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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 14 czerwca 2000 r.

sygn. akt P. 3/2000.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Marek Safjan — przewodniczàcy,

Jerzy Ciemniewski,

Zdzis∏aw Czeszejko-Sochacki,

Teresa D´bowska-Romanowska,

Lech Garlicki,

Stefan J. Jaworski,

Wies∏aw Johann,

Krzysztof Kolasiƒski — II sprawozdawca,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Andrzej Màczyƒski,

Ferdynand Rymarz,

Jadwiga Skórzewska-¸osiak,

Jerzy St´pieƒ,

Janusz Trzciƒski — I sprawozdawca,

Marian Zdyb,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2000 r. na roz-
prawie pytania prawnego sk∏adu orzekajàcego Sàdu
Apelacyjnego w Warszawie Wydzia∏ V Lustracyjny,
z udzia∏em umocowanych przedstawicieli uczestników
post´powania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Prokuratora Generalnego, o udzielenie od-
powiedzi:

1) co do zgodnoÊci art. 40 ust. 1 i 4 w zwiàzku z art. 3
ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnie-
niu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa
paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach 
1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne
(Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428) — z art. 2, art. 7
i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, w których zosta∏y wy-
ra˝one zasady demokratycznego paƒstwa prawne-
go, praworzàdnoÊci i równoÊci wobec prawa —
w stosunku do tych osób, które w myÊl przepisu
art. 29 cytowanej ustawy, og∏oszonej w Dz. U.
z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i w czasie jej obowiàzywa-
nia przed jej nowelizacjà z dnia 18 czerwca 1998 r.
(Dz. U. z 1998 r. Nr 131, poz. 860), zrezygnowa∏y
z pe∏nienia funkcji publicznej lub kandydowania na
takà funkcj´ albo odwo∏ane zosta∏y z takiej funkcji,

2) co do zgodnoÊci art. 22 ust. 2 zdanie drugie ustawy
z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub

s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub
wspó∏pracy z nimi w latach 1944—1990 osób pe∏-
niàcych funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42,
poz. 428) — z art. 2, art. 7 i art. 42 ust. 3 Konstytu-
cji RP, w których wyra˝ono zasady demokratyczne-
go paƒstwa prawnego i praworzàdnoÊci oraz do-
mniemania niewinnoÊci,

orzeka:

Art. 40 ust. 1 i 4 w zwiàzku z art. 3 ustawy z dnia
11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w or-
ganach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z ni-
mi w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje pu-
bliczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618,
Nr 62, poz. 681 i Nr 63 poz. 701 oraz z 2000 r. Nr 43
poz. 488) w zakresie, w jakim dotyczy osób, które zgod-
nie z art. 29 ustawy (Dz. U. z 1997 r. Nr 70, poz. 443)
i w czasie jego obowiàzywania zrezygnowa∏y z pe∏nie-
nia funkcji publicznej lub kandydowania na takà funk-
cj´ albo odwo∏ane zosta∏y z takiej funkcji,

— jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej przez to, ˝e narusza wyra˝onà w nim
zasad´ ochrony zaufania obywatela do paƒstwa
i stanowionego przez nie prawa, a tak˝e bezpie-
czeƒstwa prawnego jednostki,

— nie jest niezgodny z art. 7 i art. 32 ust. 1 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
(Dz. U. Nr 102, poz. 643 i z 2000 r. Nr 48, poz. 552)

postanawia:

umorzyç post´powanie w zakresie obj´tym pkt 2
pytania prawnego z uwagi na zb´dnoÊç wydania orze-
czenia.

Marek Safjan (zd. odr. co do postanowienia 
o umorzeniu)

Jerzy Ciemniewski Zdzis∏aw Czeszejko-Sochacki
(zd. odr. co do postanowienia 

o umorzeniu)
Teresa D´bowska-Romanowska Lech Garlicki
Stefan J. Jaworski Wies∏aw Johann
Krzysztof Kolasiƒski Biruta Lewaszkiewicz-

-Petrykowska
Andrzej Màczyƒski (zd. odr. co 
do postanowienia o umorzeniu) Ferdynand Rymarz
Jadwiga Skórzewska-¸osiak Jerzy St´pieƒ
Janusz Trzciƒski (zd. odr. co do 
postanowienia o umorzeniu) Marian Zdyb


