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Przystąpienie

do

postępowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 marca 2017 r.
2017 r.) uprzejmie

informuję, że

(doręczone

Rzecznik Praw Obywatelskich,

działając

63 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie
Trybunałem

w dniu 23 marca
na podstawie art.

postępowania

przed

Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) oraz art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1648 ze zm.),
zgłasza udział

prawnym

W
przez

w

postępowaniu

Sądu Najwyższego

związku

przed

Trybunałem

Konstytucyjnym

pytaniem

z dnia 14 grudnia 2016 r., sygn. akt

z pytaniem prawnym przedstawionym

Sąd Najwyższy

wszczętym

Trybunałowi

Konstytucyjnemu

na podstawie art. 193 Konstytucji RP oraz art. 4 ustawy z dnia 22

lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157):

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Tnfolinia obywatelska 800 676 676
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czy art. 38a ust. l pkt 3 w związku z art. 38a ust. 2 pkt 5 i w związku z art. 38d ustawy z dnia
2 7 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz. U z 2011 r. Nr 15 5, poz.
924 ze zm.) w zakresie, w jakim:
l)

przewidują

obowiązek

odrzucenia

przez

sprawozdania finansowego partii politycznej w
dokonywania

wydatków
niezależnie

Wyborczego,

na
od

kampanie

Państwową

każdym

wyborcze

okoliczności,

Komisję

przypadku gromadzenia lub
z

pominięciem

Funduszu

naruszeń

przepisów

przyczyn i skali

wartości środków

o finansowaniu kampanii wyborczych oraz

Wyborczą

gromadzonych lub

wydatkowanych niezgodnie z tymi przepisami;
2)

przewidują

Państwową Komisję Wyborczą

skutek odrzucenia przez

finansowego partii politycznej w postaci utraty przez
otrzymania subwencji w

następnych

sprawozdania

partię polityczną

prawa do

3 latach, w których uprawniona jest do jej

otrzymywania;
3)

przewidują

w

każdym

przypadku gromadzenia lub dokonywania wydatków na

kampanie wyborcze z pominięciem Funduszu Wyborczego
wyborczy partii politycznej

środków

finansowych

(przyjęcia

pochodzących

przez komitet

z innego

źródła niż

Fundusz Wyborczy), po zastosowaniu sankcji z art. 148 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.),
sankcję

kolejną (drugą)

za naruszenie przepisów o finansowaniu kampanii wyborczych w postaci

pozbawienia partii politycznej prawa do otrzymania subwencji w

następnych

3

latach

są

niezgodne z art. 2 Konstytucji RP w związku z art. II ust. l, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. l

Konstytucji RP?

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia następujące stanowisko:

l. art. 38a ust. l pkt 3 w

związku

z art. 38a ust. 2 pkt 5 i w

związku

z art. 38d ustawy

z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 155, poz. 924 ze
zm.) w zakresie, w jakim przewiduje
Wyborczą

obowiązek

odrzucenia przez

sprawozdania finansowego partii politycznej w
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Państwową Komisję
każdym

przypadku

gromadzenia lub dokonywania wydatków na kampanie wyborcze z
niezależnie

Funduszu Wyborczego,
przepisów

o

finansowaniu

od

okoliczności,

kampanii

pominięciem

przyczyn i skali

naruszeń

wartości

środków

wyborczych

oraz

gromadzonych lub wydatkowanych niezgodnie z tymi przepisami jest niezgodny z art.
2 Konstytucji RP oraz z art. 58 ust. l i art. 64 ust. l Konstytucji RP w

związku

art. 31

ust. 3 i art. 11 ust. l Konstytucji RP.

związku

2. art. 38a ust. l pkt 3 w

z art. 38a ust. 2 pkt 5 i w

związku

z art. 38d ustawy

z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych w zakresie, w jakim przewiduje
skutek odrzucenia przez
partii politycznej w
kampanie

każdym

wyborcze

okoliczności,

Państwową Komisję Wyborczą

przypadku gromadzenia lub dokonywania wydatków na

pominięciem

z

przyczyn i skali

wyborczych oraz

Funduszu

naruszeń

wartości środków

następnych

Wyborczego,

niezależnie

od

przepisów o finansowaniu kampanii

gromadzonych lub wydatkowanych niezgodnie

z tymi przepisami, w postaci utraty przez
subwencji w

sprawozdania finansowego

partię polityczną

prawa do otrzymania

3 latach, w których uprawniona jest do jej otrzymywania jest

niezgodny z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 58 ust. l i art. 64 ust. l Konstytucji RP
w związku art. 31 ust. 3 i art. 11 ust. l Konstytucji RP.

3. art. 38a ust. l pkt 3 w

związku

związku

z art. 38a ust. 2 pkt 5 i w

z art. 38d ustawy

z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych w zakresie, w jakim przewiduje
w

każdym

wyborcze z

przypadku gromadzenia lub dokonywania wydatków na kampanie
pominięciem

partii politycznej

Funduszu Wyborczego

środków

finansowych

(przyjęcia

pochodzących

przez komitet wyborczy

z innego

źródła niż

Fundusz

Wyborczy), po zastosowaniu sankcji z art. 148 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.),

kolejną (drugą) sankcję

za

naruszenie przepisów o finansowaniu kampanii wyborczych w postaci pozbawienia
partii politycznej prawa do otrzymania subwencji w

następnych

3 latach jest

niezgodny z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 58 ust. l i art. 64 ust. l Konstytucji RP
w związku art. 31 ust. 3 i art. 11 ust. l Konstytucji RP.
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Pragnę

przekazane do

uprzejmie

poinformować, że

Trybunału

Konstytucyjnego do dnia l O czerwca 20 l 7 roku.

uzasadnienie
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powyższego

stanowiska zostanie

