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Mikołów, 18.02.2022 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

 

 

Wniosek 

o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o wszczęcie procedury 

delegalizacji partii Prawo i Sprawiedliwość 

 

Działając w imieniu obywateli, których wolności oraz prawa zostały naruszone poprzez 

sprzeczne z Konstytucją działania partii Prawo i Sprawiedliwość, niniejszym składamy 

wniosek o wystąpienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego  

z wnioskiem o wszczęcie procedury delegalizacji partii Prawo i Sprawiedliwość. Zgodnie z art. 

188 pkt. 4 Konstytucji RP Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją 

celów lub działalności partii politycznych, a inicjatywę do skierowania wniosku do Trybunału 

Konstytucyjnego mają, na mocy art. 191: Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, 

Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes 

Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.  

W związku z powyższym, jako Partia Nowa Demokracja – TAK, zwracamy się z prośbą 

o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o wszczęcie procedury delegalizacji 

partii Prawo i Sprawiedliwość. Wniosek ten uzasadniany jest obawą, iż działania partii Prawo 

i Sprawiedliwość pozostają w sprzeczności z Konstytucją i tym samym zagrażają 

demokratycznemu państwu prawnemu oraz jego obywatelom. Wskazujemy, że za działaniami 

sprzecznymi z prawem, w szczególności z obowiązującym w Polsce prawem 
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międzynarodowym, ale również prawem krajowym, czyli naruszeniami art. 7 i 9 Konstytucji 

RP, partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość doprowadziła do zniszczenia trójpodziału władzy 

poprzez zawłaszczenie przez władzę wykonawczą władz: sądowniczej i ustawodawczej 

(naruszenie art. 10 Konstytucji RP), do zawłaszczenia mediów publicznych (naruszenie art. 14 

Konstytucji RP) i szeregu innych naruszeń sprowadzających się do  stosowania przemocy  

w celu wpływu na politykę państwa (niezgodność działań z art. 13 Konstytucji RP), czym 

doprowadziła do zawłaszczenia i zdewaluowania pojęć „prawo” i „sprawiedliwość”, które 

zawarła w swojej nazwie.  

Wskazujemy też na pilną potrzebę wypracowania kodeksu dobrych praktyk urzędników 

państwowych celem zapobieżenia podobnym ekscesom na przyszłość. 

Z uwagi na wyżej wskazane okoliczności, prośba nasza jest odpowiednio 

uargumentowana, a Rzecznik Praw Obywatelskich, jako strażnik praworządności, powinien 

dołożyć wszelkich starań, aby sytuacje wyżej opisane nigdy więcej nie miały miejsca i złożyć 

do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o wszczęcie procedury delegalizacji partii Prawo  

i Sprawiedliwość. 

 

Piotr Chmielowski 

 

 

Przewodniczący partii 

Nowa Demokracja – TAK 

 

 

 


