Najnowsze orzeczenia
http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?Item
SID=1563-301f4741-66aa-4980-b9fa873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne

Kryteria filtrowania
Zakres:
Izba Karna zmień na inny zakres
Sygnatura:
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I KZP 9/21
Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 2 czerwca 2022 r.
Czy zakres znaczeniowy zwrotu "praca lub służba w organach bezpieczeństwa
państwa" w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 w związku z art. 3a w związku
z art. 7 ust. 1 ustawy lustracyjnej oznacza, że dla wskazanej przesłanki
wystarczające jest ustalenie, iż lustrowany został zaliczony w stan etatowy
słuchaczy albo studentów Zamiejscowego Wydziału Porządku Publicznego
w Szczytnie Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie w okresie od
1 października 1989 r. do 31 lipca 1990 r., pozostając jednocześnie w służbie
Milicji Obywatelskiej, a rozpoczynając studia w Wyższej Szkole Oficerskiej
im. gen. Franciszka Jóźwiaka "Witolda" w Szczytnie, a następnie kończąc je
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, czy też zakres znaczeniowy zwrotu "praca
lub służba w organach bezpieczeństwa państwa" w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6
i ust. 3 w związku z art. 3a w związku z art. 7 ust. 1 tejże ustawy oznacza,
że aby uznać lustrowanego za osobę, która pracowała lub pełniła służbę
w organach bezpieczeństwa państwa, wymagane jest dodatkowo ustalenie,
że lustrowany podejmował w tym czasie aktywność lub jakiekolwiek działania
polegające na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych,
stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych, łamaniu prawa do wolności
słowa i zgromadzeń, gwałceniu prawa do życia, wolności, własności
i bezpieczeństwa obywateli, lub dopuścił się zachowań związanych z łamaniem
praw człowieka i obywatela na rzecz komunistycznego ustroju totalitarnego?

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2022 r.
Słuchacz albo student Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie
Akademii Spraw Wewnętrznych w okresie od 1 października 1989 r. do 31
lipca 1990 r., nie jest, z tego powodu, osobą, która pełniła służbę w organach
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 3a w zw.
z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1633).
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