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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

________________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r.

Druk nr 915 A

________________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
oraz

KOMISJI USTAWODAWCZEJ
(wraz z wnioskami mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 27 maja 2015 r.
ustawie o Trybunale Konstytucyjnym

Marszałek Senatu dnia 29 maja 2015 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2015 r.
- komisje wnoszą:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Michał Seweryński

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r.
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 5 w ust. 1 po wyrazie „Sejmowi” dodaje się wyrazy „i Senatowi”;

2)

w art. 12 w ust. 1 skreśla się wyrazy „na czteroletnią kadencję”;

3)

w art. 12 w ust. 2 skreśla się wyraz „urzędującego”;

4)

art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. Sędzią Trybunału może być wybrana osoba, która wyróżnia się wiedzą
prawniczą oraz:
1)

posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu
Najwyższego;

2)

5)

w dniu wyboru ma ukończone 40 lat i nie ukończyła 67 lat.”;

dodaje się art. 18a–18d w brzmieniu:
„Art. 18a. 1. Nie później niż 6 miesięcy przed upływem kadencji sędziego
Trybunału Marszałek Sejmu, w formie obwieszczenia ogłoszonego w Monitorze
Polskim, informuje o możliwości zgłaszania osób, spośród których mogą być
następnie zgłaszani kandydaci na sędziego Trybunału.
2. W terminie 2 miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia do Marszałka Sejmu
mogą być zgłaszane osoby spełniające wymagania wymienione w art. 18.
Art. 18b. 1. Prawo zgłaszania osób, o których mowa w art. 18a, przysługuje:
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1)

grupie co najmniej 15 posłów,

2)

Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego;

3)

Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego;

4)

Krajowej Radzie Sądownictwa;

5)

Krajowej Radzie Prokuratury;

6)

właściwym ogólnokrajowym organom samorządu zawodowego adwokatów,
radców prawnych oraz notariuszy;

7)

radom wydziałów prawa uczelni, uprawnionym do nadawania stopnia
naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych, radzie naukowej Instytutu
Nauk Prawnych i Komitetowi Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz
Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności.
2. Uprawniony podmiot może zgłosić jedną osobę na jedno stanowisko sędziego

Trybunału. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć uzasadnienie oraz zgodę osoby
zgłaszanej.
Art. 18c. 1. Marszałek Sejmu sprawdza, czy zgłoszenie zostało dokonane przez
uprawniony podmiot oraz czy uzasadnienie zawiera dane, o których mowa w art. 18.
2. Marszałek Sejmu odmawia przyjęcia zgłoszenia od nieuprawnionego
podmiotu, jak również dotyczącego osoby niespełniającej wymagań, o których mowa
w art. 18, lub ze względu na brak zgody osoby zgłaszanej, o czym powiadamia
podmiot dokonujący zgłoszenia.
Art. 18d. 1. Marszałek Sejmu, nie później niż 3 miesiące przed upływem
kadencji sędziego Trybunału, przekazuje posłom oraz podaje do publicznej
wiadomości listę osób, spośród których mogą być zgłaszani kandydaci na sędziego
Trybunału, zwaną dalej „listą”.
2. Na liście zamieszcza się, w kolejności alfabetycznej, nazwisko i imię
zgłoszonej osoby wraz z informacją o podmiocie zgłaszającym oraz uzasadnieniem,
o którym mowa w art. 18b ust. 2.”;

6)

w art. 19 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Prawo zgłaszania kandydatów na sędziego Trybunału, spośród osób
umieszczonych na liście, przysługuje Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50
posłów.
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2. Zgłoszenie kandydata następuje nie później niż 2 miesiące przed upływem
kadencji sędziego Trybunału.”;

7)

w art. 19 w ust. 3 po wyrazach „21 dni” dodaje się wyrazy „od dnia stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału”;

8)

dodaje się art. 20a w brzmieniu:
„Art. 20a. 1. W razie wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału przed upływem
jego kadencji art. 18a-20 stosuje się odpowiednio.
2. Terminy dokonania odpowiednich czynności zostają skrócone w sposób
umożliwiający wybór sędziego Trybunału nie później niż po upływie 3 miesięcy od
dnia zawiadomienia Marszałka Sejmu przez Prezesa Trybunału o wygaśnięciu
mandatu sędziego Trybunału z tym, że termin dla czynności, o której mowa w art. 18a
ust. 2 nie może być krótszy niż 21 dni.”;

9)

w art. 44 w ust. 1 w pkt 1 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
„…) zgodności ustaw przed ich podpisaniem i umów międzynarodowych przed
ich ratyfikacją z Konstytucją,”;

10)

w art. 52 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Przewodniczący składu orzekającego przekazuje informację, o której mowa
w ust. 1, uczestnikom postępowania.”;

11)

w art. 56 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Rada Ministrów, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 3 ust. 4 i 5;”;

12)

w art. 56 w pkt 11 wyraz „dotyczącej” zastępuje się wyrazem „, dotyczących”;

13)

w art. 56 skreśla się pkt 12;

14)

w art. 57 skreśla się ust. 6;
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15)

w art. 66 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3, wstrzymuje bieg terminu do
wniesienia skargi. Wznowienie biegu tego terminu następuje pierwszego dnia po dniu:
1)

doręczenia adwokatowi lub radcy prawnemu rozstrzygnięcia właściwego organu
o wyznaczeniu go pełnomocnikiem skarżącego;

2)

uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ustanowienie
adwokata lub radcy prawnego;

3)

doręczenia skarżącemu postanowienia oddalającego zażalenie na postanowienie
o oddaleniu wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.”;

16)

w art. 68 w ust. 3 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 4”;

17)

w art. 70 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 2”;

18)

w art. 71 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Prezes Trybunału przekazuje niezwłocznie uczestnikom postępowania
informację o podjęciu zawieszonego postępowania.”;

19)

w art. 73 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 2”;

20)

w art. 82:
a) skreśla się ust. 2,
b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „, a w razie zgłoszenia udziału – w terminie 30 dni
przedstawia pisemne stanowisko w sprawie”,
c) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Uczestnik postępowania, w terminie wyznaczonym przez Prezesa
Trybunału, przedstawia pisemne stanowisko w sprawie.”,
d) skreśla się ust. 5;

21)

w art. 82 w ust. 3 wyrazy „art. 44 ust. 1 pkt 1 lit. a.” zastępuje się wyrazami „art. 44
ust. 1 pkt 1 lit. …”;
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22)

w art. 85 skreśla się ust. 2;

23)

w art. 87:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Trybunał, z własnej inicjatywy lub na wniosek uczestnika postępowania,
odracza rozprawę w razie braku dowodu doręczenia uczestnikom postępowania
zawiadomienia o jej terminie lub w razie stwierdzonej nieprawidłowości w doręczeniu
albo z innej ważnej przyczyny.”,
b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku nieuwzględnienia wniosku uczestnika postępowania
w sprawie odroczenia rozprawy postanowienie Trybunału wymaga uzasadnienia.”;

24)

w art. 100 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Trybunał sporządza uzasadnienie orzeczenia z urzędu. Uzasadnienie zawiera
wyłącznie zwięzłą analizę prawną.”;

25)

w art. 102 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Orzeczenia wydane w sprawach, o których mowa w art. 3, Trybunał ogłasza
publicznie.”;

26)

dodaje się art. 130a w brzmieniu:
„Art. 130a. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.
z 2012 r. poz. 392) w art. 14c po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) zapewnienie udziału Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów
w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym;”.”;

27)

w art. 131:
a) w pkt 1 w lit. a, w ust. 1,
b) w pkt 2, w art. 21 w ust. 1
– wyrazy „o zbadanie” zastępuje się wyrazami „w sprawie”;
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28)

w art. 132:
a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „(Dz. U. z 2013 r. poz. 1150 i 1247)”
dodaje się wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść oznacza
się jako pkt 2, a dotychczasowe pkt 1 i 2 oznacza się jako lit. a i b,
b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:
„1) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Ministrów może wyznaczyć Prokuratorię Generalną do
reprezentowania Rady Ministrów lub ministra w postępowaniu przed
Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach aktów normatywnych dotyczących
Skarbu Państwa.”;”;

29)

dodaje się art. 133a w brzmieniu:
„Art. 133a. 1. Rada Ministrów działa jako uczestnik, o którym mowa w art. 56
pkt 6, w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętych po upływie 2
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. W postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętych przed
terminem określonym w ust. 1, Rada Ministrów może działać jako uczestnik,
o którym mowa w art. 56 pkt 6, jeżeli zgłosi swój udział w postępowaniu.”;

30)

w art. 134 wyrazy „art. 18 ust. 1 pkt 7” zastępuje się wyrazami „art. 18 ust. 1 pkt 2”;

31)

dodaje się art. 134a w brzmieniu:
„Art. 134a. W przypadku sędziów Trybunału, których kadencja upływa w roku
2015, nie stosuje się przepisów art. 18a–18d. Prawo zgłaszania kandydata na sędziego
Trybunału, przysługuje Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 posłów.”;

32)

skreśla się art. 135.

WNIOSKI MNIEJSZOŚCI

1)

w art. 18 w ust. 1 w pkt 8 skreśla się wyrazy „albo zajmowała stanowiska
w instytucjach publicznych związane z tworzeniem lub stosowaniem prawa”;

2)

art. 137 otrzymuje brzmienie:
„Art. 137. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

