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W odpowiedzi na pismo otzymane dnia 21 listopada 2008 r., Ps-340/08
upzejmie przesylam uwagi Sqdu Najwy2szego do rzqdowego proiektu ustawy
o ewidencji ludnoici oraz projekt6w akt6w wykonawczych.
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Opinia S4du Najwy2szego
w sprawie rzqdowego projektu ustawy o ewidencji ludnoSci

oraz projekt6w akt6w wykonawczych do tej ustawy

(nadeslanych przy pismie Zastqpcy Szefa Kancelarii Sejmu - Lecha Czapli z dnia
21 .11.2008r. nr PS-340/08)

Analiza opiniowanych projektow akt6w prawnych uzasadnia zgloszenie
wqtpliwoSci co do zgodnoSci proponowanych regulacji z art. 30, 31 Konstytucji RP w
zwiazku z jej art.52i ar1.64.

Konstytucja RP gwarantujEc ka2demu wolnoSi wyboru miejsca zamieszkania i
pobytu nie ogranicza jej tylko do takich miejsc na terytorium RP, kt6re sE mieiscami z
adresem w takim znaczeniu, jakie pojqciu adresu nadaje sie w art. 35 projektowanej
ustawy. Faktem iest, 2e tvlko cze56 tervtorium Polski stanowia mieisca oznaczone tak
zdefiniowanvmi adresami. W samvm proiekcie ustawv nie okreSla sie ani trybu
nadawania adresu (ubiegania siQ o nadanie adresu nieruchomoSci, budynku, Iokalu). ani
nie odsvla do innvch urequlowan ustawowvch.

Konstytucja RP stanowi4c w art. 52 ust. .1 o wolno6ci wyboru miejsca
zamieszkania lub pobytu na terytorium RP nie ogranicza lych miejsc do obszar6w
lqdowych, w tym do obszar6w naziemnych, co oznacza,2e - leoretycznie - przedmiotem
wyboru mogE byc r6zne miejsca zamieszkania, a w szczeg6lnoSci: na obszarach w6d
plynqcych i stoj4cych, tak Sr6dlqdowych, jak i morskich, a tak2e pod inad powierzchni4
l4du iwody, o ile stan techniki pozwalalby na takie rozwiqzania.



Faktem jest natomiast, 2e prawo wlasno5ci ka2dej nieruchomoSci gruntowej,
rozciEgajqcej siq niekiedy na wody stojEce, r6wnie2 tej bez adresu, a majacej sw6j
numer w ewidencji gruntow, a niekiedy i ksiege wieczyst4, rozciqga sie tak2e do pewnej
glgboko6ci pod powierzchniq ziemi i na pewnq wysokoSc nad powierzchniq ziemi
(wielkoSci nieostrc, zwiEzane z uwarunkowaniami lokalnymi), i obejmuje miQdzy innymi
prawo do korzystania z niej przez samo przebyvvanie na jej obszarze bez konieczno6ci
budowania jakiegokolwiek budynku lub budowli (por. art.  140 k.c.).

Warto rownie2 zauwa2yi, 2e pojqcie miejsca zamieszkania bywa ro2nie
definiowane na poziomie ustawy zwyklej. Np. w art. 25 k.c. zauwa2a siq, 2e: miejscem
zamieszkania osoby fizycznejjesl mielscowo66. w kt6rej osoba la przebywa z zamiarem
stalego pobytu, a faktem jest, ze 100 % obszaru kraju, to obszar takiej lub innej
miejscowoSci.

Okoliczno6c ta ma doniosle znaczenie dla wla3ciweqo rozumienia tak2e art. 52
ust. 1 Konstytucji RP.

Art. 52 ust.3 Konstytucji RP, wskazulqcy na mo2liwoSi ograniczenia wolnoSci
wyboru miejsca zamieszkania i pobytu w formie ustawy, mo2e by6 odczytywany (m.in.):

a) w kontek6cie uprawnieh wladczych poszczeg6lnych organ6w Paistwa i jego
przedstawicieli zwiqzanych migdzy innymi z prawem zatrzymania, aresztowania,
ograniczenia lub pozbawienia wolnoSci czlowieka, umieszczenia w zakladzie
zamkniqtym, w tym ze wzglgd6w leczniczych, zwa2ywszy na rodzq schorzenia
lub wlaSciwo5ci danej osoby (za zgod4 sqdu), a tak2e,

b) w kontekScie obowiqzk6w niekt6rych funkcjonariuszy Paistwa, kt6rych miejsce
zamieszkania lub pobytu powinno odpowiadac miejscu pelnienia slu2by,

c) przez pryzmat przepis6w regulujqcych funkcjonowanie specyficznych obszar6w
(tu: zwlaszcza tzw. teren6w zamknigtych w rozumieniu przepisow o
zagospodarowaniu przestrzennym lub innych obszarow chronionych, np. ze
wzglgdu na swoje walory przyrodnicze).



Cel okre5lonej regulacji prawnej, a tak2e wzgl4d na zasadg r6wnoSci wobec prawa,
moga przemawiac za ustaleniem szerszego, ni2 proponowane w art. 24 usl.2 projektu
ustawy, krggu os6b, kt6re nie posiadaj4 podstawowego miejsca pobytu w rozumieniu
art. 24 ust. 1 lel'Ze ustawy, a kt6re mogq tak2e domagac sig okre6lenia ich
podstawowego miejsca pobytu na terytorium RP.

Jest niezrozumiale, dlaczego tylko osoby pozostajqce w stosunku zatrudnienia, a nie
r6wnie2 prowadzqce dzialalno6i gospodarczq na wlasny rachunek, albo bqdqce jedynie
na utrzymaniu innych os6b lub korzystajEce z innych zr6del dochodu ni2 ze stosunku
pracy lub z dzialalno6ci gospodarczej prowadzonej na wlasny rachunek, o ile mieszkaia
na statkach Zeqluqi Sr6dladowei. statkach 2eqluoi morskiei lub zamieszkuia w
ruchomvch urzadzeniach mieszkalnvch. nie moqa wskazac iako mieisca swoieqo
zamieszkania (pobvtu) mieisca (adresu) prowadzenia dzialalnosci qospodarczei lub
numeru ewidencvineqo dzialki, na kt6rei taka dzialalno6c prowadza lub zamieszkuia w
ruchomym urzadzeniu mieszkalnvm. a w przvpadku statk6w plwvaiacvch. siedzibv
armatora (w przvpadku statk6w na stale orzvcumowanvch w okre6lonvm mieiscu,
numeru ewidencvineqo lub adresu dzialki. przv kt6rei statek iest przvcumowanv).

Odrgbnq, i wydaje sie zaslugujEcE na rozwa2enie, kwestia jest stworzenie osobom
stale mieszkajqcym na urzqdzeniu plywajqcym niebqdqcym statkiem przycumowanym w
okreSlonym miejscu (np. barki zamieszkale i na stale przycumowane w Porcie Praskim
w Warszawie) mozliwoSci wskazania miejsca zamieszkania w spos6b dopuszczony
ustawa.

Szersze, niz proponowane w przedlo2onym projekcie, uregulowanie mo2liwo6ci
wskazania miejsca zamieszkania (podstawowego miejsca zamieszkania), moina uzna6,
takZe za istotne z punktu widzenia norm prawa karnego limitujqcych mo2liwo56
zastosowania Srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania tylko
dlatego, 2e osoba podejrzana o popelnienie jakiegoS przestqpstwa nie moze wskazac
miejsca stalego pobytu w rozumieniu przepis6w o ewidencji ludnoSci (art. 258 $ 1 pkt 1
k.p.k.), mimo 2e, niekiedy powszechnie wiadomo w danym Srodowisku jest, tak2e
odpowiednim slu2bom, gdzie znajduje siq jej faktyczne miejsce zamieszkania.



Uregulowanie przedstawionej kwestii pozwoli tak2e na ulatwienie realizacji praw
wyborczych do udzialu w referendum ,,osobom bez adresu", bez konieczno6ci
uruchamiania specjalnych procedur rejestracyjnych zwiqzanych z okre6lonymi
wyborami, przewidzianych w obowiqzuj4cych przepisach prawa.

W powy2szym Swietle powstaje pytanie, czy omawiany projekt ustawy powinien
uregulowad rownie2 niekt6re problemy zwiqzane z praktycznq realizaqq, wynikajqcego
z art. 52 ust. 5, prawa do osiedlania sie na terytorium RP przez cudzoziemc6w polskiego
pochodzenia w takim zakresie, w jakim uznawanie za cudzoziemc6w polskiego
pochodzenia nie jest ujete ustawqo repatriacji. (por. w tej kwestii uwagi zawafte miqdzy
innymi w wyroku WSA w Warszawie z 22.06.2002 r., V SA/lVa 2859/05, LEX nr 193344
oraz w wyroku SN z 29.03.20a0 r., lll RN 137/99, OSNP 2001/7/212).

O potrzebie wla6ciwego uregulowania wskazywanej kwestii Swiadczy tez wprost
postanowienie sygnalizacyjne Trybunalu Konstytucyjnego RP z 27.05.2003 r., S 2/03,
OTK-A 2003/5/46, w kt6rym ptzyjeto,2e:

,,W trybie aft. 4 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
(Dz. U. Nr 102, poz.643) zasygnalizowa1 Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej potrzebq
podjpcia inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie unormowania trybu stwierdzania
pochodzenia polskiego dla cel6w wskazanych w art. 52 ust. 5 Konstytucji."

Jakkolwiek formalnym adresatenr ww. postanowienia Trybunalu Konstlucyjnego
byl Sejm RP, to nie wydaje sig budzid wqtpliwoSci, 2e skierowane ono bylo ido innych
podmiot6w dysponujqcych inicjatywE ustawodawczq, a wiqc i do Rzqdu RP.

Z punktu widzenia zasady r6wno5ci wobec prawa trudne do wyjaSnienia jest

objqcie odpowiedzialnoSciq karnq (za wykroczenie) w art. 63 projektowanej ustawy za
niedopelnienie obowiqzku zgloszenia podstawowego miejsca zamieszkania tylko
okreSlone.j grupy cudzoziemc6w, a nie wszystkich, na ktorych ciq2y obowiqzek
dokonania takiego zgloszenia. W uzasadnieniu przedlo2onego projektu, w
szczeg6lnoSci na s.12., nie informuje siq, poza wskazaniem, ze proponowany art. 63 ma



zastArie obecny art. 147 k.w., a wigc rzeczywiScie sankcjonujEcy ka2dego
niedopelniaj4cego obowiqzku meldunkowego, dlaczego ma do.iSc do podmiotowego
zawg2enia odpowiedzialnoSci typu karnego za niedopeln ienie obowi4zku wynikajEcego
z ustawy (por. aft- 67 projektu ustawy). Zastanawiajqce jest rownieZ przedmiotowe
zawezenie odpowiedzialno6ci karnej wynikajqcej z obecnego atl. 147 k.w., za
naruszenie ka2dej z postaci obowiazku meldunkowego, do naruszenia jednej z jego.
postaci, a mianowicie zwiEzanel z niedopelnieniem obowi4zku zgloszenia
podstawowego miejsca zamieszkania.

Zwa2ywszy na zasadniczy charakter
przedwczesne nalezalo uznac zglaszanie uwag
charakterze redakcyjnym.

Warszawa, I .12.2008 r-

pzedstawionych powy2ej uwag za
o charakterze szczeg6lowym, w tym o
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W nawiqzaniu do pisma z. dnia 21 listopada 200E r. (znak: PS-340/08) oraz

do przedstawionego przy tym pi(nric rztldowego prrtiektu u:;t.jw-y () ewidencji ludnolt:i wraz

z prcjektami okt<jyt' t+t'konotyczt,r:/r przedstawiarn nastEpujqce sfanorvisko Narodowego Banku

Polskiego.

i . W4tpliwo(ci NBP budzi spos6b i miejsce obja(nienia pojqcia ,,organy gminy".
Po raz picrwszy pojawia sig ono w art. 4 projektu ustawy w przepisach og6lnych,
w kt6ryrr nie zostalo zdefiniowane. ObjaSnienia dokonano dopiero w art. 6 ust. 2
projektu, bgdqcego ju2 w grupie przcpis6rv merytorycznych. Tlmt sant;..m poja*.ia sig
pytanie, czy ,,organy gminy" z art. .1 i .,organ gnriny" z art, 6 ust. 2 i nastqpnych projektu
dotycz4 tego samego pojqcia. Rozwa2enia wymasa r6wniez. czy objaSnieli u2ytych
w projekcie ustawy okrc(leri (pojei) nic nale2y dokonai w jcj przepisach 0g6lnych,

Rozwa2enia wvnlaga niespdjno(i przcpis6w art. 25 ust. 3 i art.21 ust. 2 pkt 6 projektu
ustawy. Z pierwszcgo z tych przcpisdw wynika uprawnicnic dla obywatela polskiego,
zglaszaj4cego dodatkowe miejscc zarnieszkania, rvskazania dcklarowanego okresu pobytu
w tym miejscu- Tyrnczasem z art.2l ust. 2, kt6ry zawiera zamknigty katalog element6w,
jakie powinny zostai zamieszczonc w formularzu zgloszenia dodatkowego miejsce
zanrieszkania wynika, 2e deklarorvany okres pobyiu (art. 27 ust. 2 pkt 6) jest elcmcntem
obligatoryjnynr dla oby*'atclir polsLicgo, zglrrszaj4ccgo dodatkorve ntiejscc zanrieszkania.
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3. W art. 26 ust. 2 projektu ustawy wyntienta siq ustas'q z dni'a '/ ltrtego 2005 r.

o informatyzacji dzialalnoSci podmiott)w realizu.j4cych zadania ptrbliczne.

Z uwagi na lakt ,  2t  u tynr przepisic usl . t$E t !  u ynt iet t i l  s ig po raz pienvszy. r t . r le2y

rownic2 podai adres publikacyjny tej ustawy (tak jak rna to miejsce w przypadku

ustawy - Kodcks karny, wymrcnionej po raz picruszy w art. 26 ust. 5 projektu).

Ustawa ta pojawia siQ w nastQpnych przepisach projcktu wiclokrotnie .jako ,,ustawa z dnia

7 lutego 2005 r. o info: rratyzacj i dzialalnoSci potltriot6w realizujilcych zadania

publiczne". Mo2nrr rviqc rozwa2yc, czy rv naitgpnych przepisech nie nale2y okredlac

jej jako,,ustrwy, o kttirej mowa w art. f6 ust. 2".

4. W art. 26 ust. 5 projektu ustawv wymienia siq ustawq z dnia 6 czerw'ca 1997 r.

Kodeks karny wraz z adrcsem publikacyjnyn. Jcdnak z uwagi na fakt,2e wyrnienia

siq jq w nastqpnych przepisrch projektu, tak.iak w przypadktr om6rvionyn w pkt 3 pisma

- podd{rje pod rozrvagg, czy w nastqpnych przepisach nie nalczy okreilai tej ustawy jako

,,ustawy, o ktrirej mou,a w art. 26 ust. 5".

5. W alt. 28 ust. 3 zcl. 2 projcktu ustawy oLreslono, Z!- rejestracja podstawowego miejsc;t

zamieszkani$ dziccka nirstgptqe w miejscu zanricszkania rodzico''v lub tego z rodzicow,

ru kt6rego dziecko faktycznie przcbywa. Na tle tego rozwi4zania pojawia siq pytanie,

jakie bEdzie podstarvowe miejsce zamieszkania dziecka w syttracji, kiedy podstarvowe

miejsca zaniieszkania rodzic6w s4 r62nc, a dziecko przebl'rva faktycznie z obojgiem

rodzic6w w ich dodatkowyrn micjscu zzrmteszkanta.

Do projektciw aktorv uykonawczych, tj prttiaktu ro.porzqdzctria Ministra Spraw

ll'cwnqtrznych i ,ldntinisrratji rv spral.L'ie ttkre!leniu v,zttiv' i spor'obLt wlytelniania

.firmularzy slosowanl'th przy reje.tlt'dcji ntiejsca zanrictzkania obyu'ateli polskich or;l,z

projektu rctzporzqtlzoia Ilinistra Spraw ll/cwnqtrznl'ch i;ldmini.rlrucji w sprau'ie okrelltni,t

trzoriw i sltosobu tn,pelnitnia Jitrmularzy slt:tsott'utrych prz)' rLie.rlracji tnieisco zantieszhtni:t

L'ud:{rziem(h1r, Narodouy Bank Polski nic zglasza rrwag.
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