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pp 1-0131-954/19 

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2019 r. 

OPINIA 

do projektu ustawy o zmianie ustawy 

o Sqdzie Najwyiszym oraz niekt6rych innych ustaw 

(data wniesienia projektu do Sejmu: 17 kwietnia 2019 r., 

przedstawiciel wnioskodawc6w: posef Marek Ast) 

1. Uwagi og61ne 

Niniejsza opinia dotyczy poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sqdzie 

Najwyzszym oraz niekt6rych innych ustaw wniesionego w dniu 17 kwietnia 2019 r. 

(przedstawiciel wnioskodawc6w: posef Marek Ast)1
. Przed zaprezentowaniem szczeg6fowych 

uwag dotyczqcych zawartych w nim rozwiqzan, nalezy wyrazic ubolewanie, ie zostaf on 

wniesiony jako projekt poselski, co eliminuje koniecznosc prowadzenia konsultacji 

spofecznych nad jego tresciq. Pomini~cie konsultacji w tak doniosfej kwestii jakq jest ustr6j 

Sqdu Najwyzszego i status jego organ6w z oczywistych wzgl~d6w uznac nalei:y za istotnq 

wad~ zainicjowanego procesu legislacyjnego. 

W uzasadnieniu opiniowanego projektu ustawy jako jego wiodqcy eel wskazano 

koniecznosc usprawnienia procedur realizowanych w zakresie obsadzania stanowisk 

funkcyjnych w Sqdzie Najwyzszym, post~powan nominacyjnych na stanowiska s~dzicwskie, 

uchylania immunitetu s~dziowskiego alba prokuratorskiego oraz zmiany dotyczqce 

wfasciwosci izb Sqd Najwyzszego. Biorqc jednak pod uwag~ istniejqcy kontekst faktyczny 

zwiqzany z tymi zagadnieniami, trudno nie odniesc wraienia, ze jest to kolejna odsfona dqi:en 

do ograniczenia niezaleznosci sqdownictwa i jego podporzqdkowywania wfadzy wykonawczej i 

ustawodawczej w spos6b sprzeczny z dotychczasowymi zasadami ustrojowymi oraz 

instytucjonalnym porzqdkiem konstytucyjnym. Ma to bye jui dziewiqta2 nowelizacja ustawy o 

1 Dalej jako ,projekt" lub ,projektowana ustawa'. 
2 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sqdzie Najwyzszym, kt6ra wesz+a w zycie 3 kwietnia 2018 r. doczeka+a si~ 

dotychczas osmiu nowelizacji, z kt6rych dwie uchwalono samego dnia - zob. ustaw~ z dnia 6 marca 2018 r. -

Przepisy wprowadzajqce ustaw~ - Prawo ::Jrzedsi~biorc6w oraz inne ustawy dotyczqce dzialalnosci 

gospodarczej (Dz.U. poz. 650), ustaw~ z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sqdowych (Dz.U. por. 771 ), 

ustaw~ z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawY o Sqdzie Najwyzszym (Dz.U. poz. 847); ustaw~ z 12 

kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju Sqd6w powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie 

Sqdownictwa oraz ustawy o Sqdzie Najwyiszym (Dz.U. poz. 848), ustaw~ z dnia 10 maja 2018 r. o 2mianie 
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Sqdzie Najwyi:szym na przestrzeni 16 m1es1~cy, jakie min~fy od uchwalenia aktualnie 

obowiqzujqcej ustawy regulujqcej ustr6j Sqdu Najwyi:szego, kt6ra weszfa w i:ycie z dniem 3 

kwietnia 2018 r., na dodatek pogf~biajqca tylko dotychczasowy stan niekonstytucyjnosci 

obowiqzujCjcego prawa. 

Cel proponowanych regulacji wydaje si~ jasnyP, zwfaszcza jei:eli odniesie si~ omawiane 

propozycje legislacyjne do ostatnich wydarzen zwiqzanych z funkcjonowaniem wymiaru 

sprawiedliwosci w Polsce. W niniejszej opinii skoncentrowano si~ jednak przede wszystkim na 

prawnym aspekcie analizy wprowadzonych rozwiqzan, kt6ra przeprowadzona zosta+a w 

kontekscie obowiqzujqcych regulacji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzecznictwa 

Trybunafu Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunafu Prawa Czfowieka. 

2. Poszerzenie w+asciwosci lzby Dyscyplinarnej 

W odniesieniu do lzby Dyscyplinarnej Sqdu Najwyi:szego w projekcie proponuje si~ 

poszerzenie zakresu jej wfasciwosci o sprawy zwiqzane z zezwoleniem na pociqgni~cie do 

odpowiedzialnosci karnej lub tymczasowe aresztowanie s~dzi6w, asesor6w sqdowych i 

prokurator6w (zob. projektowane art. 27 ustawy o SN, art. 110 § 2a ustawy- Prawo o ustroju 

Sejd6w powszechnych oraz art. 145 Prawa o prokuraturze). Przewiduje si~, i:e o uchyleniu 

immunitetu s~dzi6w sqd6w powszechnych decydowac b~dzie wyfqcznie lzba Dyscyplinarna 

Sejd u Najwyi:szego. 

Proponowane rozwiqzanie wywofuje zasadnicze wqtpliwosci z dw6ch powod6w, kt6re 

pozostajq wzgl~dem siebie w scisfym zwiqzku. Pierwszy odnosi si~ do problemu 

dopuszczalnosci tzw. kontroli poziomej w kontekscie zgodnosci z art. 45 ust. 1 oraz art. 176 

ust. 1 Konstytucji RP. Drugi dotyczy ustrojowej pozycji samej lzby Dyscyplinarnej. Biorqc pod 

uwag~ te dwie okolicznosci, projektowane rozwiqzanie budzi zasadnicze obiekcje w 

kontekScie konstytucyjnego prawa do Sqdu oraz zasady dwuinstancyjnosci post~powania. 

Wprawdzie dwuinstancyjnosc nie jest prawem samoistnym, lecz gwarancjCj Uednq z wielu) 

prawidfowej realizacji prawa do sqdu, kt6ra co do zasady wyraza si~ w mozliwosci 

skontrolowania decyzji podejmowanych przez sqd zar6wno w trybie- formalnie instancyjnym, 

jak i w inny spos6b (kontrola pozioma), niemniej zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem 

ustawy- Prawo o ustroju sqd6w powszechnych, ustawy o Sqdzie Najwyiszym oraz niekt6rych innych ustaw 

(Dz.U. poz. 1 045), ustaw~ z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju Sqd6w powszechnych 

oraz niekt6rych innych ustaw (Dz.U. poz. 1443), ustaw~ z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sqdzie 

Najwyiszym (Dz.U. poz. 2507) i ustaw~ z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w 

zwiqzku z zapobieganiem i zwalczaniem przest~pczosci (Dz.U. z 2019 r. poz. 125). 
3 lntencje te wyraiajq nast~pujqce tytuly prasowe: PiS bierze si~ za Sqd Najwytszy. jest ko/ejny projekt nowelizacji, 

Dziennik Gazeta Prawna z dnia 18 kwietnia 2019 r.; M. Kryszkiewicz, PiS po raz kolejny pokazuje s~dziom, gdzie 

ich miejsce, DGP z 18 kwietnia 2019 r.; !:..Woznicki, J. Dobosz-Oracz, Wielka wladza lzby Dyscyplinamej i 

wycofanie py.tari z unijnego Trybunalu. PiS po raz 6smy zmienia ustaw~ o SN, GW z dnia 18 kwietnia 2019 r.; W. 

Tumidalski, Wladza w sqdzie w r~ce prezydenta - projekt PiS w sprawie SN komentuje Wojciech Tumidalski; 

Rzeczpospolita z dnia 19 kwietnia 2019 r.; M. Domagalski, Nowy pomysl PiS no zmiany w Sqdzie Najwytszym, 

Rzeczpospolita z dnia 18 kwietnia 2019 r. 
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TK ,konstytucyjna kwalifikacja konkretnych srodk6w zaskarzenia pozostawionych przez 

prawodawc~ do dyspozycji strony, uwzgl~dniac musi cafokszta+t unormowan determinujqcych 

przebieg danego post~powania. W szczeg61nosci konieczne jest zar6wno odniesienie do 

rodzaju sprawy rozstrzyganej w danym post~powaniu, struktury i charakteru organ6w 

podejmujqcych rozstrzygni~cie, jak i wreszcie konsekwencji oddzialywania innych zasad i 

norm konstytucyjnych, w szczeg61nosci zas konstytucyjnej zasady prawa do sqdu'r4. 

Na tie wypowiedzi TK, szczeg61nego znaczenia nabiera kwestia ustrojowej pozycji lzby 

Dyscyplinarnej jako ,sqdu okreslonego w ustawie" w rozumieniu art. 181 Konstytucji RP, kt6ry 

normuje problematyk~ immunitetu s~dziowskiego. Swoboda ustawodawcy w kszta+towaniu 

sqdu, o kt6rym mowa w tym przepisie nie jest bowiem nieograniczona, gdyz zgodnie z art. 

175 Konstytucji RP wymiar sprawiedliwosci w Rzeczypospolitej Polskiej sprawujq Sqd 

Najwyzszy, sqdy powszechne, sqdy administracyjne oraz sqdy wojskowe. Tymczasem lzba 

Dyscyplinarna w swojej istocie tylko z nazwy jest izbq Sqdu Najwyzszego. Mamy bowiem do 

czynienia z odr~bnym i niezaleznym Sqdem, posiadajqcym wszelkie cechy sqdy wyjqtkowego, 

kt6rego powofanie - zgodnie z art. 175 ust. 2 Konstytucji RP- dopuszczalne jest wyfqcznie na 

czas wojny. Problem z ukszta+towaniem oraz ustrojowq pozycjq lzby Dyscyplinarnej byf 

szeroko juz przedstawiony w opinii Sqdu Najwyzszego do prezydenckiego projektu ustawy o 

Sqdzie Najwyzszym5
. Niemniej wazne jest r6wniez to, ze kontrowersje dotyczqce lzby 

Dyscyplinarnej rozpatrywane Sq aktualnie przez TSUE w sprawach zainicjowanych pytaniami 

prejudycjalnymi Sqdu Najwyzszego i Naczelnego Sqdu Administracyjnego6
. Ze wzgl~du na ich 

znaczenie doprowadzi+y r6wniez do wszcz~cia post~powania przez Komisj~ Europejskq na 

podstawie art. 258 TFue. 

Odr~bnosci lzby Dyscyplinarnej Sqdu Najwyzszego w znaczeniu ustrojowym i 

instytucjonalnym sq ewidentne juz na gruncie aktualnie obowiqzujqcej ustawy o Sqdzie 

Najwyzszym. Projektowane rozwiqzania stan ten pog+~biajq i jedynie potwierdzajq opini~, ze 

nie maze bye mowy o nadaniu lzbie Dyscyplinarnej cech sqdu w znaczeniu ustrojowym, kt6ry 

m6gfby zostac uznany za sqd w rozumieniu art. 181 Konstytucji. Przy takim uksztaftowaniu 

lzby Dyscyplinarnej rozpoznawanie przez niq spraw indywidualnych narusza standard 

okreslony w art. 45 ust. 1 Konstytucji. Z kolei wprowadzenie tzw. kontroli poziomej przez 

zniesienie orzekania w pierwszej instancji w post~powaniach dyscyplinarnych przez sqdy 

powszechne jednoznacznie godzi w art. 77 ust. 2 Konstytucji, poniewaz doprowadza do 

cafkowitego zamkni~cia drogi sqdowej, mimo ze przedmiotowy przepis ustawy zasadniczej 

4 Zob. wyroki TK: z dnia 2 czerwca 2010 r., SK 38/09; z dnia 16 listopada 1999 r., sygn. SK 11/99, OTK ZU nr 

7/1999, poz. 158 oraz zob. wyroki z: 18 kwietnia 2005 r., sygn. SK 6/05, OTK ZU nr 4/N2005, poz. 36; 13 lipca 

2009 r., sygn. SK 46/08, OTK ZU nr 7 IN2009, poz. 109, 12 stycznia 2010 r., sygn. SK 2/09, 3 lipca 2002 r., 

sygn. SK 31/01, OTK ZU nr 4/N2002, poz. 49, 51ipca 2005 r., sygn. SK 26/04, OTK ZU nr 7/N2005, poz. 78 
5 Opinia z dnia 6 pazdziernika 2017 r., dost<:::pna pod adresem: http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/ 

Wyd arzenia/NewForm/20 17.1 0.06_ Opi nia_do_prezydenckiego_projektu_ustawy_o_SN.pdf. 
6 Potqczone sprawy o sygn. C-585/18, C-624/18CP, C-842/18, C-563/18 oraz C-842/18. 
7 Zob. komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 3 kwietnia 2019 r., IP/19/1957, dost<:::pny pod adresem 

europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1957 _pl. pdf. 
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tego zakazuje. To powoduje, ie przestanie bye r6wniei realizowana konstytucyjna zasada 

dwuinstancyjnego post~powania odwotawczego, wyraiona art. 176 ust. 1 Konstytucji RP. Na 

gruncie tego ostatniego przepisu przyjmuje si~ bowiem, ie wyraiony w nim instancyjny 

model post~powania sqdowego wymaga hierarchicznego podporzqdkowania sqd6w 

dziatajqcych na poszczeg61nych etapach post~powania8 . W tym zakresie zgodzie si~ zatem 

moina z wyraianq w orzecznictwie tezq, ie konstytucyjna "zasada dwuinstancyjnosci" zaktada 

powierzenie rozpoznania sprawy w drugiej instancji Sqdowi wyiszego szczebla9
. Tymczasem 

projektowane rozwiqzanie pozwala na wydanie orzeczenia reformatoryjnego na niekorzysc 

s~dziego przy jednoczesnym wyfqczeniu dewolutywnosci srodka odwofawczego, czyli 

wyfqczeniu przeniesienia sprawy do wyiszej instancji (tzw. kontrola poziomq orzeczenia). 

Niemniejsze znaczenie dla oceny proponowanej regulacji ma r6wniei perspektywa 

wynikajqca z relacji art. 176 do art. 78 Konstytucji, kt6ry stanowi, ie kaida ze stron ma prawo 

do zaskarienia orzeczen i decyzji wydawanych w pierwszej instancji. Wprawdzie wskazuje si~ 

na pokrywanie si~ zakres6w obu regulacji 10
, niemiej stanowiqcy rozwini~cie prawa do 

zaskariania orzeczen wydanych w pierwszej instancji ustrojowy obowiqzek ukszta+towania 

dwuinstancyjnego post~powania Sqdowego odnosi si~ do sytuacji, w kt6rej: 1) zachodzi 

koniecznose wtadczego rozstrzygni~cia w warunkach niezawisfosci, 2) na podstawie norm 

prawnych wynikajqcych z przepis6w prawnych, 3) o prawach i wolnosciach oznaczonego 

podmiotu, 4) gdy wykluczona jest arbitralnosc rozstrzygni~cia oraz moiliwosc rozstrzygni~cia 

przez drugq stron~ 11
. Bezspornie takie gwarancje odnoszq si~ do rozstrzygni~c zapadajqcych 

w post~powaniu dyscyplinarnych na podstawie ustawy o ustroju sqd6w powszechnych i 

powinny bye przestrzegane, gdy chodzi o uchylenie immunitetu s~dziowskiego, kt6ry jest 

jednym z istotnych element6w statusu s~dziego oraz jednq z gwarancji niezawisfosci 

s~dziowskiej i niezaleinosci sqd6w. Niewqtpliwie wytqcznie dewolutywnosci w procedurze 

uchylania immunitetu s~dziowskiego prowadzi do osfabienia tych gwarancji. 

Podkreslic r6wniei trzeba, ie immunitet s~dziowski zabezpieczajqcy prawidfowosc 

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwosci jest traktowany jako konsekwencja podziafu wfadz. 

Nie jest wyrazem nieuzasadnionej nier6wnosci traktowania s~dzi6w i pozostafej cz~sci 

spoteczenstwa. Formalny immunitet s~dziowski jest mechanizmem stuiqcym stabilizacji, 

niezb~dnej dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwosci jako jednej z wtadz konstytucyjnych, i 

zabezpieczajqcym sqdy i s~dzi6w w ich niezaleinym orzekaniu. lstnienie immunitetu ma sw6j 

aspekt subiektywny, poniewai immunitet chroni konkretnq osob~. jednakie ochronny skutek 

wobec konkretnej osoby ma charakter wt6rny, towarzyszqcy z koniecznosci zasadniczym 

celom i ratio istnienia instytucjonalnego immunitetu formalnego, jakim jest ochrona 

8 P. Grzegorczyk [w:] M. Safjan (red.), L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87-243, 

Warszawa 2016, Nb 14 komentarza do art. 176. 
9 Por. wyr. TK z dnia: 12 wrzesnia 2006 r., SK 21/05, OTK-A 2006, Nr 8, poz. 1 03; 16.11.2011 r., SK 45/09, OTK

A 2011, Nr 9, poz. 97; z dnia 22 pazdziernika 2013 r., SK 14/13, OTK-A 2013, Nr 7, poz. 100 
10 Zob. A Wrobel, Glosa do trzech wyrok6w TK: z dnia 6 pazdziernika 1998 r., sygn. akt K 36/97; z dnia 16 
marca 1999 r., sygn. akt SK 19/98; z dnia 8 grudnia 1998 r., sygn. akt K 41/97, Przeglqd Sejmowy 2000, nr 1, s. 
212 
11 Zob. wyroki TK z: 12 stycznia 2010 r. w sprawie SK 2/09; 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie SK 28/14 
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prawid+owego, bo niezaleznego i chronionego przed naciskami, dziafania wymiaru 

sprawiedliwosci. Dlatego oceniajqc konstytucyjnose przepis6w ksztaftujqcych mechanizm 

uchylenia immunitetu, nie mozna brae pod uwag~ ani tylko, ani przede wszystkim, 

wskazanego aspektu podmiotowego. Sensem istnienia immunitetu jest zapewnienie 

niezaleznosci sqd6w i niezawis+osci s~dzi6w - jako fundamentu funkcjonowania sqd6w 

niezaleznych od innych wfadz i nieulegajqcych ich chocby refleksowemu wp+ywowi12
. 

lmmunitet s~dziowski zosta+ wprowadzony przez ustrojodawc~ przede wszystkim w interesie 

obywateli, jako jedna z gwarancji niezaleznosci sqdu, w kt6rym orzekajq niezawisli i bezstronni 

s~dziowie. Nie maze bye bowiem mowy o funkcjonowaniu sqd6w jako organ6w w+adzy 

sqdowniczej, niezaleznej i odr~bnej od innych wfadz (art. 173 Konstytucji RP) bez zapewnienia 

sprawujqcym t~ w+adz~ s~dziom pefnej niezawisfosci (swobody orzekania w zgodzie z 

przepisami prawa i wfasnym sumieniem - art. 178 ust. 1 Konstytucji RP). Stqd tez tryb i 

przes+anki uchylenia immunitetu s~dziowskiego powinny stanowic rzeczywistq ochron~ 

wskazanych wartosci. Sytuacj~, w kt6rej zniesienie immunitetu jest nazbyt +atwe, mozna 

por6wnae z sytuacjq, w kt6rej immunitet nie istnieje. W swietle projektowanej regulacji wydaje 

si~, ze w+asnie z takq sytuacjq mamy do czynienia. 

Warto podkreslie, ze projektowane rozwiqzania pogarszajq stan niekonstytucyjnosci 

orzekania w sprawach dyscyplinarnych, co jest takze niezgodnie z art. 6 ust. 1 Europejskiej 

Konwencji o Ochronie Praw Cz+owieka i Podstawowych Wolnosci. Prawo do sqdu w 

rozumieniu konwencyjnym jest bowiem prawem do odpowiedniego organu sqdowego, kt6ry 

przez pryzmat regulacji polskich musi bye uznany za sqd przewidziany w Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej. Tymczasem, jak juz wspomniano, lzba Dyscyplinarna ma wszelkie 

cechy sqdu wyjqtkowego. 

Wprawdzie trudno spekulowae o motywach zniesienia dotychczasowej postaci 

post~powania dyscyplinarnego w tzw. pierwszej instancji, uksztaftowanej ostatnio bqd.Z co 

bqd.Z na mocy przepis6w ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sqdzie Najwyzszym, jednakze 

trudno nie odniese wrazenia, ze proponowane w tym zakresie rozwiqzania stanowiq reakcj~ 

na niedawnq odmow~ wyrazenia zgody przez sqd dyscyplinarny pierwszej instancji na 

pociqgni~cie do odpowiedzialnosci karnej jednego z s~dzi6w. Wydaje si~, ze projektowane 

rozwiqzanie ma zlikwidowae takie przejawy niezaleznosci sqdownictwa dyscyplinarnego. 

3. Procedura obsady stanowiska Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyzszego 

W przedstawionym projekcie proponuje si~ nadae art. 12 § 1 nowe brzmienie, jak 

r6wniez dodae korespondujqcy z nim art. 13 § 6 ustawy o SN. Zgodnie z pierwszym 

z powo+anych przepis6w ,Pierwszy Prezes Sqdu Najwyzszego jest powo+ywany przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na szescioletniq kadencj~ sposr6d 5 kandydat6w 

12 Por. J.R. Kubiak, j. Kubiak, lmmunitet s~dziowski, PS 1993, nr 11-12, s. 3; T. Erecir'lski, j. Gudowski, J. lwulski, 
(red. j. Gudowski), Komentarz do prawa o ustroju sgd6w powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie 
S<jdownictwa, Warszawa 2002, s. 226; por. tez wyrok TK z dnia 28 listopada 2007 r., K 39/07, OTK-A 2007, nr 

10, poz. 129 
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wybranych przez Zgromadzenie Og61ne S~dzi6w Sqdu Najwyzszego alba w trybie okreslonym 

w art. 13 § 6 i maze zostac ponownie powo+any tylko raz. Osoba powo+ana na stanowisko 

Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyzszego maze zajmowac to stanowisko tylko do czasu 

przejscia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku alba wygasni~cia stosunku 

s+uzbowego s~dziego Sqdu Najwyzszego." Z kolei wed+ug drugiego z nich ,jezeli nie p6Zniej niz 

na 2 tygodnie przed up+ywem kadencji Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyzszego alba w 

terminie 21 dni od dnia przejscia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo 

wygasni~cia stosunku s+uzbowego s~dziego Sqdu Najwyzszego alba zrzeczenia si~ stanowiska 

Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyzszego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej nie zostanie 

przekazana uchwa+a w sprawie wyboru kandydat6w na stanowisko Pierwszego Prezesa Sqdu 

Najwyzszego, zawierajqca list~ 5 kandydat6w, wraz z protoko+em g+osowania, Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej powo+uje Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyiszego sposr6d wszystkich 

s~dzi6w Sqdu Najwyzszego." 

Nie ulega najmniejszej WCJtpliwosci, i:e przedmiotowe unormowania SCJ ewidentnie 

niezgodne z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP, kt6ry bardzo jednoznaczne reguluje tryb 

powo+ywania Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyzszego 13
. Stanowi on, ze PPSN powo+uje 

Prezydent Rzeczypospolitej na szescioletniq kadencj~ sposr6d kandydat6w przedstawionych 

przez Zgromadzenie Og61ne S~dzi6w Sqdu Najwyzszego. Konstytucja nie przewiduje zatem 

mozliwosci powo+ania PPSN w sytuacji, w kt6rej Zgromadzenie Og61ne S~dzi6w Sqdu 

Najwyzszego nie przedstawi kandydat6w. jest to zresztCJ celowy zabieg ustrojodawcy, majqcy z 

jednej strony podkreslic niezaleznosc Sqdu Najwyiszego od organ6w w+adzy ustawodawczej 

w+adzy wykonawczej, a z drugiej - wyeliminowac stan podleg+osci Sqdu Najwyzszego 

Prezydentowi, gdyz uprawnienie kreacyjne Prezydenta Rzeczypospolitej zwiqzane z obsadg 

stanowiska PPSN charakter ograniczony do aktu powo+ania, sposr6d przedstawionych 

Prezydentowi kandydat6w14
. Tak d+ugo zatem, jak kandydat6w nie ma, Prezydent nie moine 

na to stanowisko powo+ac zadnego s~dziego. Kwestia kierowania w takiej sytuacji Sqdem 

Najwyzszym zosta+a unormowana w art. 14 § 2 ustawy o Sejdzie Najwyzszym (uchwalonej 

zresztq przez aktualnq wi~kszosc parlamentarnq), z kt6rego wynika, ie w czasie nieobecnosci 

Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyiszego zast~puje go wyznaczony przez niego Prezes Sqdu 

Najwyzszego, a w przypadku niemoinosci wyznaczenia (co ma miejsce w okresie od 

zakonczenia kadencji osoby pe+niqcej funkcj~ PPSN do powo+ania nowej osoby na t~ funkcj~) 

- Prezes Sqdu Najwyiszego najstarszy s+ui:bq na stanowisku s~dziego. 

Sprzecznosc proponowanej regulacji z art. 183 ust. 3 Konstytucji jest tak wyrazna, ze 

w+asciwie nie wymaga g+~bszego komentarza. Nie jest bynajmniej tak, ze tresc projektu 

,wychodzi" poza materi~ konstytucyjnCJ. Prawo do powo+ania PPSN powstaje bowiem pod 

warunkiem przedstawienia kandydat6w przez Zgromadzenie Og61ne S~dzi6w Sqdu 

Najwyzszego. Niespe+nienie tego warunku nie aktualizuje uprawnienia do dokonania takiej 

czynnosci przez Prezydenta RP. 

13 Dalej jako ,PPSN". 
14 P. Wilinski, P. Karlik [w:] M. Safjan (red.), L. Bosek (red.), Konstytucja RP ... , Nb 14 komentarza do art. 183. 
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Zapewne majqc swiadomosc om6wionej niezgodnosci propozycji podolywania PPSN 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej sposr6d wszystkich s~dzi6w Sqdu Najwyzszego, 

Projektodawca do art. 13 ustawy o SN, dodaje § 2, kt6ry za uchwa+~ Zgromadzenia Og61nego 

S~dzi6w Sqdu Najwyzszego pozwala, w skrajnym przypadku, uznac oswiadczenie z+ozone 

przez jednego s~dziego tego Sqdu. Brak wymaganego kworum podczas pierwszego 

posiedzenia s+uzqcego wybraniu kandydat6w na Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyzszego, 

pozwala na podj~cie uchwa+y na kolejnym (to jest drugim posiedzeniu) bez wzgl~du na liczb~ 

obecnych s~dzi6w. jest to zmiana dose istotna, gdyz zgodnie z aktualnym brzmieniem 

przepisu, do podj~cia uchwa+y Zgromadzenia Og61nego S~dzi6w Sqdu Najwyzszego w 

sprawie wyboru kandydat6w na stanowisko Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyzszego, 

wymagana jest obecnosc co najmniej 2/3 liczby s~dzi6w kazdej z izb. Jezeli uchwa+y nie 

podj~to ze wzgl~du na brak wymaganego kworum, do podj~cia uchwa+y na kolejnym 

posiedzeniu wymagana jest obecnosc co najmniej 3/5 liczby s~dzi6w Sqdu Najwyzszego. 

Takie rozwiqzanie czyni wyb6r kandydat6w na stanowisko PSSN rozwiqzaniem fasadowym, 

kt6rego celem najprawdopodobniej jest doprowadzenie do zakazanego przez Konstytucj~ RP 

stanu podleg+osci Sqdu Najwyzszego Prezydentowi Rzeczypospolitej. 

Artyku+ 183 ust. 3 Konstytucji RP przesqdzi+ o konstytucjonalizacji organu wewn~trznego 

Sqdu Najwyzszego okreslajqc go nazwq ,Zgromadzenie Og61ne S~dzi6w Sqdu Najwyzszego"15
, 

kt6remu powierzono kompetencj~ do dokonywania wyboru kandydat6w na stanowisko 

PPSN. Poniewaz przedstawienie takie dokonywane jest przez organ kolegialny, to - w braku 

odmiennej regulacji konstytucyjnej - nalezy uzna(, iz ma ono form~ uchwa+y, kt6ra dla swej 

waznosci wymaga wi~kszosci g+osujqcych s~dzi6w Sqdu Najwyzszego. Za niedopuszczalne 

konstytucyjnie nalezy wi~c uznac wszelkie regulacje ustawowe umozliwiajqce przedstawienie 

kandydat6w niepopieranych przez jakkolwiek pojmowanq wi~kszosc s~dzi6w Sqdu 

Najwyzszego, a tym bardziej kandydata, kt6ry uzyska+ tylko jeden g+os (w skrajnym wypadku 

g+os oddany na samego siebie). Oznacza+oby to bowiem pozbawienie Zgromadzenia 

Og61nego S~dzi6w Sqdu Najwyzszego kompetencji w zakresie wysuwania kandydat6w 

b~dqcych kandydatami Zgromadzenia. Kompetencja ta de facto zosta+aby powierzona 

poszczeg61nym s~dziom. Artyku+ 183 ust. 3 Konstytucji przesqdza zas, ie chodzi wy+qcznie o 

kandydata Zgromadzenia Og61nego S~dzi6w Sqdu Najwyzszego, a nie kandydata 

zg+aszajqcych go grup mniejszosciowych lub kandydat6w poszczeg61nych s~dzi6w. 

Proponowane rozwiqzanie takq sytuacj~ wprost dopuszcza. 

4. Procedura obsady stanowisk Prezes6w Sqdu Najwyiszego 

W projekcie proponuje si~ ponadto podobnq, jak w przypadku Pierwszego Prezesa 

Sqdu Najwyzszego, procedur~ wyboru kandydat6w do pe+nienia funkcji Prezesa Sqdu 

Najwyzszego kierujqcego pracami danej izby. Chodzi o zmian~ aktualnego § 4 art. 15 ustawy o 

SN, kt6ry mia+by otrzymac nast~pujqce brzmienie: ,Jezeli nie p6iniej niz na 2 tygodnie przed 

15 Zob. mutatis mutandis wyrok TK z 4 grudnia 2012 r., sygn. U 3/11, OTK-A 2012, nr 11, poz. 131. 
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upfywem kadencji Prezesa Sqdu Najwyzszego alba w terminie 21 dni od dnia przejscia w stan 

spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku alba wygasni~cia stosunku sfuibowego s~dziego 

Sqdu Najwyzszego alba zrzeczenia si~ stanowiska Prezesa Sqdu Najwyzszego Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej nie zostanie przekazana uchwafa w sprawie wyboru kandydat6w na 

stanowisko Prezesa Sqdu Najwyzszego, zawierajqca list~ od 3 do 5 kandydat6w, wraz 

z protokofem gfosowania, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powofuje Prezesa Sqdu 

Najwyzszego sposr6d wszystkich s~dzi6w danej izby Sqdu Najwyzszego." 

W odr6znieniu od powofywania PPSN, kwestia powofywania Prezes6w Sqdu 

Najwyzszego kierujqcych pracami danej izby, nie jest normowana na pfaszczyznie 

konstytucyjnej. W tym zakresie ustawodawca dysponuje daleko idqcq swobodq. Nie oznacza 

to jednak petnej dowolnosci. Nalezy bowiem podkreslic, ze zgodnie z art. 173 Sqdy i Trybunaty 

sq wfadzq odr~bnq i niezaleinq od innych wfadz. Oznacza to, ie kazda z wfadz powinna 

dysponowac takimi instrumentami, kt6re pozwalajq jej powstrzymywac, hamowac dziafania 

pozostatych, zarazem muszq istniec instrumenty, kt6re pozwalajq innym wfadzom 

powstrzymywac jej dziafania"16
. Proponowane rozwiqzanie zmierza zas do wyeliminowania 

wypfywu wfadzy sqdowniczej na obsad~ jednego z kluczowych organ6w wewn~trznych Sqdu 

Najwyzszego i cafkowitego podporzqdkowania procedury jego obsady organowi wfadzy 

wykonawczej, jakim jest Prezydent Rzeczypospolitej. 

Na marginesie omawianej propozycji legislacyjnej, pojawia si~ pytanie, czy nie zostanie 

ona wykorzystana wobec s~dzi6w, kt6rzy aktualnie pefniq funkcj~ Prezes6w Sqdu 

Najwyzszego kierujqcych pracami danej izby. Mimo ie zamiar taki sugeruje si~ w srodkach 

masowego przekazu, w ocenie Sqdu Najwyzszego nie ma zadnych podstaw, aby 

projektowanq regulacj~ stosowac do obsadzenia stanowisk Prezes6w Sqdu Najwyzszego, 

kt6rzy zostali powofani przed wejsciem w zycie aktualnej ustawy o SN i kt6rych kadencja - na 

mocy dotychczasowych unormowan - wynosi 5 lat. W praktyce upfywa zatem 30 sierpnia 

2021 r. 

Brak unormowania w przepisach przejsciowych ustawy o SN kwestii kadencji Prezes6w 

Sqdu Najwyzszego powofanych do pefnienia tej funkcji na mocy art. 13 § 2 ustawy z dnia 23 

listopada 2002 r. o Sqdzie Najwyzszym 17 na okres 5 I at, nie powoduje, ze wraz z wejsciem w 

iycie ustawy o SN, w kt6rej kadencj~ Prezes6w Sqdu Najwyzszego okreslono na 3 lata (art. 15 

§ 2 ustawy o SN), dochodzi o skr6cenia kadencji rozpocz~tych przed wejsciem w zycie ustawy. 

Wytqczenie takiej interpretacji wynika nie tylko z powszechnie znanych i akceptowanych reguf 

prawa intertemporalnego, w tym zwfaszcza bezposredniego dziafania prawa nowego, kt6re 

sprowadza si~ do stosowania prawa nowego do zdarzen bqd.Z okolicznosci, jakie majq 

miejsce dopiero po wejsciu w zycie tego prawa (zatem kadencja 3 letnia dotyczy dopiero 

kadencji rozpocz~tych po wejsciu w zycie prawa nowego), ale r6wniez wprost z art. 2 ust. 4 

ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sqdzie Najwyzszym 18
. Wynika z niego 

jednoznacznie, ze ,Qeieli s~dzia, kt6ry na podstawie ust. 1 powr6cif do pefnienia urz~du na 

16 Wyrok TK z dnia 18lutego 2004 r., K 12/03, OTK-A 2004, nr 2, poz. 8 
17 jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1254 
18 Dz.U. z 2018 r., poz. 2507. 
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stanowisku Sf;dziego Sqdu Najwyzszego, zajmowaf w dniu wejscia w zycie ustawy zmienianej 

w art. 1 stanowisko Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyzszego albo Prezesa Sqdu Najwyzszego, 

kadencjf; odpowiednio Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyzszego i Prezesa Sqdu Najwyzszego 

trwajqcq w dniu wejscia w zycie ustawy zmienianej (tj. ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o 

Sqdzie Najwyzszym - dopowiedzenie) w art. 1 uwaza Sif; za nieprzerwanq". Za nieprzerwanq 

uwaza Sif; wif;C kadencjf; trwajqcq w dniu 4 kwietnia 2018 r. W tym dniu trwafa natomiast 

pif;cioletnia kadencja Prezes6w Sqdu Najwyzszego wynikajqca z art. 13 § 2 dotychczasowej 

ustawy o Sqdzie Najwyzszym, czyli w praktyce kadencja od 30 sierpnia 2016 r. do 30 sierpnia 

2021 r. Warto zarazem podkreslic, ze tresc tej regulacji powofujq sif; przedstawiciele 

polskiego rzqdu w aktualnym sporze, jaki toczy sif; przed Trybunafem Sprawiedliwosci Unii 

Europejskiej, wskazujqc, i:e znosi ona problem naruszenia przez Polskf; zobowiqzan 

traktatowych. Wypada wif;C oczekiwac, ze prawo uchwalone w obecnej kadencji Sejmu RP 

bf;dzie respektowane przez przedstawicieli wif;kszosci parlamentarnej w tymze Sejmie. 

5. Zniesienie dopuszczalnosci odwo+ania od uchwaf KRS w sprawach indywidualnych 
dotyczqcych powo+ania do pefnienia urzf;du na stanowisku Sf;dziego Sqdu Najwyi:szego 

Projektowane rozwiqzania w zakresie dotyczqcym ustawy o KRS pozbawiajq moi:liwosci 

odwofywania Sif; od uchwaf KRS w odniesieniu do postf;powan nominacyjnych dotyczqcych 

stanowisk w Sgdzie Najwyzszym. Zdaniem Projektodawc6w majq one sfuiyc realizacji wyroku 

TK z dnia 25 marca 2019 r., sygn. akt K 12/18. Nalezy jednak zauwai:yc, ie powofywanie sif; na 

to rozstrzygnif;cie dla poparcia proponowanej zmiany, wymagafoby uprzedniego zapoznania 

sif; z jego uzasadnieniem. Tymczasem w dacie wpfynif;cia projektu do Sejm RP uzasadnienie 

nie byfo jeszcze dostf;pne. Poza tym, ustne motywy rozstrzygnif;cia, jakie zostafy 

przedstawione podczas jego publicznego ogfoszenia w dniu 25 marca 2019 r. nie pozwalajg 

na przyjf;cie, i:e w ocenie TK odwofania od uchwaf KRS zostaly uznane za niekonstytucyjne. Z 

ustnego uzasadnienia wynika bowiem, ze za niekonstytucyjne uznano jedynie przekazanie 

przedmiotowych spraw do wfasciwosci Naczelnego Sgdu Administracyjnego. Stwierdzono 

bowiem, ze: ,Wobec powyzszych kryteri6w Trybunaf zwraca uwagf; na specyfikf; uregulowania 

artykufu 44 ustf;p 1 a ustawy o KRS. Przekazanie do rozpoznania spraw, o kt6rych w nim 

mow a, nie jest uzasadnione, zadnym z trzech ostatnich kryteri6w ustawowych. Ani procedura, 

w kt6rej sg one rozpatrywane, ani charakterystyka ustrojowa nie predestynuje go (tj. NSA -

dopowiedzenie) do rozpatrywania uchwaf KRS. Co wif;cej trudno przyjgC, ze ustawodawca 

zakfada, ze rodzaj lub charakter uchwaly KRS, o kt6rej mowa wart. 44 ustf;p 1 ustawy o KRS, 

oddaje we wtasciwosc rzeczowg sgd6w administracyjnych, skoro co do zasady do kontroli 

powofany jest Sgdu Najwyzszy, a jedynie w przypadku lex specialis artykufu 44 ustf;p 1 ustawy 

o KRS odwofanie rozpatrywac miaf Naczelny Sgd Administracyjny. jest to rodzaj hybrydowego 

postf;powania nieznanego polskiemu systemowi prawa, gdzie nie sgdy r6znych instancji, ale 

sqdy zupefnie innego rodzaju rozpatrujq te same sprawy w oparciu o te same przepisy w 

odniesieniu do r6i:nych podmiot6w'' (transkrypcja ustnego uzasadnienia). 
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Nie ma zatem i:adnych podstaw do proponowanego wy+qczenia mozliwosci odwo+ania 

si~ od uchwa+ KRS w odniesieniu do post~powan nominacyjnych dotyczqcych stanowisk 

w Sqdzie Najwyi:szym. jest to ca+kowicie niezrozumia+e, biorqc pod uwag~ dodatkowq 

okolicznose, ze mozliwose odwo+ania zosta+a zachowana w odniesieniu do uchwa+ 

dotyczqcych obsady stanowisk w pozosta+ych sqdach. jak zasadnie wskazuje RPO w swojej 

opinii do projektu ustawy o SN, znak:VII. 51 0.38.2019.AG, juz samo powyzsze zr6znicowanie 

jest niezrozumia+e i maze bye podstawq do nieuzasadnionego, sprzecznego z art. 32 

Konstytucji RP, zr6i:nicowania s~dzi6w w tym wzgl~dzie. 

Wai:niejsze jest jednak to, i:e projektowana regulacja zak+adajqca ca+kowity brak kontroli 

procedury nominacyjnej prowadzi do wytqczenia w tych sprawach drogi sqdowej, co stanowi 

naruszenie art. 45 ust. 1 w zwiqzku z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 6 i 13 Europejskiej 

Konwencji Praw Cz+owieka, a takze art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w zw. z 

art. 19 ust. 1 zd. 2 Traktatu o Unii Europejskier. Nie jest r6wniez do pogodzenia z art. 60 

Konstytucji RP, kt6ry gwarantuje obywatelom polskim korzystajqcym z pe+ni praw publicznych 

dost~p do s+uzby publicznej na jednakowych zasadach. W swietle dotychczasowego 

orzecznictwa TK, nie ulega Wqtpliwosci, i:e przedmiotowa regulacja wymaga od ustawodawcy 

zar6wno ustanowienia regulacji materialnoprawnych, okreslajqcych przejrzyste kryteria 

selekcji kandydat6w i obsadzania poszczeg61nych stanowisk w s+uzbie publicznej, jak i 

stworzenia odpowiednich gwarancji proceduralnych, zapewniajqcych weryfikowalnose decyzji 

w sprawie naboru do s+uzby. Brak odpowiednich procedur kontrolnych i odwofawczych 

stanowie maze istotnq przeszkod~ w stosowaniu przyj~tych regu+, a tym samym naruszae 

b~dzie konstytucyjny wym6g traktowania starajqcych si~ o dost~p do s+uzby na jednakowych 

zasadach20
. 

Z dotychczasowego orzecznictwa TK wynika zatem jednoznacznie, ze mozliwose 

zaskarzenia uchwa+y Krajowej Rady Sqdownictwa przez stron~ w post~powaniu przed tym 

organem stanowi konstytucyjne prawo podmiotowe, kt6re nie maze bye naruszone. Takie 

stanowisko zaprezentowa+ zresztq Rzecznik Praw Obywatelskich przyst~pujqc do 

post~powania przed Trybuna+em Konstytucyjnym w sprawie K 2/19 (rozstrzyganej pod 

sygnaturq akt K 12/18). Mozliwose wniesienia odwo+ania do Sqdu Najwyzszego w zaden 

spos6b nie wkracza ani w kompetencje zastrzezone dla Krajowej Rady Sqdownictwa ani dla 

Prezydenta RP, bowiem dotyczy wytqcznie kryterium legalnosci. Proces nominacji s~dzi6w, jak 

kazde inne dzia+anie organ6w w+adzy publicznej musi odbywae si~ na podstawie i w granicach 

prawa, a przestrzeganie tych regu+ powinno w kazdym przypadku podlegae ocenie 

niezaleznego sqdu. Kwestia ta nabiera szczeg61nego znaczenia w swietle wyroku 

19 Zob. szerzej: A Grzelak, Gt6wne problemy naruszenia zasady praworzCjdnosci w Polsce podniesione przez 

Komisj~ Europejskq, [w:] ,Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszcz~cia w stosunku do Polski procedury 

art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne", red. nauk. J. Barcz i A Zawidzka-l:.ojek, Warszawa 2018, s. 57-72 
20 par. w szczeg61nosci wyroki: z dnia 9 czerwca 1998 r., sygn. K. 28/97, OTK zu nr 4/1998, poz. 50, z dnia 14 
grudnia 1999 r., sygn. SK 14/98, OTK ZU nr 7/1999, paz. 163, z dnia 8 kwietnia 2002 r., sygn. SK 18/01, OTK 
ZU nr 21N2002, poz. 16). 0 czym byta mowa wyzej konkluzji tej nie zmieniajCj ustne motywy uzasadnienia 
zaprezentowane w sprawie K 12/18. Warto r6wniez podkresliC, ze w wyroku TK z dnia 27 maja 2008 r., SK 
57/06 (Dz. U. Nr 96, poz. 621; OTK-A 2008, nr 4, poz. 63 
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Europejskiego Trybunaru Praw Czrowieka z dnia 12 marca 2019 r. (skarga nr 26374/18) 

wydanego w sprawie Gudmundur Andri Astradsson przeciwko lslandii. W wyroku tym 

Europejski Trybunat Praw Czrowieka uznat, ze sprawa osgdzona przez s~dziego 

nominowanego na to stanowisko z naruszeniem przepis6w krajowych, jest niezgodna z 

Europejskg Konwencjg o Ochronie Praw Czrowieka i Podstawowych Wolnosci w zakresie, w 

jakim gwarantuje ona prawo do rozpatrzenia sprawy przez niezawisty Sgd ustanowiony przez 

prawo. 

6. Umorzenie post~powan w sprawach odwotar'l od uchwat KRS 

Na mocy art. 8 projektowanej ustawy post~powania w sprawach odwotan od uchwar 

Krajowej Rady Sejdownictwa w sprawach indywidualnych dotyczgcych powotania do petnienia 

urz~du na stanowisku s~dziego Sgdu Najwyzszego, wszcz~te i niezakonczone przed dniem 

wejscia w zycie niniejszej ustawy, podlegajg umorzeniu. 

Mimo i:e w dotychczasowej praktyce ustawodawczej, nierzadkie byty sytuacje, w kt6rych 

w zwiejzku z wejsciem okreslonego aktu prawnego umarzano dotychczasowe post~powania w 

sprawach indywidualnych, to pami~tac nalezy, ze z reguty tego rodzaju rozwigzania 

prawodawcze podejmowane byty w sytuacjach, w kt6rych - po pierwsze - skutek w postaci 

umorzenia uzalei:niano od niedokonania przez strony okreslonych czynnosd\ alba - po 

drugie - gdy nowe prawo normowato kwesti~ b~dqCCj przedmiotem sporu korzystniej bgdi 

tez na mocy nowego prawa, usuwano na korzysc jednostki kontrowersje b~dgce 

przedmiotem sporu wynikajCjce z prawa dawnego22
. 

Tymczasem w odniesieniu do spraw indywidualnych dotyczCjcych obsady stanowisk 

s~dziowskich w Sgdzie Najwyi:szym to jui: druga propozycja, na mocy kt6rej ustawowo 

narzuca si~ wym6g umorzenia post~powania. Warto przypomniec, ze podobne unormowanie 

byto zawarte w art. 113 ustawy o SN, kt6ry stanowH, i:e post~powania w przedmiocie 

powotania do petnienia urz~du na stanowisku s~dziego Sqdu Najwyzszego wszcz~te i 

niezakonczone przed dniem wejscia w iycie niniejszej ustawy podlegajg umorzeniu, chyba i:e 

Krajowa Rada Sgdownictwa przedstawita Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o 

powotanie s~dziego do petnienia urz~du na stanowisku s~dziego Sqdu Najwyi:szego. Przepis 

ten zostat jednak zmieniony przez ustawodawc~. Stato si~ to ustawg z dnia 12 kwietnia 2018 

r.23
, na mocy kt6rej w art. 113 skreslono wyraz ,s~dziego". W praktyce spowodowato to, ze 

osoby, kt6re oczekiwaty na powotanie do petnienia urz~du s~dziego przed wejsciem w zycie 

art. 113 ustawy o SN, po przedmiotowej nowelizacji nominacj~ w koncu otrzymaty. 

21 Zob. np. art. XXI ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Przepisy wprowadzajqce Kodeks post~powania 
cywilnego (Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 297 ze zm.). 
22 Zob. np. art. 34 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz.U. z 2018 r., poz. 597 ze zm.), 

zgodnie z kt6rym podlegaly umorzeniu post~powania w sprawie stwierdzenia kwalifikacji do wykonywania 

zawod6w filmowych, prowadzone na podstawie uchylanej ustawy, co miato zwiqzek z deregulacjq tych 

zawod6w. 
23 Oz. U. z 2018 r., poz. 847. 
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Tym razem w art. 8 projektowanej ustawy, zamierza si~ doprowadzic do umorzenia 

wszystkich post~powan w sprawach odwofan od uchwaf Krajowej Rady Sqdownictwa w 

sprawach indywidualnych dotyczqcych powofania do pefnienia urz~du na stanowisku 

s~dziego Sqdu Najwyiszego, wszcz~tych i niezakonczonych przed dniem wejscia w iycie 

projektowanej ustawy. Ocena proponowanego przepisu musi bye dokonywana z dw6ch 

perspektyw: spraw indywidualnych toczqcych si~ przed NSA oraz pytania prejudycjalnego, 

jakie NSA skierowaf do TSUE (sprawa C-842/18). Biorqc pod uwag~ om6wionq wyiej w tresc 

wzor6w konstytucyjnych wyraionych wart. 45 ust. 1, art. 60 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, 

nie ulega wqtpliwosci, ie art. 8 projektowanej ustawy narusza prawo do sqdu, prowadzi do 

zamkni~cia drogi sqdowej, jak r6wniei pozbawia prawa dost~pu do sfuiby publicznej. Stanowi 

zatem naruszenie podstawowych praw jednostki. Z kolei w zakresie odnoszqcym si~ do 

skierowanego pytania prejudycjalnego, co naleiy rozpatrywae w szerszym kontekScie - relacji 

do zasady podziafu wfadzy- jest wyrazem niedopuszczalnej ingerencji wfadzy ustawodawczej 

w sfer~ dziafalnosci orzeczniczej. Trudno nie odniese bowiem wraienia, ie przepis jest 

projektowany wyfqcznie w celu wymuszenia na NSA wycofanie pytania prejudycjalnego (innq 

sprawq jest natomiast to, czy zgodzifby si~ na to TSUE), co musi bye potraktowane jako 

naruszenie art. 267 TFUE. W konkretnych okolicznosciach przepis sfuiy bowiem ograniczeniu 

prawa sqdu krajowego do skierowania pytania prejudycjalnego do TSUE. Tymczasem, jak 

podkresla si~ w orzecznictwie luksemburskim, moiliwosc zadawania pytan prejudycjalnych 

wynika wprost z przepis6w traktat6w i w iaden spos6b nie moie bye ograniczana przez 

ustawodawstwo krajowe24
• 

24 Zob. wyroki TSUE: z dnia 16 stycznia 1974 r., w sprawie 166/73 Rheinmuhlen-Dusseldorf v. Einfuhr-und 

Vorratsstelle fUr Getreide und Futtermittel, ECR 1974, nr 1, s. 33, pkt 2-4, oraz z dnia 9 marca 1978 r. w 

sprawie 1 06/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal S.p.A., ECR 1978, nr 3, s. 629, pkt 

19-20). 
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