
NOTATKA z wspólnego posiedzenia

Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej

Nr posiedzenia: 34 Nr posiedzenia: 72

Data posiedzenia:  5 sierpnia 2008 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Kwiatkowski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (druk senacki nr 208; przedstawiciel wnioskodawców – senator Leon
Kieres).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz
Komisji Ustawodawczej,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Agata Karwowska-
Sokołowska oraz Piotr Radziewicz,

− zaproszeni goście:
− Krajowa Rada Sądownictwa:

− wiceprzewodniczący Ryszard Pęk,
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− podsekretarz Stanu Łukasz Rędziniak,
− zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Dorota

Karczmarczyk,
− Prokuratura Krajowa:

− prokurator z Biura Prezydialnego Małgorzata Januszewska.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Projekt nowelizacji ustawy przedstawił senator Leon Kieres. Projektowana ustawa stanowi
wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
28 listopada 2007 r. (sygn. akt K 39/07). Zarzuty przedstawione przez TK dotyczą ustawy o ustroju
sądów powszechnych w takim zakresie, w jakim obejmuje ona procedurę podejmowania uchwały
o uchylenie immunitetu sędziowskiego na skutek postępowania wszczętego na wniosek prokuratora.
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 takiemu sędziemu udostępnione z uwagi na dobro postępowania
przygotowawczego. Przedstawiciel wnioskodawców senator L. Kieres przedstawił również opinie
Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”i Stowarzyszenia Prokuratorów RP.
Opinię Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawił podsekretarz stanu Ł. Rędziniak, który
pozytywnie odniósł się do projektu ustawy.
W dyskusji głos zabrali senatorowie Krzysztof Piesiewicz, Stanisław Piotrowicz, Leon Kieres,
minister Łukasz Rędziniak, sędzia Ryszard Pęk i senator Krzysztof Kwiatkowski.
W wyniku dyskusji senatorowie zaproponowali wprowadzenie poprawek umożliwiających sędziemu
wgląd do dokumentów, które zostały dołączone do wniosku prokuratora o uchylenie immunitetu
sędziemu. Propozycje te uzyskały aprobatę przedstawicieli resortu sprawiedliwości.
Poprawki te zostały przyjęte przez komisję.
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzenie Senatu został wybrany senator Leon Kieres.



Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy,
wprowadziły do niego poprawki i wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu ustawy oraz projektu
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy (druk senacki nr 208 S)

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Elżbieta Owczarek


