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Szanowna Pani Marszałek, 

 
 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec senackiego 
projektu ustawy 
 

 
 

- o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 
2055). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

         (-) Donald Tusk 

 
 



 

Stanowisko Rządu 

 

wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o Sądzie Najwyższym 

(druk sejmowy nr 2055) 
 
 I. Celem senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 

(druk sejmowy nr 2055) jest wypełnienie luki konstrukcyjnej występującej w ustawie 

z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r., poz. 499) 

w zakresie regulacji dotyczącej postępowania o unieważnienie prawomocnego 

orzeczenia. 

Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym jest konsekwencją wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2012 r. (sygn. akt P 3/11), w którym 

Trybunał orzekł, że § 104 regulaminu Sądu Najwyższego, stanowiącego załącznik 

do uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 

2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego (M. P. Nr 57, poz. 898, z późn. 

zm.) w związku z § 1 powołanej uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu 

Najwyższego jest niezgodny z art. 3 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie 

Najwyższym. 

Zdaniem Trybunału, postanowienia zawarte w § 104 regulaminu Sądu 

Najwyższego wykraczają poza materię, którą ustawodawca przekazał 

do unormowania Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego. W ustawie 

o Sądzie Najwyższym wskazać można jedynie dwa przepisy określające zakres 

kwestii przekazanych do regulowania przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu 

Najwyższego, a mianowicie: art. 3 § 2 zgodnie z którym wewnętrzną organizację 

Sądu Najwyższego, szczegółowy podział spraw między izby oraz zasady 

wewnętrznego postępowania określa regulamin Sądu Najwyższego, uchwalony 

przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, a także art. 51 § 2, który 
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stanowi, że szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów 

sędziego określa regulamin Sądu Najwyższego.  

Nie ulega przy tym wątpliwości, że § 104 regulaminu Sądu Najwyższego nie 

pozostaje w jakimkolwiek związku z upoważnieniem zawartym w drugim z tych 

przepisów jako odnoszącym się do czynności asystentów sędziego. Przepis art. 3 § 2 

ustawy o Sądzie Najwyższym także nie upoważnia Zgromadzenia Ogólnego 

Sędziów Sądu Najwyższego do regulowania trybu rozpatrzenia wniosku 

Prokuratora Generalnego złożonego na podstawie art. 64 tej ustawy, a tym samym 

nie upoważnia do regulowania tego trybu w takim zakresie i tak dalece, jak to 

nastąpiło przez uchwalenie zakwestionowanego § 104 regulaminu Sądu 

Najwyższego. 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis § 104 regulaminu Sądu 

Najwyższego nie normuje ani wewnętrznej organizacji Sądu Najwyższego, ani 

podziału spraw między izby, ani tym bardziej zasad wewnętrznego postępowania 

Sądu Najwyższego. Przeciwnie – dopuszczając rozpoznanie wniosku na 

posiedzeniu niejawnym oraz ustanawiając obowiązek doręczenia postanowienia 

stronom oraz Prokuratorowi Generalnemu przepis poddany kontroli odnosi się 

de facto do podmiotów zewnętrznych wobec Sądu Najwyższego, a zarazem kształtuje 

ich sytuację prawną. Tym samym akt prawa wewnętrznego, za jaki uznać należy 

regulamin Sądu Najwyższego, nie może samoistnie nakładać materialnych lub 

procesowych obowiązków na strony postępowania ani na inne podmioty, a także 

nie może pozbawiać ich uprawnień. Respektując to założenie, ustawodawca 

ograniczył rolę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego do 

unormowania w regulaminie Sądu Najwyższego wyłącznie postępowania 

wewnętrznego. Ponieważ § 104 regulaminu Sądu Najwyższego wykraczał poza te 

ramy, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kwestionowany przepis narusza art. 3 § 2 

ustawy o Sądzie Najwyższym. 
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II. Obowiązujący art. 64 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie 

Najwyższym ustanawia środek prawny (nadzwyczajny środek zaskarżenia) 

w postaci wniosku o unieważnienie prawomocnego orzeczenia zarówno 

w sprawach cywilnych, jak i karnych, nie przewidując regulacji procesowych 

mających zastosowanie przy jego rozpoznawaniu. Z tego względu nie ulega 

wątpliwości, że charakter regulacji zawartej w art. 64 ustawy o Sądzie Najwyższym 

nie jest wystarczający i konieczna jest interwencja legislacyjna zmierzająca do 

wypełnienia występującej w tym zakresie luki w prawie (vide: uzasadnienie 

postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2011 r., sygn. akt III CO 5/11, 

OSNC 2012/2/21). 

 

III. Pozytywnie należy ocenić zaproponowaną w projekcie regulację 

postępowania o unieważnienie prawomocnego orzeczenia. Wskazać trzeba, 

że projektowane jednostki redakcyjne wzorowane są na przepisach ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego (art. 4245 § 1 i 2 i art. 42410 zd. 2), a także na § 104 ust. 2 

regulaminu Sądu Najwyższego. W kwestiach nieuregulowanych w projektowanych 

przepisach będą miały zastosowanie przepisy o skardze o stwierdzenie niezgodności 

z prawem prawomocnego orzeczenia (w sprawach cywilnych) lub o kasacji 

(w sprawach karnych). 

 

 IV. Rada Ministrów pozytywnie opiniuje senacki projekt ustawy o zmianie 

ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 2055) i opowiada się za 

skierowaniem przedmiotowego projektu ustawy do dalszych prac legislacyjnych. 
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