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W związku z projektem ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2299), przedłożonym 

Sejmowi przez Prezydenta RP, uprzejmie przekazuję następujące uwagi. 

Poszukiwanie prawnego rozwiązania problemu właściwego, praktycznego 

przygotowania kandydatów do objęcia urzędu sędziego nie budzi zastrzeżeń. 

W konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 

2007 r., SK 7/06 (OTK ZU nr 9A/2007, poz. 109) występująca w systemie prawa 

instytucja asesora sądowego, uprawnionego do sprawowania wymiaru sprawiedliwości 

została wyeliminowana. Trybunał Konstytucyjny stwierdził bowiem, 

że zakwestionowany art. 135 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -Prawo o ustroju 

sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn zm.), regulujący instytucję 

asesora sądowego jest niezgodny z art. 45 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, statuującym zasadę prawa do sądu, uksztahowanego jako prawo 



do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez 

właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Wśród konstytucyjnych wzorców 

kontroli wskazanego przepisu nie został powołany, jako podstawa rozstrzygnięcia 

Trybunału, art. 179 Konstytucji RP. 

W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny zauważył, że powoływane 

w skargach rozpoznawanych w omawianej sprawie wzorce obejmujące również art. 

178-181 ustawy zasadniczej tworzą konstytucyjne ramy statusu sędziego, przewidując ·:· 

gwarancje niezawisłości, nieusuwalności i stabilności zawodowej sędziego. 

Przedstawiając prawną argumentacje swego rozstrzygnięcia Trybunał m.m. 

stwierdził, że podstawowy dla oceny konstytucyjności zakwestionowanego przepisu 

art. 45 ust. l Konstytucji musi być interpretowany w kontekście regulacji zawartych 

w rozdziale VIII Konstytucji, co nakazuje przyjąć, że założone przez ustrajodawcę 

(w art. 45 ust. l Konstytucji) cechy sądu winny być oceniane przez pryzmat 

uregulowań zawartych w art. 173 i nast. ustawy zasadniczej. Powoduje to, że cechy 

sądu (niezależność, bezstronność i niezawisłość) należy rozumieć tak jak to wynika 

z art. 178 i nast. Konstytucji. W ocenie Trybunału niezawisły sąd tworzą osoby, 

którym prawo nadaje cechę niezawisłości nie tylko przez werbalną deklarację, ale 

również kształtując taki system uwarunkowań działania, aby tę niezawisłość realnie 

i efektywnie zagwarantować. Trybunał Konstytucyjny, uznając zaskarżony przepis art. 

135 § l ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych za niezgodny z art. 45 ust. l 

Konstytucji, stwierdził, że niezawisłość nie musi oznaczać dożywotniego powołania 

(asesora) lub powołania go do osiągnięcia wieku emerytalnego. Trybunał 

Konstytucyjny uznał za zbędny, jako odrębny wzorzec kontroli art. 179 ustawy 

zasadniczej odnoszący się wyłącznie do sędziów. 

Jednocześnie Trybunał stwierdził, że nie wyklucza możliwości instytucji 

asesorów sądowych, natomiast zakwestionował normatywny jej kształt. 

Przedstawiając powyższe wywody Trybunału Konstytucyjnego, me można 

jednak bez istotnych wątpliwości zaakceptować propozycji odnoszącej się do 

ponownego wprowadzenia instytucji asesorów sądowych, zawartej w ocenianym 

projekcie. 



Przede wszystkim, według tej propozycJI, asesorzy mają być 

funkcjonariuszami sądownictwa powszechnego w pełni uprawnionymi do 

sprawowania wymiaru sprawiedliwości, w zakresie odpowiadającym ( z niewielkim 

ograniczeniem- vide projektowany art. 133d § 2 usp) kompetencjom sędziów (sądu 

rejonowego). Mimo zatem nadania asesorom odrębnego od sędziów statusu zaznacza 

się jednak niemal symetryczne jego uregulowanie, obejmujące m.in. tryb ich 

powoływania (w drodze postępowania konkursowego, na wniosek Krajowej Rady 

Sądownictwa, nieodwołalność w okresie powierzenia im funkcji, gwarancyjnie 

uregulowane wynagrodzenie). W istocie rzeczy do asesorów sądowych miałyby mieć 

zastosowanie niemal wszystkie gwarancje niezawisłości, jakie odnoszą się do sędziów 

na podstawie przepisów ustawy zasadniczej, z tym jedynie, że mieliby być 

powoływani na okres pięciu lat. 

Wydaje się, że beztenninowe powołanie sędziów, wynikające z art. 179 ustawy 

zasadniczej, należy do kompleksu konstytucyjnych gwarancji niezawisłości 

sędziowskiej. Jeżeli zatem asesor sądowy nie ma być sędzią w konstytucyjnym 

znaczeniu i stanowić odrębny urząd kompetencyjnie prawie identyczny z urzędem 

sędziego, pozbawiony będzie jednej z konstytucyjnych gwarancji niezawisłości. 

Tymczasem ustrajodawca nie dopuszczając powoływania sędziów na czas określony, 

uznaje tę gwarancję trwałości za szczególnie doniosłą. 

Drugim, niezwykle istotnym problemem, związanym z proponowanym 

rozwiązaniem jest powierzenia powoływania asesorów sądowych Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej. Należy zwrócić uwagę na szczególną okoliczność natury 

konstytucyjnej. Powoływanie sędziów stanowi jedną z prerogatyw Prezydenta, 

wymienioną w art. 144 ust. 3 pkt 17 ustawy zasadniczej. Zgodnie z art. 144 ust. l 

Konstytucji, akty urzędowe Prezydenta, które nie należą do jego prerogatyw, 

wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów (kontrasygnaty). 

Przydając Prezydentowi, w drodze ustawy nowych kompetencji, a taką ma być 

powoływanie asesorów, bowiem podstawąjego działania nie będzie w tym przypadku 

art. 179 Konstytucji, uzależnia się ważność aktu powołania od podpisu Prezesa Rady 

Ministrów, zaś w ten sposób powoływanie asesorów sądowych podlegałoby 

odpowiedzialności Prezesa Rady Ministrów przed Sejmem. Okoliczność powyższa 



została dostrzeżona w uzasadnieniu projektu, bowiem stwierdzono w mm, że 

w zakresie powoływania asesorów Prezydent będzie działał z wykorzystaniem 

prerogatywy, wymienionej w art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji, co wydaje się jednak 

argumentem nieuprawnionym. Podobieństwo urzędu asesora sądowego do urzędu 

sędziego nie wystarcza do przyjęcia, aby powoływanie asesorów sądowych mieściło 

się w zakresie wskazanej prerogatywy, której zakresu nie można wykładać 

rozszerzająco. 

Wreszcie zauważyć trzeba, że konsekwentne przyjęcie powołania asesorów 

sądowych w ramach omawianej prerogatywy, czyniłoby zasadnym zarzut, że 

prerogatywa ta jest ściśle związana z treścią art. 179 Konstytucji, a zatem Prezydent 

nie jest w jej ramach uprawniony do powoływania sędziów inaczej niż na czas 

meoznaczony. 

Powyższe uwagi poczynione na tle propozycji odnoszących się do sądownictwa 

powszechnego zachowują swą aktualność także w stosunku do projektu obejmującego 

analogiczne zmiany w ustawie - Prawo o ustroju sądów administracyjnych. 

Pozostałe propozycje regulacji zawarte w ocenianym projekcie me budzą 

wątpliwości. 


