
Warszawa, dnia 24 lutego 2009 r.

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

administracyjnymi

(druk nr 454)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia

28 lutego 2006 r. (sygn. akt P 13/05). Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją

art. 73 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej Pr.p.s.a)

w zakresie, w jakim ustanawia siedmiodniowy termin przechowywania pisma procesowego

i nie wymaga ponawiania zawiadomienia adresata o złożeniu tego pisma.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego rozwiązanie prawne przyjęte w art. 73 Pr.p.s.a

prowadzi do naruszenia prawa do sądu poprzez wprowadzenie mechanizmu godzącego w ideę

sprawiedliwości proceduralnej (art. 45 ust. 1 Konstytucji).

Na podstawie art. 73 Pr.p.s.a w razie niemożności doręczenia pisma w sposób

przewidziany we wcześniejszych artykułach dotyczących doręczeń (art. 65 – 72 ustawy),

pismo składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy,

a zawiadomienie o tym umieszcza w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na

drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach

biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu.

Trybunał Konstytucyjny wskazał, że z nakazu odpowiedniego ukształtowania

procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności wynika w szczególności

obowiązek takiego unormowania zasad doręczenia pism sądowych, aby nie naruszać prawa

do wysłuchania i do osobistego udziału w czynnościach procesowych oraz potwierdził



stanowisko reprezentowane we wcześniejszym orzeczeniu, że "realizacja zasady prawa do sądu

w aspekcie prawa do uruchomienia przed sądem procedury zgodnej z wymogami

sprawiedliwości nakłada na prawodawcę obowiązek takiego ukształtowania procedury

zawiadamiania – również od strony technicznej – ażeby ograniczone zostało ryzyko adresata

pisma niepowzięcia wiadomości o piśmie złożonym w urzędzie pocztowym (...)".

Mając na uwadze stanowisko Trybunału Konstytucyjnego Sejm uchwalił ustawę

nadającą nowe brzmienie art. 73. Nowa regulacja określa zasadę, że w przypadku

niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany we wcześniejszych artykułach

dotyczących doręczeń, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej

albo w urzędzie gminy. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma umieszcza się w oddawczej

skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata

lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego

pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, informując

jednocześnie o możliwości odbioru pisma w terminie siedmiu dni, licząc od dnia

pozostawienia zawiadomienia. W przypadku niepodjęcia pisma w tym terminie, pozostawia

się powtórne zawiadomienie o możliwości jego odbioru w terminie nie dłuższym

niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia. Z upływem ostatniego dnia

czternastodniowego okresu, doręczenie uważa się za dokonane.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa uchwalona została w oparciu o projekt rządowy (druk sejmowy nr 1208).

Prace nad ustawą prowadziła Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W drugim czytaniu nie wprowadzono poprawek.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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