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Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Marek Mazurkiewicz — przewodniczàcy,

Teresa D´bowska-Romanowska,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Ewa ¸´towska — sprawozdawca,

Janusz Niemcewicz,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udzia∏em skar˝àcego, Sejmu,
Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatel-
skich, na rozprawie w dniu 13 maja 2003 r., skargi kon-
stytucyjnej Igora Pankovskiy o zbadanie zgodnoÊci:

1. Art. 13 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 w zwiàzku
z art. 19 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400, ze zm.) w cz´-
Êci, w jakiej mia∏yby uzasadniç zakaz udzielenia cudzo-
ziemcowi polskiego pochodzenia zezwolenia na osie-
dlenie si´ w Polsce, a w konsekwencji wydania mu kar-
ty sta∏ego pobytu, z art. 18 i z art. 52 ust. 5 Konstytucji
oraz

2. Art. 77 ustawy wskazanej w punkcie 1 z art. 51
ust. 3 i art. 52 ust. 5 Konstytucji,

orzeka:

Art. 77 w zwiàzku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 127, poz. 1400 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731 i Nr 89, poz. 804) w zakresie,
w jakim dopuszcza odstàpienie od uzasadnienia decy-
zji w cz´Êci dotyczàcej polskiego pochodzenia cudzo-
ziemca, jest niezgodny z art. 52 ust. 5 i z art. 51 ust. 3
w zwiàzku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53,
poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyç po-
st´powanie w sprawie zbadania zgodnoÊci art. 13 ust.
1 i art. 19 ustawy wskazanej w sentencji orzeczenia
z art. 18 i art. 52 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej z uwagi na niedopuszczalnoÊç wydania orzecze-
nia.
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 13 maja 2003 r.
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