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OPINIA 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym  

(druk senacki nr 328) 

 

1. Przedmiotem opinii jest projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym –

przedstawiony Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 76 ust. 1 

Regulaminu Senatu przez grupę senatorów wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania 

w sprawie inicjatywy ustawodawczej. 

2. W opiniowanym projekcie proponuje się zmianę art. 115 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 

2017 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 154; dalej jako: „ustawa o SN”) 

przez nadanie mu następującej treści: „§1. W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy skarga nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnych orzeczeń kończących 

postępowanie w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 r. Przepisu 

art. 89 § 3 zdanie pierwsze nie stosuje się”. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że 

w dotychczasowym brzmieniu przepis ustanawiał zaledwie trzy letni okres przejściowy, w którym 

dopuszczalne było zaskarżenie skargą nadzwyczajną orzeczeń, które stały się prawomocne po 

dniu 17 października 1997 r., a przed 3 kwietnia 2018 r. (dniem wejścia w życie ustawy o SN).  

Okres przejściowy upłynie zatem z dniem 3 kwietnia 2021 r. Tym samym projekt zmierza do 

wydłużenia przedmiotowego okresu o dwa lata.   

3. Oceniając przedłożony projekt, należy przypomnieć, że skarga nadzwyczajna została 

wprowadzona do polskiego systemu prawnego wraz z wejściem w życie obowiązującej ustawy 

o SN, jako środek ochrony konstytucyjnych praw podstawowych. Wprowadzenie skargi 

nadzwyczajnej stanowiło reakcję na sygnalizowane, także w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego, istotne ograniczenia innego środka ochrony konstytucyjnych praw 

podstawowych w postaci skargi konstytucyjnej. Skarga nadzwyczajna została uregulowana 

w celu usunięcia  istniejącego we wcześniej obowiązującym stanie prawnym  deficytu środków 

zaskarżenia pozwalających eliminować z obrotu prawnego ostateczne rozstrzygnięcia sądowe, 

które nie mogą być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków 

zaskarżenia, choć naruszają (w różny sposób) konstytucyjne zasady, prawa lub wolności, lub 

w sposób rażący naruszają przepisy prawa czy też zostały wydane na podstawie ustaleń 

w oczywisty sposób sprzecznych z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. 

4. W związku z powyższym należy również dostrzec, że wiele z dotychczas złożonych skarg 

nadzwyczajnych dotyczy orzeczeń, które uprawomocniły się wcześniej niż 5 lat przed dniem ich 

wniesienia. Co jednak istotniejsze, te właśnie skargi często odnoszą się do orzeczeń, które 

naruszają zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji lub 
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naruszają prawo w sposób tak rażący, że ich uchylenie jest konieczne dla zapewnienia zgodności 

z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości 

społecznej. Przykładowo, Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych 

rozpoznawał sprawy, w których dwukrotnie wydawane były stwierdzenia nabycia tego samego 

spadku, czy w których wydawane były nakazy zapłaty z weksla zabezpieczającego umowę 

kredytu konsumenckiego. Należy podkreślić, że orzeczenia te nie mogły być wcześniej usunięte 

z obrotu prawnego w żaden inny sposób, a ich pozostawanie w obrocie prawnym utrwalało 

istnienie stanu sprzecznego z wymogami demokratycznego państwa prawnego 

urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. 

Przedłożony do zaopiniowania projekt dostrzega opisane wyżej istotne znaczenie skargi 

nadzwyczajnej dla ochrony konstytucyjnych praw i wolności, o czym świadczy chociażby 

wzmianka zamieszczona w jego uzasadnieniu, informująca, że „tysiące obywateli (ponad 7,5 tys.) 

liczy na rzetelne zbadanie wniosków w oparciu o akta i wniesienie skarg nadzwyczajnych od 

niesprawiedliwych wyroków”. Nie ulega zatem wątpliwości, że tylko skarga nadzwyczajna 

umożliwia ponowną ocenę prawidłowości zastosowanego wcześniej prawa.   

5. W powyższym świetle propozycję wydłużenia wspomnianego wyżej okresu należy 

ocenić pozytywnie, tym bardziej, że rygorystycznie zakreślone podstawy materialnoprawne 

skargi nadzwyczajnej, charakterystyczne z zasady dla nadzwyczajnych środków zaskarżania 

prawomocnych orzeczeń, wymagają od podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi 

znacznego wkładu pracy i należytego przygotowania skargi, co niewątpliwie jest procesem 

czasochłonnym. Wskazane w uzasadnieniu opiniowanego projektu informacje od podmiotów 

uprawnionych do złożenia tego środka prawnego dowodzą natomiast, że przewidziany – 

trzyletni okres – okazał się niewystarczający, ponieważ nie wszystkie wnioski zostały rozpatrzone.  

6. Dotychczasowa praktyka orzecznicza Sądu Najwyższego – Izby Kontroli 

Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych dowodzi zarazem, że wiele wątpliwości nasuwa spełnienie 

wymagań formalnych skargi nadzwyczajnej. W wyniku tego istotnie wydłuża się czas potrzebny 

do skutecznego złożenia tego środka prawnego, a ewentualne braki wywierają negatywne skutki 

dla obywateli oczekujących na rozpoznanie skarg nadzwyczajnych w swoich indywidualnych 

sprawach. Podkreślenia wymaga, że wydane dotychczas orzeczenia Sądu Najwyższego – Izby 

Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych mogą uzasadniać wystąpienie przed podmioty 

uprawnione ze skargami nadzwyczajnymi w podobnych sprawach. W tym stanie rzeczy 

uzasadnione jest przedłużenie okresu przejściowego, aby także w sprawach podobnych do już 

rozpoznanych, istniała możliwość zmiany orzeczeń. 

7. Wydłużenie okresu przejściowego, o którym mowa w art. 115 § 1 ustawy SN, pozwoli 

na uniknięcie sytuacji, w której z przyczyn organizacyjnych, leżących po stronie podmiotów 

uprawnionych do składania skarg nadzwyczajnych, bezpowrotnie utracona zostanie możliwość 

wyeliminowania z obrotu prawnego ostatecznych rozstrzygnięć sądowych, które naruszają 

konstytucyjne zasady, prawa lub wolności, w sposób rażący naruszają przepisy prawa lub zostały 

wydane na podstawie ustaleń w oczywisty sposób sprzecznych z treścią zebranego w sprawie 

materiału dowodowego, a które stały się prawomocne po dniu 17 października 1997 r., a przed 

3 kwietnia 2018 r. 
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8. Warto przy tym nadmienić, że stosunkowo niewiele skarg nadzwyczajnych złożonych 

zostało dotychczas przez Rzecznika Praw Obywatelskich, co – jak należy przypuszczać - wynikało 

z jego publicznie prezentowanej postawy wobec zmian przepisów odnoszących się do wymiaru 

sprawiedliwości. Towarzyszący temu upływ okresu do złożenia skargi przewidziany przepisami 

przejściowymi, nie może prowadzić do pozbawienia znacznej grupy społecznej przewidzianej dla 

niej ochrony. Jest to również okoliczność przemawiająca za przyjęciem rozwiązania zawartego 

w opiniowanym projekcie. 

9.  Na marginesie można byłoby dodatkowo sugerować, aby rozważyć wprowadzenie 

zmian dotyczących legitymacji do złożenia skargi nadzwyczajnej, co było przedmiotem licznych 

wypowiedzi w przestrzeni publicznej.  


