
Warszawa, dnia 15 września 2009 r.

Opinia

o uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2009 r.

w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r.

o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

 (druk nr 648)

Rozstrzygając o zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 4 września 2008 r.

o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, Trybunał Konstytucyjny

w wyroku z dnia 16 lipca 2009 r. (sygn. akt Kp 4/08) opublikowanym w Monitorze Polskim

Nr 46, poz. 683 stwierdził, że art. 19 w związku z art. 1 pkt 37 lit. a tejże ustawy jest

niezgodny z art. 227 ust. 1 w związku z art. 2 oraz z art. 21 ust. 1 Konstytucji.

Przepis art. 19 ustawy nakazuje Narodowemu Bankowi Polskiemu zbycie akcji

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w

życie ustawy. Jest to przepis przejściowy, który miał umożliwić realizację zakazu posiadania

przez NBP akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ustanowionego przepisem

art. 1 pkt 37 lit. a ustawy. Trybunał uznał, że ustawodawca przekroczył w ten sposób ramy

swobodnego kształtowania normy prawnej, naruszając zagwarantowane w Konstytucji

ochronę własności oraz niezależność banku centralnego.

Jednocześnie Trybunał stwierdził, że art. 19 w związku z art. 1 pkt 37 lit. a ustawy

nie jest nierozerwalnie związany z całą ustawą.

 W związku ze spełnieniem przesłanek określonych w art. 122 ust. 4 zd. drugie

Konstytucji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił ustawę Sejmowi w celu usunięcia

niezgodności stwierdzonej orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm podejmując uchwałę o usunięciu niezgodności stwierdzonej wyrokiem

Trybunału Konstytucyjnego skreślił art. 19 ustawy. Sejm zmienił brzmienie art. 1 pkt 37 lit. a,

poprzez umożliwienie Narodowemu Bankowi Polskiemu posiadania akcji Krajowego

Depozytu Papierów Wartościowych, mając na względzie treść uzasadnienia orzeczenia

Trybunału Konstytucyjnego oraz ścisłe powiązanie tego przepisu ze skreślanym art. 19

ustawy.

Uchwała nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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Michał Gil


