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W związku z przekazanym do zaopiniowania prezydenckim projektem ustawy o 

zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, uprzejmie przedstawiam następująca opinię. 

Na pełną akceptację zasługuje inicjatywa podwyższenia dopuszczalnego wieku 

pełnienia służby sędziowskiej w Sądzie Najwyższym do 75 lat, bez jednoczesnego 

pozbawienia możliwości przechodzenia sędziów tego sądu w stan spoczynku na 

dotychczas obowiązujących zasadach. Z całą pewnością wielu sędziów Sądu 

Najwyższego skorzysta z takiej możliwości, wykorzystując także po ukończeniu 70 

roku życia wiedzę i doświadczenie nabyte przez lata pracy na stanowiskach 

sędziowskich, czy w innych zawodach prawniczych. 

Warto przy tym zauważyć, że proponowana w ustawie o Sądzie Najwyższym 

zmiana będzie także odnosić się do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

bowiem w art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) w sprawach 

nieuregulowanych w tej ustawie do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 
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stosuje s1ę przep1sy dotyczące Sądu Najwyższego. W ustawie tej me zostały 

uregulowane kwestie związane z przechodzeniem sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w stan spoczynku. W uzasadnieniu analizowanego projektu ustawy 

kwestia ta została pominięta, tym niemniej argumenty za wydłużeniem 

maksymalnego wieku służby dla sędziów Sądu Najwyższego nie tracą sweJ 

aktualności w odniesieniu do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Rozwiązanie zawarte w projekcie będzie także oddziaływać na warunki 

powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy ustawy z dnia l sierpnia 

1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U Nr 102, poz. 643 z późn. zm.) nie 

określają ograniczeń wiekowych dla sędziów Trybunału. Sędziowie ci wybierani są na 

9 letnią kadencję, po zakończeniu której przechodzą w stan spoczynku, bez względu 

na wiek (art. 6 ust.6). Ustawa ta jedynie w szczątkowym zakresie reguluje kwestie 

związane ze statusem sędziów Trybunału, odsyłając w nieuregulowanym zakresie do 

przepisów dotyczących sędziów Sądu Najwyższego (art. 6 ust.8). Jako zasadę 

przyjęto zatem, że wybraną w skład Trybunału Konstytucyjnego może być osoba, 

która w chwili wyboru nie osiągnęła maksymalnego wieku dopuszczanego dla 

zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, tj 7Q lat. Sędzia wybrany do 

Trybunału Konstytucyjnego w wieku zbliżającym się do 70 lat pełni tę funkcję przez 

cały okres kadencji, tj niemal do ukończenia 79lat. 

Wydłużenie wieku obligatoryjnego przejścia w stan spoczynku dla sędziów 

Sądu Najwyższego automatycznie spowoduje przesumęcle gramcy wieku 

dopuszczalnego dla kandydatów d<? Trybunału Konstytucyjnego, a w efekcie także 

maksymalnego wieku dopuszczalnego dla kontynuacji kadencji sędziego Trybunału 

Konstytucyjnego hipotetycznie do 84 roku życia. Wydaje się, że kwestia ta nie była 

rozważana przy konstruowaniu opiniowanego projektu. 

Przy sposobności pragnę zauważyć, 1:e problem dopuszczalnego wieku 

pełnienia służby przez prokuratorów był pierwotnie uregulowany symetrycznie 

regulacjami dotyczącymi sędziów. De lege lata regulacje te zostały zróżnicowane 

zarówno co do wieku obligatoryjnego przejścia w stan spoczynku, jak co do trybu 

umożliwiającego dłuższe (do 70 lat), pozostawanie w stanie czynnym. O ile w 

przypadku sędziów sądów powszechnych i odpowiednio także sędziów wojewódzkich 
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sądów administracyjnych pozostanie w stanie czynnym do 70 lat jest zależne od woli 

sędziego i wykazanej zdolności do pracy, o tyle w przypadku prokuratorów 

wszystkich szczebli (w tym również prokuratorów Prokuratury Generalnej) zależne 

jest dodatkowo od uznaniowej decyzji Prokuratora Generalnego, poprzedzonej opinią 

Krajowej Rady Prokuratury. Bez obawy błędu można przyjmować, że argumenty 

podniesione w uzasadnieniu ocenianego projektu, odnoszące się do sędziów Sądu 

Najwyższego mogą i powinny mieć zastosowanie do prokuratorów Prokuratury 

Generalnej. 
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