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Aneks do opinii prawnej na temat zgodności ustawy
z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
ze zobowiązaniami międzynarodowymi Rzeczypospolitej Polskiej
(druk senacki nr 30)
W dniu 8 stycznia 2020 r. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (dalej
IKNiSP) SN wydała wyrok, na który powołał się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
Senatu w tym samym dniu wiceminister sprawiedliwości, Pan Sebastian Kaleta. Jego
zdaniem, wyrok rozstrzygnął wszystkie wątpliwości dotyczące stosowania przez polskie sądy konkluzji wynikających z orzeczenia ETS z 19 listopada 2019 r.
Trudno jest podzielić opinię ministra Kalety w tej sprawie. Nawet nie wchodząc
w meritum rozstrzygnięcia należy wskazać, że do IKNiSP mają odniesienie wszystkie wątpliwości, które sformułował Sąd Najwyższy w wyroku Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 5 grudnia 2019 r. (sygn. akt III PO 7/18). W związku z tym IKNiSP
nie jest sądem w rozumieniu prawa UE, a jej wyrok pozbawiony jest mocy prawnej.
Trudno jest ustosunkować się merytorycznie do wyroku IKNiSP (sygn. INOZP 3/19),
skoro nie zostało jeszcze opublikowane jego uzasadnienie1.
IKNiSP zadbała o to, by uchwała 7 sędziów została uznana za zasadę prawną. To nie
zmienia jednak statusu prawnego uchwały, przeciwnie – prowadzi do postawienia zarzutu o bezprawne udawanie organu państwa. IKNiSP próbuje zwłaszcza wykazać, że nominacja sędziego dokonana przez Prezydenta na wniosek KRS jest skuteczna i nie może być
podważona (pkt 6 i 7 uzasadnienia ustnego). Taki pogląd jest nieuprawniony i zawiera
sam w sobie sprzeczność. Po pierwsze, teza ta nie znajduje oparcia w przepisach Konstytucji RP. Po wtóre, rekomendacja KRS jest obciążona wadą prawną, gdyż organ ten nie jest
organem sądowym, posiadającym przymiot niezależności i niezawisłości. Jeżeli rekomendacja dla Prezydenta, będąca podstawą jego decyzji o mianowaniu sędziego, jest udzielona
przez gremium, w którym zasiadają organy nieuprawnione, musimy uznać ją za nieważną z mocy prawa. Jak wykazałem w opinii dla Senatu RP, sposób korzystania z prerogatyw musi podlegać kontroli, gdyż w przeciwnym razie stawiamy Prezydenta RP w roli
Kaliguli – pozwalamy mu mianować konia (słonia, nietoperza, wiewiórkę) do dowolnego
powoływanego przezeń organu państwa. Kryteria kontroli zostały wskazane przez ETS
w wyroku z 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18,
A.K. i in. przeciwko Sądowi Najwyższemu (powoływanym wyżej w opinii).
Należy również zauważyć, że wyrok ETS z 19 listopada 2019 r. został wprawdzie wydany w konkretnej sprawie i wiąże sąd, który skierował sprawę do ETS w trybie pre1
Por. komunikat o wydaniu wyroku: http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=340b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach
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judycjalnym, to jednak wyrok ów ma skutek erga omnes (o czym wspomnieliśmy skrótowo w naszej opinii). Każdy sąd w Unii Europejskiej jest uprawniony na podstawie
wykładni prawa unijnego dokonanej przez ETS do samodzielnej oceny prawidłowości
wyroku wydanego przez inny sąd z punktu widzenia prawa unijnego (tak wyrok w sprawie CILFIT, powołany w opinii), w tym prawidłowości obsadzenia sądu. Nie musi więc
zwracać się ponownie z pytaniem prejudycjalnym do ETS ani z pytaniem prawnym do
SN. Zwracam uwagę, że prawo unijne ma pierwszeństwo przed ustawą (również tą, nad
którą obraduje aktualnie Senat RP). Zakazy ustawowe są nieskuteczne w świetle przepisów Konstytucji. Wyrok ETS nie jest samoistnym źródłem prawa – podstawą prawną
jego skuteczności jest dokonana przez Trybunał wykładnia prawa unijnego: art. 19 TUE
i art. 47 KPP.
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