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OPINIA 

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 

z dnia 181ipca 2013 r. 

w przedmiocie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o 

ustroju sądów powszechnych 

Krajowa Rada Sądownictwa podtrzymuje stanowisko, że optymalnym rozwiązaniem z 

punktu widzenia gwarancji dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów byłoby tworzenie 

i znoszenie sądów w drodze ustawy. 

Jednakże, mając na uwadze obowiązujący stan prawny, Krajowa Rada Sądownictwa 

uważa, że prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych podnosi standard tych gwarancji. Wprowadzenie obiektywnych kryteriów w 

postaci liczby mieszkańców oraz liczby spraw jako przesłanek do tworzenia i znoszenia 

sądów rejonowych ogranicza swobodę organu władzy wykonawczej. Uniemożliwia również 

wykorzystanie przyznanego Ministrowi Sprawiedliwości upoważnienia w celach innych niż 

reorganizacja struktury sądownictwa, co niestety zdarzało się nawet po przemianach 

ustrojowych w 1989 r. Dlatego też Krajowa Rada Sądownictwa opiniuj ww. projekt 

pozytywnie, z przedstawionymi niżej uwagami. 

Krajowa Rada Sądownictwa l jako konstytucyjny organ, którego podstawowym 

zadaniem jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów poddaje pod 

rozwagę, czy nawet przy utrzymaniu obecnie obowiązującego rozwiązania, że tworzenie i 

znoszenie sądów odbywa się w drodze aktu wykonawczego nie powinno się wyłączyć z 

zakresu upoważnienia do wydania rozporządzenia tworzenia znoszenia sądów apelacyjnych i 

określania ich właściwości. Z uwagi na znaczenie tych sądów dla struktury sądownictwa 

powszechnego, a także z uwagi na rozszerzone w wyniku ostatnich zmian Prawa o ustroju 

sądów powszechnych kompetencje prezesów sądów apelacyjnych w zakresie nadzoru 

administracyjnego nad pozostałymi sądami, Krajowa Rada Sądownictwa uważa, że podział 

państwa na apelacje powinien, tak jak podział na województwa, być dokonywany przez 

Parlament w drodze ustawy. Dopiero w ramach tak ukształtowanego podziału specjalnego na 
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podstawie regulacji podustawowej mogłyby być tworzone sądy niższego rzędu stosownie do 

kryteriów wskazanych w projekcie prezydenckim. 

Krajowa Rada Sądownictwa zauważa, że projekt ustawy winien być uzupełniony o 

mechanizm określający maksymalny obszar i kryteria dla którego można tworzyć sąd 

rejonowy. 

Ponadto, ze względu na bezpośrednie skutki związane ze znoszeniem sądów dla 

gwarancji niezawisłości sędziego w postaci dopuszczonej w art. 180 ust. 5 Konstytucji 

możliwość odstąpienia od zasady jego nieprzenoszalności, Krajowa Rada Sądownictwa stoi 

na stanowisku, że upoważnienie do wydania rozporządzenia dotyczącego tworzenia i 

znoszenia sądów powszechnych, o którym mowa w art. 20 § l ustawy - Prawo o ustroju 

sądów powszechnych, powinno być przekazane Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, tak 

jak ma to miejsce w przypadku tworzenia i znoszenia wojewódzkich· sądów 

administracyjnych na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju 

sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz.l269, ze zm.). Z uwagi na kompetencje 

Ministra Sprawiedliwości w zakresie nadzoru nad sądami powszechnymi takie 

rozporządzenie mogłoby być wydawane na wniosek tego Ministra, po zaopiniowaniu przez 

Krajową Radę Sądownictwa. Na takie rozwiązanie, jako podnoszące standardy związane z 

niezależnością sądów, zwracano uwagę w toku posiedzenia przed Trybunałem 

Konstytucyjnym w sprawie K 27/12, co znalazło wyraz w zdaniach odrębnych do wyroku 

wydanego w tej sprawie dnia 27 marca 2013 r. 

Krajowa Rada Sądownictwa zwraca również uwagę, że unormowanie zawarte w art. 4 

opiniowanego projektu, które jest wzorowane na art. 75 § 3 i4 ustawy - Prawo o ustroju 

sądów powszechnych, budzi wątpliwość co do zgodności z ustawą zasadniczą. Wyrazem tych 

wątpliwości jest postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2013 r. sygn. akt. III KRS 

34/12 o stwierdzenie zgodności tych przepisów z art. 180 ust. 2 i 5 w związku z art. 180 ust. 

l, art. 178 ust. l, art. 179 i art. 186 ust. l oraz w związku z art. 173 i art. lO ust. l Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Biuro Krajowej Rady Sądownictwa 
ZA .ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

DYREKTOR 
vyydziaru Organiz 

Bmra Krajowej Ra 
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uprzejmie przesyłam uwagi Sądu Najwyższego do prezydenckiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
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a nawet bardziej sprzyjające zasadzie odrębności władzy sądowniczej od 

pozostałych władz - byłoby rozwiązanie polegające na wydawaniu ustaw w tym 

przedmiocie. Debacie parlamentarnej towarzyszy większa otwartość i przejrzystość, 

która przynajmniej zmniejsza podejrzenia o pozamerytoryczną - np. personalną -

motywację zmian w organizacji sądów. 

Należy oczywiście docenić inicjatywę Pana Prezydenta, która zmierza w kierunku 

większej obiektywizacji procesu stosowania art. 1 O p.u.s.p., wprowadzając wiążące 

Ministra Sprawiedliwości kryteria, na podstawie których będzie podejmowana 

in concreto decyzja o utworzeniu oraz dalszym istnieniu sądu rejonowego. Trudno 

jednak nie postawić jednocześnie pytania o to, na jakiej podstawie, jako punkt 

odniesienia, przyjęto akurat poziom 60 000 mieszkańców na terenie okręgu 

sądowego oraz wpływu 7 000 spraw rocznie. Uzasadnienie projektu nie daje tutaj 

żadnych odpowiedzi, tymczasem wydają się to być wielkości ustalone arbitralnie, 

a więc siłą rzeczy są one wątpliwe. Dostęp obywatela do sądu jest kwestią rangi 

konstytucyjnej (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) i nie może być oceniany 

jednowymiarowo. Niemałe znaczenie z punktu widzenia efektywności działania 

organów wymiaru sprawiedliwości oraz ich społecznej oceny ma także m.in. 

odległość siedziby sądu od poszczególnych miejscowości w okręgu sądowym. 

Z kolei wpływ do sądu jest kryterium bardzo zawodnym, gdyż nie mówi nic o tym, 

o jakiego rodzaju sprawy chodzi oraz jak są one rejestrowane i wykazywane. 

Dla przykładu, w sprawach cywilnych oczywiste jest, że np. wniosek o stwierdzenie 

zasiedzenia czy też powództwo o wydanie rzeczy pociągają za sobą z reguły 

mniejszy - i to znacznie - nakład pracy niż, dajmy na to, skomplikowana sprawa 

o rozliczenie między wspólnikami spółki cywilnej; pewne kategorie spraw można też 

stosunkowo łatwo dzielić w repertorium, w ten sposób niejako "zawyżając" statystykę. 

Konieczny nakład pracy sędziów, który realnie decyduje o szybkości i wynikach ich 

pracy, można ocenić jedynie bliżej badając okoliczności sprawy na podstawie akt. 

Zresztą rzeczą notoryjną jest to, że w małych miejscowościach, gdzie obrót prawny 

nie jest przesadnie intensywny, na ogół stopień skomplikowania stosunków prawnych 

jest mniejszy niż w wielkich ośrodkach miejskich. Dlatego też ilość rocznego wpływu 

stanowi tylko pozornie kategorię uniwersalną i łatwo porównywalną. 

Pewne uwagi krytyczne odnośnie do omawianych rozwiązań nasuwa 

"epizodyczny'' charakter ustawy, która stanowi bezpośrednią reakcję na kontrowersje 
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wokół rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. 

w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1121) oraz 

stanowiącej dlań przeciwwagę ustawy z dnia 1 O maja 2013 r. Skoncentrowano się na 

problemie funkcjonowania sądów rejonowych w małych miejscowościach (oczywiście 

społecznie i politycznie bardzo ważnym), natomiast opiniowany projekt nie daje 

niestety odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób zagwarantować w przyszłości 

ogólną stabilność funkcjonowania wszystkich sądów powszechnych. Praktyka 

funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce na przestrzeni ostatnich 

lat pokazuje, że problem doraźnego manipulowania siecią sądownictwa dotyka nie 

tylko organów na szczeblu podstawowym (SR), ale i wyżej w hierarchii (m.in. SO). 

Artykuł 2 opiniowanego projektu przewiduje regulację intertemporalną, 

utrzymując właściwość sądu, przed którym wszczęto postępowanie przed dniem 

wejścia w życie ustawy, do rozpoznania spraw. Wydaje się on nieprawidłowo 

skonstruowany, ponieważ sugeruje, że sama ustawa zmienia właściwość sądów, 

podczas gdy zmiany tej dopełnią dopiero konkretne akty wykonawcze do p.u.s.p., 

w postaci wspomnianych rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości (w art. 3 projektu 

wyraźnie przewidziano zresztą wymaganie dostosowania przez MS organizacji 

sądownictwa do kryteriów wprowadzonych ustawą). Należałoby zatem przemyśleć, 

czy odpowiednie przepisy rozstrzygające o właściwości sądów, w przypadku zmian 

motywowanych fluktuacją liczby ludności i/lub wpływu spraw, nie powinny raczej 

zostać wprowadzone do samej, nowelizowanej ustawy. 
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