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KOMISJA
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Pan

Bogdan BORUSEWICZ

MARSZAŁEK  SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 77 ust. 1, w związku z art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja

Ustawodawcza wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie

ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W załączeniu przekazuję projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

Jednocześnie informuję, że w dalszych pracach nad tym projektem ustawy komisję
reprezentować będzie senator Janusz Gałkowski.

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej

(-) Janusz Gałkowski



projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art. 1.

W ustawie z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94,

poz. 788, Nr 250 poz. 2118 i Nr 169 poz. 1417) art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie

lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać

uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



UZASADNIENIE

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 13 grudnia 2005 r. orzekł o niezgodności art. 19

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

w zakresie, w jakim ogranicza przesłankę wyłączenia sędziego jedynie do stosunku osobistego,

pomijając inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na ocenę bezstronności sędziego, z art. 45

ust. 1 Konstytucji.

Uznał, że względna przesłanka wyłączenia sędziego przewidziana w ustawie - Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tj. stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby

wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego, ogranicza wyraźnie zakres sytuacji, które

mogą być uwzględniane jako podstawa wyłączenia sędziego. W Kodeksie postępowania karnego

oraz w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym względnymi przesłankami wyłączenia są

okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego

w danej sprawie.

Od momentu wejścia w życie wyroku, tj. od dnia 21 grudnia 2005 r., przepis art. 19 ustawy

- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w zakwestionowanym zakresie jest

niezgodny z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że zmiana ustawodawcza "powinna

nastąpić w możliwie krótkim terminie, ponieważ utrzymywanie istniejącego stanu rzeczy, a więc

bez wskazanej interwencji ustawodawczej, przez dłuższy okres może naruszać zasadę zaufania do

państwa i stanowionego przez nie prawa wyrażoną w art. 2 Konstytucji.".

Istnieje zatem konieczność podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kierunku wskazanym

przez Trybunał Konstytucyjny. W projekcie nowelizacji przewidziano, że względną przesłanką

wyłączenia sędziego będzie istnienie okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną

wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Przesłanka ta będzie na tyle szeroka, że

swym zakresem pojęciowym obejmie także dotychczasową względną przesłankę wyłączenia

sędziego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa nie wymaga

wydania aktów wykonawczych  do ustawy.

Ustawa przywróci stan konstytucyjności w zakresie instytucji iudex suspectus.

Ustawa nie wywoła negatywnych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych

i prawnych.

Przedmiot projektowanej ustawy pozostaje poza obszarem regulacji prawa Unii

Europejskiej.
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