


PROJEKT

Ustawa z dnia............................

o zmianie ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Art. 1      W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora
(Dziennik Ustaw z 1996 r. nr 73,  poz. 350 z późniejszymi zmianami) wprowadza się
następujące zmiany:

1)
- w art. 6 ust. 1 słowa �chyba że narusza dobra osobiste innych osób.� zastępuje się

słowami �chyba że narusza prawa osób trzecich.�;

2)
- w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie �Konieczność uzyskania zgody Sejmu lub Senatu
dotyczy również pociągnięcia do odpowiedzialności sądowej za naruszenie praw osób
trzecich, o którym mowa w art. 6 ust.1.�;

3)
- art. 8 otrzymuje brzmienie: �Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem
wyboru jej na posła lub senatora prowadzone jest w dalszym ciągu, chyba że Sejm lub
Senat zażąda zawieszenia postępowania do czasu wygaśnięcia mandatu. W przypadku
zawieszenia postępowania karnego wskutek żądania Sejmu lub Senatu ulega również
zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym.�;

4)
- zdanie pierwsze w ustępie 2 art.9 otrzymuje brzmienie � Zakaz zatrzymania, o
którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie formy pozbawienia lub ograniczenia
wolności osobistej przez organy stosujące przymus, chyba że poseł lub senator został
ujęty na gorącym uczynku przestępstwa i jego zatrzymanie jest niezbędne do
zapewnienia prawidłowego toku postępowania.�;

5)
- w art. 10 ust.5 skreśla się;

6)
- art. 11 otrzymuje brzmienie:
 �1. Poseł lub senator może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności
karnej.
2. W przypadku wyrażenia zgody przez posła lub senatora na pociągnięcie go do
odpowiedzialności karnej art. 7 i art. 10 ust.1, 2 i 4 nie mają zastosowania.�;

7)

- w art. 7 ust.1 i 3 oraz w art. 10 ust 1, 2 skreśla się słowa �i karnoadministracyjnej�.



Art.2    Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie

Obowiązująca ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora zawiera
sprzeczne z Konstytucją RP przepisy dotyczące immunitetu. Wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2001 roku w sposób jednoznaczny potwierdził ten fakt.

Taki stan rzeczy wymaga zmiany. Przedłożony projekt zmierza do zastąpienia
niekonstytucyjnych przepisów normami zgodnymi z Konstytucją RP. W ustawie o
wykonywaniu mandatu posła i senatora należy wprost wyrazić zasadę, że postępowania karne
wszczęte wobec parlamentarzystów przed dniem wyboru prowadzone są w dalszym ciągu,
chyba że izby zażądają zawieszenia postępowania. Dzięki kolejnej zmianie parlamentarzyści
nie będą mogli zasłaniać się przepisem ustawy uniemożliwiającym wyrażenie zgody na
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Konstytucja stanowi, że każdy poseł i senator
może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej i taka zasada powinna
być także wyrażona w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Projekt zawiera także propozycję uchylenia przepisu zawierającego swoisty przywilej
parlamentarzystów, przewidującego osądzenie sprawy przeciwko posłowi lub senatorowi
przez sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście gminy Warszawa-Centrum. Po usunięciu tej
normy parlamentarzyści będą odpowiadać przed sądami na ogólnych zasadach określających
właściwość miejscową sądów. Pozostałe zmiany mają na celu dostosowanie terminologii
ustawy  do pojęć użytych w Konstytucji, co ułatwi interpretację przepisów ustawy. Dzięki
tym zmianom ujednolicona zostanie praktyka orzecznicza organów procesowych w sprawach
prowadzonych przeciwko posłom i senatorom. W porównaniu z dotychczasowym
brzmieniem przepisów ustawy immunitet zostaje częściowo ograniczony. Dalsze ograniczenie
immunitetu parlamentarnego wymaga zmiany norm Konstytucji.

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. To odstępstwo od zasady
jest usprawiedliwione potrzebą szybkiego wejścia w życie zgodnych z konstytucją przepisów
regulujących immunitet posłów i senatorów.






