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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(druk nr 354)

U S T A W A  z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,

poz. 1070, z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr

240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr

130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98,  Nr

131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr

249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr

64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138,

poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 251.)

Art. 80.

§ 1. Sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez

zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia

sędziego na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do

zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Do czasu wydania uchwały zezwalającej

na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej wolno podejmować tylko

czynności niecierpiące zwłoki.

§ 2. O zatrzymaniu sędziego niezwłocznie powiadamia się prezesa sądu apelacyjnego

właściwego ze względu na miejsce zatrzymania. Może on nakazać natychmiastowe

zwolnienie zatrzymanego sędziego. O fakcie zatrzymania sędziego prezes sądu

apelacyjnego niezwłocznie zawiadamia Krajową Radę Sądownictwa, Ministra

Sprawiedliwości i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

§ 2a. Wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, jeżeli nie

pochodzi od prokuratora, powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata albo

radcę prawnego będącego pełnomocnikiem.
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§ 2b. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej nie

odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego określonym w Kodeksie

postępowania karnego lub jest oczywiście bezzasadny, prezes sądu dyscyplinarnego

odmawia jego przyjęcia. Na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku przysługuje

zażalenie do sądu dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania wniosku.

§ 2c. Sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego do

odpowiedzialności karnej, jeżeli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie

popełnienia przez niego przestępstwa. Uchwała zawiera rozstrzygnięcie w przedmiocie

zezwolenia na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej wraz z uzasadnieniem.

§ 2d. Sąd dyscyplinarny rozpoznaje wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do

odpowiedzialności karnej w terminie czternastu dni od dnia jego wpłynięcia do sądu

dyscyplinarnego, z zastrzeżeniem art. 80a § 1.

§ 2e. Przed wydaniem uchwały sąd dyscyplinarny wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego, a

także sędziego, przedstawiciela organu lub osobę, którzy wnieśli o zezwolenie, jeżeli się

stawią. Ich niestawiennictwo nie wstrzymuje rozpoznania wniosku.

[§ 2f. Sędzia, którego dotyczy postępowanie ma prawo wglądu do dokumentów, które zostały

załączone do wniosku, chyba że prokurator, kierując wniosek do sądu dyscyplinarnego

zastrzegł, że dokumenty te lub ich część nie mogą być sędziemu udostępnione z uwagi na

dobro postępowania przygotowawczego.

§ 2g. W przypadku, o którym mowa w § 2f, przewodniczący sądu dyscyplinarnego odmawia

sędziemu wglądu do dokumentów w zakresie zastrzeżonym przez prokuratora.]

<§ 2f. Sędzia, którego dotyczy postępowanie, ma prawo wglądu do dokumentów, które

zostały załączone do wniosku. Jednak prokurator, kierując wniosek do sądu

dyscyplinarnego, może zastrzec, że dokumenty te lub ich część nie mogą być

sędziemu udostępnione z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego.

§ 2g. Jeżeli prokurator złożył zastrzeżenie, o którym mowa w § 2f, przewodniczący sądu

dyscyplinarnego niezwłocznie kieruje sprawę na posiedzenie. Sąd dyscyplinarny

może odmówić sędziemu wglądu do dokumentów dołączonych do wniosku.>

§ 2h. Jeżeli prokurator składając wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do

odpowiedzialności karnej wnosi jednocześnie o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie

sędziego, uchwała zezwalająca na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej

obejmuje również zezwolenie na zatrzymanie sędziego i zastosowanie tymczasowego

aresztowania, chyba że sąd dyscyplinarny postanowi inaczej.
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§ 3. (uchylony).

§ 4. Orzekając w sprawie, o której mowa w § 1, sąd dyscyplinarny może poprzestać na

oświadczeniu sędziego, że wnosi o wydanie uchwały o zezwoleniu na pociągnięcie go do

odpowiedzialności karnej.


