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Pan 

Stanisław Gogacz 

Przewodniczący 

Komisji Ustawodawczej 

Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 

W odpowiedzi na pismo z dniav 24 lipca 2017 r. (Druk nr 566) dotyczące opinii 

w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy 

0 referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (druk senacki nr 566) 

uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

Obecne rozwiązania prawne przewidują dwuinstancyjność postępowania 

sądowego, co powoduje iż zostały zachowane wymogi konstytucyjne w tym zakresie. 

Jednocześnie możliwość wznowienia postępowania w trybie „wyborczym" czy 

„referendalnym" jest sprzeczna z samą specyfiką tych postępowań, które cechuje 

szybkość, a nadto ścisły związek z konkretnymi wyborami bądź referendum. Po 

zakończeniu tych wyborów czy referendum orzekanie w tym przedmiocie staje się 

w istocie bezprzedmiotowe. Umożliwienie składania skargi o wznowienie postępowania 

w tych sprawach spowoduje zatem wykorzystywanie tej instytucji głównie przez strony 

nadużywające prawa do sądu. 

Poza powyższym nie zgłaszam uwag do tego projektu. 

Jednocześnie poniżej podaję informacje dotyczące sądów z obszaru apelacji 

warszawskiej na temat postępowań prowadzonych w trybie „wyborczym" 

1 „referendalnym" w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych 

informacji w materiałach „wyborczych" i „referendalnych". 

W Sądzie Okręgowym w Warszawie liczba takich postępowań prowadzonych w trybie 

„wyborczym" w latach 2014-2017 wyniosła - 75. W żadnej z w/w spraw strony nie żądały 

wznowienia postępowania od postanowienia sądu. Natomiast w trybie „referendalnym" 
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w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w materiałach 

„referendalnych" w latach 2015-2017 toczyło się jedno postępowanie. 

prowadzonych było 49 postępowań w trybie „wyborczym" w sprawach związanych z 

rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w materiałach „wyborczych". W żadnej 

ze spraw strony nie żądały wznowienia postępowania od postanowienia sądu. Natomiast w 

trybie „referendalnym" w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych 

informacji w materiałach „referendalnych" w latach 2015-2017 toczyło się jedenaście 

postępowań. 

postępowań w trybie „wyborczym\ zaś w latach 2015 - 2017 toczyły się dwa 

postępowania związane z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w materiałach 

„referendalnych". 

postanowieniem sądu II instancji o umorzeniu postępowania wywołanego zażaleniem 

strony na postanowienie sądu okręgowego wydanego w trybie wyborczym. 

W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie w latach 2014 - 2017 

W Sądzie Apelacyjny w Warszawie w latach 2014 - 2017 prowadzono 75 

Tylko raz strony złożyły skargę o wznowienie postępowania zakończonego 
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