - Prawo

łowieckie

(Dz. U.

f) art. 36 ust. l pkt 4 i 5 ustawy z· dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1099 ze zm.),
g) art. 14, art. 128 ust. l pkt 2 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170 ze zm.),
h) art. 57 ustawy z dnia 6
poz. 1414 ze zm.),

września

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r.

i) art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 ze zm.),
j) art. 109 i art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.),

k) art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1411 ze zm.),
l) art. 30 i art. 30a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253 ze zm.)
- w zakresie, w jakim przepisy te nie przewidują możliwości złożenia zażalenia na
użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej z art. 7 8
Konstytucji RP w związku z art. 40 i art. 41 ust. l Konstytucji RP oraz z art. 13 w
związku z art. 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.
U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
2)
a) art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o
(Dz. U. 2013 r. poz. 611 ze zm.),

bezpieczeństwie

b) art. 95a § l i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
nieletnich (Dz.U. z 2014 r. poz. 382 ze zm.)
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imprez masowych

postępowaniu

w sprawach

- w zakresie, w jakim przepisy te nie przewidują możliwości złożenia zażalenia na
użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego z art. 78 Konstytucji RP
w związku z art. 40 i art. 41 ust. l Konstytucji RP oraz z art. 13 w związku z art. 3
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
W dniu l marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1948). Zgodnie z art. 159 pkt. l powyższej ustawy utraciła moc ustawa z dnia 28
września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720 i 1165). Powyższe
wskazuje na to, że zaskarżony przez Rzecznika Praw Obywatelskich w punkcie l d)
wniosku z 25 stycznia 2016 r. przepis art. llf ustawy z dnia 28 września 1991 r. o
kontroli skarbowej (Dz. U. 2015 r., poz. 553 ze zm.) utracił moc. Mając na uwadze
powyższe, wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 stycznia 2016 r. w zakresie
pkt. l d), należało cofnąć jako nieaktualny.
W
aktualny.

pozostałym

zakresie wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.
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wciąż

