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OPINIA 

o prezydenckim projekcie projektu ustawy 

o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych 

oraz niektórych innych ustaw 

Niniejsza opinia dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju 

sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożonego Sejmowi przez 

Prezydenta RP i nadesłanego do zaopiniowania przez Sąd Najwyższy przy piśmie 

Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 10 kwietnia 2014 r., znak: GMS-WP-173-

83/14. 

Nie kwestionując potrzeby podjęcia na drodze legislacyjnej działań będących 

konsekwencją wyroku TK z dnia 24 pażdziernika 2007 r., SK 7/06 (OTK-ZU 2007/9A, 

poz. 1 08), należałoby jednak zasygnalizować pewne wątpliwości co do założeń 

opiniowanego projektu ustawy w konfrontacji z treścią normatywną Konstytucji. 

Wspomniany wyrok stanowi wręcz zachętę dla organów wyposażonych w prawo 

inicjatywy ustawodawczej, ponieważ w jego uzasadnieniu wyrażne zastrzeżono, że: 

"nie należy ... rozumieć orzeczenia ... jako wykluczenia co do zasady możliwości 

dopuszczenia do orzekania osób innych niż sędziowie w znaczeniu konstytucyjnym". 

Zaznaczono także, że niezawisłość nie musi oznaczać dożywotniego powołania albo 

powołania do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, ale musi oznaczać pewien 

stopień stabilizacji i w zatrudnieniu, i w wykonywaniu funkcji sędziowskich. Powyższe 

uwagi Sąd Najwyższy rozumie jako wyrażenie przez TK przekonania co do 

słuszności ogólnej idei organizacji sądownictwa powszechnego. Nie sposób jednak 

nie zwrócić uwagi na okoliczność, że były to uwagi poczynione na marginesie 



głównego wywodu prawnego i niepoparte głębszą argumentacją jurydyczną, 

odnoszącą się do istoty konstytucyjnego pojęcia "sędziego" ani niewskazujące 

konkretnej drogi do osiągnięcia stanu konstytucyjności regulacji ustawowej. Nie było 

to zresztą konieczne, ponieważ nie tego dotyczyła wypowiedź Trybunału, który jest 

jedynie tzw. ustawodawcą negatywnym. 

Odnosząc powyższe uwagi do projektowanej regulacji asesury sądowej 

w sądach powszechnych (art. 1 projektu}, należy wskazać na dwie kwestie. Po 

pierwsze konieczne wydaje się rozważenie, czy chodzi tu rzeczywiście o instytucję 

odrębną od instytucji sędziego. Po drugie zaś trzeba - w związku z pierwszym 

zagadnieniem - dokonać analizy konstytucyjnych prerogatyw Prezydenta pod kątem 

możliwości powołania asesora sądowego na czas oznaczony pięciu lat (projektowany 

art. 133a § 3 p.u.s.p.). 

Gdy chodzi o pierwsze z zasygnalizowanych zagadnień, Sąd Najwyższy pragnie 

wyrazić przekonanie, że istotna odrębność funkcji asesora sądowego od funkcji 

sędziego opiera się na dość wątpliwych przesłankach. Definiując pojęcie sędziego 

można przyjmować za punkt wyjścia wyłącznie normy konstytucyjne, w tym 

zwłaszcza art. 178 i następne Konstytucji RP i postrzegać sędziego jako osobę 

powołaną na czas nieoznaczony (i tylko taki) do sprawowania w sądzie jednej funkcji 

władzy publicznej, jaką stanowi wymiar sprawiedliwości, oraz korzystającą przy tym z 

gwarancji niezawisłości. Można także założyć, że ustrojedawca traktował to pojęcie 

jako zastane, a więc nie zdefiniował go celowo zakładając, że jego konotacja jest już 

dostatecznie ukształtowana. Pomimo niekwestionowanej autonomii pojęć 

konstytucyjnych ta ostatnia opcja wydaje się najbardziej prawidłowa. Konstytucja nie 

daje podstaw do precyzyjnego rozgraniczenia klas "sędziów" od "nie-sędziów''. Nie 

czyni tego właściwie sam Trybunał w powołanym wyroku, poprzestając na niezbyt 

jasnej wzmiance o "osobach o statusie zbliżonym do sędziów". Co więcej, samo 

użycie w publicznym dyskursie - czego nie unika nawet projektodawca w 

uzasadnieniu projektu - nazwy "sędzia na próbę" przekonuje, że nie jest możliwe 

uznanie asesora sądowego za instytucję odrębną od instytucji sędziego. W istocie 

jest to właśnie sędzia tymczasowy. Odmienna nazwa, przewidziane powierzanie 

obowiązków orzeczniczych tylko w sądach rejonowych, a także odesłanie do 

odpowiedniego stosowania przepisów, nie przesądzają o nietrafności wywiedzionego 

tutaj wniosku. Przyjmując to założenie należałoby dojść do przekonania, że 

l') 



ustawodawca zwykły nie może zakreślić Prezydentowi ram czasowych powołania 

"sędziego na próbę", ponieważ stałoby to w sprzeczności z jednoznacznym 

brzmieniem art. 179 Konstytucji RP, a także poważnie deformowałoby instytucję 

sędziego. 

Co do drugiej ze wspomnianych kwestii - nawet przyjmując, że asesor jest 

odrębną od sędziego instytucją prawną (co jednak nie wydaje się konstatacją 

zasadną)- powstaje doniosły problem kompetencyjny. Jako jeden z organów władzy 

publicznej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest adresatem normy art. 7 

Konstytucji, wobec czego zobowiązany jest do działania na podstawie i w granicach 

prawa. Nie budzi najmniejszych wątpliwości, że prerogatywy Prezydenta 

wyszczególnione w art. 144 ust. 3 Konstytucji, w tym również wymienione w pkt 17 

powoływanie sędziów, nie podlegają wykładni rozszerzającej. Jeżeli więc asesor jest 

osobą sprawującą urząd jedynie "podobny'' do urzędu sędziego, ale niebędącą 

sędzią, to jego powołanie nie mieści się w ramach prerogatywy, o jakiej mowa w art. 

144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji. W przeciwnym razie - tj. uznając asesora za sui 

generis sędziego - należy dojść do wniosku, że kompetencja do samodzielnego 

powołania asesora mogłaby Prezydentowi przysługiwać, jednak Jege non 

distinguente nadal nie byłoby możliwości powołania jedynie na czas oznaczony, 

choćby wynikał on wprost z ustawy. 

Konkludując Sąd Najwyższy wyraża pogląd, iż zrealizowanie zakładanych celów 

ustawy nie jest możliwe bez zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co 

najmniej w zakresie jej art. 144 ust. 3 pkt 17 oraz art. 179. Powinna o tym przesądzić 

dokładniejsza analiza ekspercka, do jakiej SN oczywiście nie jest uprawniony ani 

zobowiązany. 


