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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 

(druk nr 663) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa uwzględnia dwie wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego. Istotą 

regulacji zawartej w art. 1 pkt 1 tej ustawy jest uzupełnienie ustawy o Sądzie Najwyższym 

o postanowienia dotyczące zasad procesowych, jakie znajdują zastosowanie w postępowaniu 

o stwierdzenie nieważności prawomocnego orzeczenia. 

Zgodnie z art. 64 ustawy o Sądzie Najwyższym, wspomniane wyżej postępowanie może 

zainicjować Prokurator Generalny w sytuacji, gdy dane rozstrzygnięcie zostało wydane 

w sprawie, która w chwili orzekania ze względu na osobę nie podlegała orzecznictwu sądów 

polskich lub w której w chwili orzekania droga sądowa była niedopuszczalna. Ponadto 

warunkiem wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności prawomocnego orzeczenia 

jest ustalenie, że orzeczenie nie może być wzruszone w trybie przewidzianym w ustawach 

o  postępowaniach sądowych, w tym również na skutek wystąpienia z nadzwyczajnym 

środkiem odwoławczym (skargą kasacyjną, skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia). Podkreślić należy, że obowiązujące przepisy ustawy o Sądzie 

Najwyższym nie precyzują zasad, według których rozpoznawany jest wniosek Prokuratora 

Generalnego. Jedną z takich norm procesowych statuował natomiast § 104 ust. 1 regulaminu 

Sądu Najwyższego, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. 

Przepis ten stanowił, że postanowienie o unieważnieniu prawomocnego orzeczenia sądowego 

wydanego w sprawie, która ze względu na osobę lub przedmiot nie podlegała orzecznictwu 

sądów, Sąd Najwyższy może wydać na posiedzeniu niejawnym. Ust. 2 powołanego § 104 

przewidywał z kolei obowiązek doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem zarówno 
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Prokuratorowi Generalnemu, jak i stronom postępowania, w którym zapadło unieważnione 

orzeczenie. 

Wskazany § 104 regulaminu Sądu Najwyższego został zakwestionowany przez Trybunał 

Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt U 3/11 (wyrok z dnia 4 grudnia 2012 r.). Trybunał 

uznał, że przedmiotowa regulacja wykracza poza zakres spraw przekazanych do uregulowania 

Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego na podstawie art. 3 § 2 ustawy 

o Sądzie Najwyższym, jako że ten ostatni przepis mówi wyłącznie o wewnętrznej organizacji 

Sądu Najwyższego, szczegółowym podziale spraw między izby oraz zasadach wewnętrznego 

postępowania. Tymczasem dopuszczenie rozpoznania wniosku Prokuratora Generalnego na 

posiedzeniu niejawnym oraz ustanowienie obowiązku doręczenia postanowienia, nie miało 

w  istocie nic wspólnego z organizacją i wewnętrznymi procedurami stosowanymi w Sądzie 

Najwyższym. Jednocześnie na mocy regulaminu Sądu Najwyższego (będącego załącznikiem 

do uchwały, która ma charakter aktu wewnętrznego) ukształtowana została sytuacja prawna 

Prokuratora Generalnego oraz stron, a więc podmiotów zewnętrznych w stosunku do Sądu 

Najwyższego. 

Następstwem rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego była derogacja zaskarżonej 

normy prawnej. To zaś powiększyło lukę konstrukcyjną w zakresie regulacji odnoszących się 

do postępowania o unieważnienie prawomocnego orzeczenia. Fakt występowania takiej luki 

podnoszony był zresztą już wcześniej w uzasadnieniach postanowień wydawanych przez Sąd 

Najwyższy, gdzie akcentowano, że ze względu na brak wyczerpujących regulacji w ustawie 

o Sądzie Najwyższym w postępowaniu o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądowego 

posiłkowe zastosowanie znajdują przepisy procedur cywilnej oraz karnej dotyczące środków 

zaskarżenia kierowanych do Sądu Najwyższego. 

Przedłożona Senatowi ustawa wprowadza do ustawy o Sądzie Najwyższym niezbędne 

rozwiązania. Dodawane przepisy przesądzają przede wszystkim, jakim warunkom formalnym 

winien odpowiadać wniosek Prokuratora Generalnego, w jakim trybie następuje rozpoznanie 

przedłożonego wniosku, a także jakiego rodzaju rozstrzygnięcia mogą zapaść w sprawie 

o unieważnienie prawomocnego orzeczenia. Podobnie, jak to czynił § 104 ust. 2 regulaminu 

Sądu Najwyższego, ustawa przewiduje obowiązek doręczenia, natomiast w kwestiach, które 

nie zostały uregulowane wprost, odsyła do odpowiednich przepisów ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego. 
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Zmiana objęta treścią art. 1 pkt 2 opiniowanej ustawy realizuje z kolei wskazania 

Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w motywach wyroku z dnia z dnia 15 stycznia 2009 r. 

(sygn. akt K 45/07). Wprawdzie Trybunał negatywnie ocenił tam art. 40 § 1 ustawy – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych, ale takie same zarzuty można postawić art. 65 § 1 ustawy 

o  Sądzie Najwyższym w obowiązującym brzmieniu. Przepis ten stanowi bowiem, że Sąd 

Najwyższy, w razie stwierdzenia przy rozpoznawaniu sprawy oczywistej obrazy przepisów – 

niezależnie od innych uprawnień – wytyka uchybienie właściwemu sądowi. Przed wytknięciem 

uchybienia może żądać stosownych wyjaśnień. Stwierdzenie i wytknięcie uchybienia nie ma 

wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. 

Przytoczona dyspozycja kreuje jedynie kompetencję Sądu Najwyższego do wystąpienia 

się z żądaniem przedstawienia wyjaśnień przez ten skład sądu, który przy rozpoznawaniu 

sprawy dopuścił się uchybienia w postaci oczywistej obrazy przepisów. Formuła taka nie 

zabezpiecza w dostatecznym stopniu interesów sędziów, których ma dotyczyć wytknięcie 

uchybienia, gdyż nie przyznaje im jakiegokolwiek uprawnienia. Jest to o tyle istotne, że 

skorzystanie przez Sąd Najwyższy z instytucji wytyku może w szczególności rzutować na 

ustalenia dokonywane w procedurze awansowej, tj. przy ubieganiu się przez danego sędziego 

o stanowisko w sądzie, który znajduje się wyżej w hierarchii sądownictwa powszechnego. 

Zważywszy krytyczne stanowisko sądu konstytucyjnego wobec analogicznej regulacji, 

w ustawie o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym zaproponowano odwrócenie powyższej 

reguły – to nie Sąd Najwyższy będzie miał możliwość zwrócenia się o stosowane wyjaśnienia, 

lecz członkowie składu sędziowskiego, których ma dotyczyć wytknięcie uchybienia, będą 

mogli odnieść się do zastrzeżeń formułowanych pod ich adresem, czemu – po stronie Sądu 

Najwyższego – ma towarzyszyć odpowiedni obowiązek informacyjny. Ustawa zakłada, że 

zainteresowani będą składać wyjaśnienia w formie pisemnej, w terminie 7 dni. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona w wyniku prac nad przedłożeniem senackim, przewidującym 

zmianę art. 64 ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2055), oraz przedłożeniem poselskim, 

które odnosiło się do art. 65 ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2120). 

I czytanie obu projektów miało miejsce na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka w dniu 19 marca 2014 r., natomiast dalsze prace legislacyjne toczyły się 

w podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia wymienionych inicjatyw. 
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W sprawozdaniu przyjętym w dniu 23 kwietnia 2014 r. podkomisja zaproponowała 

wprowadzenie drobnych zmian redakcyjnych oraz modyfikację odesłania do przepisów 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, uznając, iż w sprawach toczących się w trybie 

art. 64 ustawy o Sądzie Najwyższym odpowiednie zastosowanie powinny znajdować przepisy 

o skardze kasacyjnej, a nie o skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia, jak to wynikało z projektu senackiego. Ten punkt widzenia podzieliła następnie 

cała Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawozdaniu uchwalonym w dniu 7 maja 

2014 r. (druk nr 2369). 

II czytanie odbyło się na 68. posiedzeniu Sejmu w dniu 10 czerwca 2014 r. Ponieważ 

nie zgłoszono żadnych poprawek, ustawa została ostatecznie uchwalona w trakcie kolejnego 

posiedzenia Sejmu, w brzmieniu rekomendowanym przez Komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Ekspert ds. legislacji 

Katarzyna Konieczko 

 


