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Szanowna Pani Marszałek 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 
(druk nr 2120). 

 
 

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 poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 

(druk nr 2120) 
 

Celem projektowanej nowelizacji art. 65 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym jest 

zapewnienie sędziom – członkom składów orzekających, których orzeczenie jest 

przedmiotem postępowania przed Sądem Najwyższym prawa do złożenia wyjaśnień 

przed wytknięciem uchybienia w razie stwierdzenia przez Sąd Najwyższy oczywistej 

obrazy przepisów. W aktualnym stanie prawnym Sąd Najwyższy przed wytknięciem 

uchybienia może żądać od sędziego lub sędziów wchodzących w skład sądu 

orzekającego stosownych wyjaśnień. Art. 65 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym 

w aktualnym brzmieniu nie gwarantuje jednak członkom składu orzekającego, 

którego orzeczenie jest rozpoznawane przez Sąd Najwyższy,  prawa do złożenia 

wyjaśnień przed wytknięciem uchybienia. Zgodnie z proponowaną nowelizacją Sąd 

Najwyższy będzie zobowiązany pouczyć sędziego lub sędziów o możliwości złożenia 

na piśmie wyjaśnień w terminie siedmiu dni.  

W uzasadnieniu projektowanej nowelizacji nawiązuje się do zmiany brzmienia 

analogicznej regulacji art. 40 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, 

dokonanej ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192), 

będącej skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. 

wydanego w sprawie o sygn. akt K 45/07, stwierdzającego o niezgodności art. 40 § 1 

ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, w zakresie, w jakim przepis ten nie zapewnia członkowi składu 

orzekającego prawa do złożenia wyjaśnień przed wytknięciem sądowi uchybienia. 

Art. 40 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym 

ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. zobowiązuje sąd apelacyjny lub sąd okręgowy jako 

sąd odwoławczy, przed wytknięciem uchybienia w razie stwierdzenia przy 

rozpoznawaniu sprawy oczywistej obrazy przepisów, do pouczenia sędziego lub 

sędziów wchodzących w skład składu orzekającego w sądzie pierwszej instancji 

o możliwości złożenia na piśmie wyjaśnień w terminie siedmiu dni. 
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Mając na względzie powyższe stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, jak 

również podobieństwo instytucji wytyku regulowanej w ustawie – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych oraz w ustawie o Sądzie Najwyższym, propozycję nowelizacji 

art. 65 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym należy ocenić pozytywnie. Zmierza ona 

w kierunku dostosowania systemu prawa do standardów konstytucyjnych.  

Należy podzielić argumentację przedstawioną w uzasadnieniu projektu, 

iż projektowana treść art. 65 ustawy o Sądzie Najwyższym zagwarantuje sędziom 

prawo do obrony. Prawo to wydaje się niezwykle ważne w świetle skutków, jakie ma 

dla sędziego wytknięcie uchybienia przez Sąd Najwyższy. Złożone przez sędziego 

wyjaśnienia, wyprzedzające wytknięcie uchybienia, mogą realnie wpłynąć na ocenę 

Sądu Najwyższego co do wagi stwierdzonej obrazy przepisów przez sąd niższej 

instancji. 

           Podsumowując, rozwiązania przewidziane w projekcie zasługują na pełną 

aprobatę i pozytywną ocenę. 

Z tych względów, Rada Ministrów rekomenduje projekt do dalszych prac 

legislacyjnych. 
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