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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 30 marca 2004 r.

sygn. akt K 32/03

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Teresa D´bowska-Romanowska — przewodniczàcy,

Jerzy Ciemniewski,

Marian Grzybowski,

Andrzej Màczyƒski,

Marek Safjan — sprawozdawca,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawcy, Sejmu
i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu
17 marca 2004 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatel-
skich o zbadanie zgodnoÊci:

1) art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spó∏dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1116, ze zm.) z art. 64 ust. 1 w zwiàz-
ku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

2) art. 178 ust. 1 ustawy powo∏anej w punkcie 1
z art. 64 ust. 2 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konsty-
tucji;

3) art. 4 ust. 8 zdanie pierwsze ustawy powo∏anej
w punkcie 1 z art. 64 ust. 2 w zwiàzku z art. 31
ust. 3 Konstytucji;

4) art. 39 ust. 1 ustawy powo∏anej w punkcie 1 w za-
kresie, w jakim przepis ten pozbawia najemców
lokali u˝ytkowych, nieb´dàcych cz∏onkami spó∏-
dzielni mieszkaniowej, którzy ponieÊli w pe∏nym
zakresie koszty budowy tych lokali, roszczenia
o przeniesienie w∏asnoÊci lokali, z art. 2 w zwiàzku
z art. 64 ust. 2 Konstytucji,

orzeka:

1. Art. 4 ust. 8 zdanie pierwsze ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19,
poz. 177) w zakresie, w jakim nak∏ada na cz∏onków
spó∏dzielni mieszkaniowej obowiàzek wyczerpania
drogi post´powania wewnàtrzspó∏dzielczego przed
wystàpieniem na drog´ post´powania sàdowego,
jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w zwiàzku z art. 31
ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 172 ust. 2 ustawy powo∏anej w punkcie 1
jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zwiàzku z art. 31
ust. 3 Konstytucji.
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 kwietnia 2004 r.

o sprostowaniu b∏´du

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z póên.
zm.1)) w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniajàcym rozporzà-
dzenie w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ w zakresie
jakoÊci handlowej miodu (Dz. U. Nr 40, poz. 370) w za-
∏àczniku w wierszu „ZawartoÊç substancji nierozpusz-
czalnych w wodzie” w kolumnie „Kryteria” zamiast
wyrazów:

„0,1 g/100 g, z tym ˝e nie wi´cej ni˝:

0,5 g/100 g w miodzie wyt∏oczonym”

powinny byç wyrazy:

„nie wi´cej ni˝:

0,1 g/100 g, z tym ˝e nie wi´cej ni˝:

0,5 g/100 g w miodzie wyt∏oczonym”.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113,
poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595.



3. Art. 178 ust. 1 ustawy powo∏anej w punkcie 1
jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w zwiàzku z art. 31
ust. 3 Konstytucji.

4. Art. 39 ust. 1 ustawy powo∏anej w punkcie 1
w zakresie, w jakim uzale˝niajàc realizacj´ roszczenia
od istnienia stosunku cz∏onkostwa wy∏àcza osoby, któ-
re naby∏y to roszczenie wobec spó∏dzielni na podsta-

wie poprzednio obowiàzujàcego przepisu, jest nie-
zgodny z art. 2 w zwiàzku z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Teresa D´bowska-Romanowska
zdanie odr´bne do pkt 2 wyroku

Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski
Andrzej Màczyƒski Marek Safjan
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 30 marca 2004 r.

sygn. akt SK 14/03

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Ewa ¸´towska — przewodniczàcy,

Teresa D´bowska-Romanowska,

Marian Grzybowski,

Marek Mazurkiewicz — sprawozdawca,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

po rozpoznaniu, z udzia∏em skar˝àcego, Sejmu,
Ministra SprawiedliwoÊci oraz Prokuratora Generalne-
go, na rozprawie w dniu 30 marca 2004 r., skargi kon-
stytucyjnej Jacka Bàbki o zbadanie zgodnoÊci:

1) art. 632 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim w sprawach
z oskar˝enia prywatnego w razie uniewinnienia
oskar˝onego orzeczeniem wydanym na podsta-
wie art. 179 § 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r.
— Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94, ze zm.)
kosztami procesu nakazuje obcià˝yç oskar˝yciela
prywatnego;

2) § 18 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie op∏at za czyn-
noÊci adwokackie oraz op∏at za czynnoÊci radców
prawnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013, ze zm.) z art. 2
i 45 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

1) Art. 632 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, ze zm.) jest zgodny z art. 2 i art. 45
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2) § 18 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie op∏at za czyn-
noÊci adwokackie oraz op∏at za czynnoÊci radców
prawnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013, ze zm.) jest
zgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 45
ust. 1 Konstytucji.

Ewa ¸´towska

Teresa D´bowska-Romanowska Marian Grzybowski
Marek Mazurkiewicz Bohdan Zdziennicki
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