
Warszawa, dnia 26 września 2006  r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi

(druk senacki nr 244)

Uchwalona ustawa jest wynikiem inicjatywy senackiej podjętej w celu wykonania

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2005 r. Wspomnianym wyrokiem

Trybunał 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.".

W 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
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zakresem pojęciowym obejmie także dotychczasową względną przesłankę wyłączenia

sędziego. Ustawa została  uchwalona w wersji zaproponowanej w inicjatywie ustawodawczej.

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

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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