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Interpelacja
W sprawie wskazania przepisu i regulacji prawnych uniemożliwiających publikację orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego ws. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (TK)
Szanowna Pani Premier, na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładam niniejszą interpelację,
której celem uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaka jest podstawa prawna decyzji o nieopublikowaniu
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca br.? Zgodnie z zapisem w art. 190 ust. 2
konstytucji orzeczenia TK podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, czyli Dzienniku
Ustaw. Podobny wniosek płynie z treści ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych - art. 9 ust. 1 pkt.
6 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296), z której wynika, że ogłoszenie aktu
normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Ponadto na tej podstawie w Dzienniku
Ustaw ogłasza się orzeczenia TK dotyczące aktów normatywnych, a na organie wydającym spoczywa
prawny obowiązek opublikowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
W zgodzie z wskazanymi przepisami orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego musi zostać
opublikowane, ponieważ zgodnie z art. 190 ust. 3 Konstytucji, orzeczenie takie wchodzi w życie z
dniem jego ogłoszenia.
Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych jasno mówi, że w gestii Prezesa Rady Ministrów leży
proces publikowania w Dzienniku Ustaw i to PRM go wydaje przy pomocy Rządowego Centrum
Legislacji. Ponadto zasady i tryb publikowania reguluje ustawa zasadnicza oraz ustawa o ogłaszaniu
aktów normatywnych, a zapis art. 105 ust. 2 ustawy o Trybunale precyzuje, że ogłaszaniem orzeczeń
TK zarządza Prezes Trybunału Konstytucyjnego.
W związku z powyższym uzasadnieniem prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. W oparciu o jakie przepisy Rządowe Centrum Legislacji podjęło decyzję o nieopublikowaniu
omawianego orzeczenia TK?
2. Jakie konsekwencje dla Rządowego Centrum Legislacji niesie niedopełnienie obowiązków
regulowanych przepisami konstytucji oraz ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych?
3. Który organ państwowy podjął decyzję o nieopublikowaniu orzeczenia TK lub kto wydał
decyzję dla Rządowego Centrum Legislacji o nieopublikowaniu orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego?

