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ODPOWIEDŹ SSP „ IUSTITIA” NA BIAŁĄ KSIĘGĘ
W
SPRAWIE
SPRAWIEDLIWOŚCI,

REFORM

POLSKIEGO

WYMIARU

PRZEDSTAWIONĄ PRZEZ RZĄD RP KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Wprowadzenie
I. Dlaczego Polska potrzebuje reformy sądownictwa? (rozdział I, ad. 1-26, 33-36 BK)
1. Niskie zaufanie społeczne do wymiaru sprawiedliwości (ad. 1-3 BK);
2. Przewlekłość postępowań (ad. 4-9 BK);
3. Brak rozliczenia komunizmu (ad. 10-24 BK);
4. Nierównowaga między sądownictwem a innymi władzami (ad. 25-26 BK);
5. Cel: „przywrócenie równowagi, wzmocnienie zwykłych sędziów, demokratyzacja”
(ad. 33-36 BK).
II. Uwagi Komisji Europejskiej na tle stanu prawnego w Polsce i innych państwach
członkowskich UE (rozdział II, ad. 37-46 BK)
III.Niezawisłość sędziów (rozdział IV, ad. 67-106 BK)
1. Mechanizm odkładania w czasie przejścia sędziów w stan spoczynku – kwestia
dyskryminacji kobiet (ad. 99-106 BK);
2. Skala zmian ustrojowych w zakresie władzy sądowniczej i ich wpływ na
gwarancje niezawisłości sędziowskiej (ad. 33-35, 42-43, 80-82, 84 BK);
3. Losowy przydział spraw (ad. 70-72 BK);
4. Przenoszenie sędziów między wydziałami sądu (ad. 73-78 BK);
5. Niezawisłość wewnętrzna i zewnętrzna sędziego (ad. 67-69 BK);
6. Wpływ Ministra Sprawiedliwości na sądy powszechne. Relacje między
Ministrem Sprawiedliwości a prezesami sądów oraz między prezesami sądów
a sędziami (ad. 77, 79-87 BK).
IV. Postępowania dyscyplinarne (rozdz. I i III, ad. 27-32, 61-66 BK)
1. Skala postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i wymierzanych im kar;
2. Rzeczywiste przyczyny zmiany modelu postępowania dyscyplinarnego
sędziów;
3. Działania władzy politycznej zmierzające do zapewnienia poparcia
społecznego dla nowego modelu postępowania dyscyplinarnego;
4. Charakterystyka nowego modelu postępowania dyscyplinarnego wobec
sędziów.
V. Reforma procedur (rozdz. III, ad. 27, 47 – 60 BK)
1. Uwagi ogólne;
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obozu władzy.

VIII. Praworządność jako fundament wspólnych europejskich wartości (rozdział
VII, ad. 166- 200 BK)
1. Uwagi ogólne – metoda (ad. 166 -200 BK);
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Konkluzje
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Wprowadzenie
Sądy w Polsce potrzebują dobrego i stabilnego prawa, przemyślanych reform oraz
zaufania społecznego. Sędziowie w Polsce nie kwestionują potrzeby usprawniania procedur i
lepszej organizacji sądownictwa; przeciwnie od lat o to do polityków apelują.
Przedstawiony Państwu przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dokument „Biała
Księga w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości”1 mógł stać się początkiem otwartej i
nieskrępowanej dyskusji o koniecznych zmianach. Niestety, lektura dokumentu wskazuje, że
celem jego przygotowania nie było rzetelne przedstawienie faktów uzasadniających zmiany w
prawie oraz organizacji sądownictwa. Takie przedstawienie faktów wymaga podania prawdy,
całej prawdy i tylko prawdy. Tymczasem Biała Księga zawiera nie całą prawdę; część faktów
i powiązań między nimi pomija; podaje fakty czasem nawet prawdziwe, ale sugerując
nieprawdziwe ich skutki. Dokument ma zatem inny cel, niż deklarowany. Uważamy, że został
napisany w celu zamaskowania politycznego ataku na niezależne sądownictwo.
Dlatego przedstawiamy odpowiedź na Białą Księgę:
- jako wyjaśnienie i podanie dokonanych faktów;
- jako głos w obronie dobrego imienia polskich sędziów, którzy wszak są też sędziami
europejskimi. Nie możemy bowiem pogodzić się z zarzucaniem sędziom odpowiedzialności
za haniebne wyroki komunistycznych sądów z lat 50. Większość polskich sędziów rozpoczęła
swoją karierę zawodową w wolnej Polsce.
W latach 2015-2018
dokonywano etapowych zmian w prawie dotyczącym
sądownictwa. Narastały one i kumulowały swe działanie. Obecnie zbiegają się pojedyncze
ścieżki zmian i ukazuje się naszym oczom zupełnie nowa perspektywa przeprowadzanych
reform. Zmieniono - nie zmieniając konstytucji - ustrój sądownictwa i miejsce sądów w
podziale władz, lokując je jako podporządkowane władzom politycznym, a nie jako partnera
w mechanizmie checks and balance. To oznacza powrót do koncepcji znanych w PRL, a
odrzuconych w Konstytucji z 1997 r. W naszej historii sądownictwo niemal nigdy nie
cieszyło się szacunkiem i uznaniem władz politycznych i ta historia teraz się powtarza. Gdy
bowiem obecnie zabieramy głos w obronie niezależności sądów, pojawiają się zapowiedzi,
że sędziów, którzy zwracają się przeciwko władzom politycznym, będzie się bezwzględnie
eliminować w drodze postępowań dyscyplinarnych (Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz
Piebiak).2 Nawet sądowi z Irlandii, który zwrócił się z pytaniem do Trybunału
Sprawiedliwości UE, wyrażając wątpliwość co do znaczenia reform sądownictwa w Polsce,
Wiceminister Sprawiedliwości, Warchoł zarzucił polityczne motywy3.

1

Dalej też jako: „BK”
http://wpolsce.pl/magazyn/2495-prosze-to-wyjasnic-edyta-holdynska-rozmawiala-z-lukaszem-piebiakiemwiceministrem-sprawiedliwosci (od 24. minuty)
3
https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/poland-accuses-high-court-of-playing-political-games1.3429921?mode=amp
2
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Mimo inicjatyw z naszej strony, nie mieliśmy możliwości rozmowy o reformach z
Premierem lub Ministrem Sprawiedliwości. Sytuacja, w której wobec Polski wszczęto
procedurę w związku z naruszeniem zasad praworządności, jest dla nas przykra, bolesna i
żenująca. Jesteśmy otwarci na dyskusję o koniecznych reformach, jednakże fundament, jakim
jest niezależność sądów od polityków’ musi zostać zachowany. Będziemy wspierać Rząd w
zmianach, które będą respektować tę podstawową zasadę.
Niniejsza odpowiedź na Białą Księgę, przedstawiona przez Rząd RP Komisji
Europejskiej, została przygotowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz
zespół ekspertów w celu ukazania rzetelnego obrazu reform polskiego wymiaru
sprawiedliwości, przeprowadzanych od ponad dwóch i pół roku w Polsce.
Odpowiedź jest zbudowana w następujący sposób: co do zasady został zachowany podział
Białej Księgi. Wyodrębniono ze względów metodologicznych oraz z uwagi na wagę
problemu rozdział: Postępowania dyscyplinarne. Kolejność rozdziałów została nieznacznie
zmodyfikowana. Za każdym razem wskazujemy rozdziały i numery tez, do których się one
odnoszą. Mamy nadzieję, że układ ten jest przejrzysty.
W osobnym dokumencie Stowarzyszenie „Iustitia” przedstawiło odpowiedź na
kompendium Białej Księgi4.

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich” IUSTITIA”

Prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz

4

https://iustitia.pl/informacje/2160-odpowiedz-na-kompedium-bialej-ksiegi-w-sprawie-reform-polskiegowymiaru-sprawiedliwosci-przedstawione-przez-rzad-rzeczypospolitej-polskiej-dla-komisji-europejskiej
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I. DLACZEGO POLSKA POTRZEBUJE REFORMY
SĄDOWNICTWA?
(rozdział 1 BK z wyjątkiem tez 27-32 BK, które są przedmiotem odpowiedzi w
rozdziale IV)

1. Niskie zaufanie społeczne do wymiaru sprawiedliwości (ad. 1-3 BK)
Przytaczane w Białej Księdze wyniki badań zostały dobrane wybiórczo i „pod tezę”.
Niskie zaufanie do sędziów, co zresztą wskazuje cytowany w Białej Księdze raport Court
Watch, powiązane jest z małym w ogóle w Polsce zaufaniem do systemu prawnego.
Wśród osób, których ocena wynika z osobistych doświadczeń z wymiarem
sprawiedliwości, zdania pozytywne i negatywne o sądach wykazuje zbliżona liczba badanych
- na korzyść sądownictwa (50% wobec 45%)5.
Według rankingu World Justice Project 2017-2018, polskie sądownictwo może
pochwalić się dobrym wynikiem na skali braku korupcji (wartość wskaźnika 0,86, gdzie 1
oznacza sytuację idealną). Na przeciwnym biegunie znajduje się władza ustawodawcza ze
wskaźnikiem 0,526.
Jak wynika z obliczeń firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, w 2017 r.
uchwalono w Polsce 27 118 stron maszynopisu nowych aktów prawnych najwyższej rangi
(ustaw i rozporządzeń). Było to o 15 %. mniej niż w poprzednim, rekordowym roku, kiedy
opublikowano 30-32 tys. stron nowych aktów prawnych7. Powszechne w latach 2015-2018
stosowanie trybu poselskiego wnoszenia ustaw, pozwala ominąć konsultacje społeczne; co
sprzyja inflacji prawa. Inflacja prawa ma zaś znaczący wpływ na zaufanie do systemu
prawnego.
Niskie zaufanie do systemu prawnego ma także swoje źródło w braku realnej pomocy
prawnej finansowej ze środków publicznych. Polska jest jednym z krajów Unii
przeznaczających na pomoc prawną niewielkie środki, bo jest to jedynie 0,65 centa na osobę
rocznie (np. na Litwie 2,02 euro, w Estonii 2,92 euro, w Niemczech 8,5 euro, w Irlandii 17,32
euro)8.
Odpowiedzią na postrzeganie sądów jako nie budzących zaufania, nie może być ich
upolitycznianie i zasłanianie się przez partię rządzącą tezą, że jej decyzje są wyrazem woli

5

Centrum Badania Opinii Społecznej. 2017. Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości. Komunikat z badań nr
31/2017. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_031_17.PDF
6
http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/POL
7
http://barometrprawa.pl/wp-content/uploads/2018/02/barometr_prawa_2018.pdf
8
https://public.tableau.com/views/Budget2010-2012
2014/GDPBudget?:embed=y&:display_count=yes&:toolbar=no&:showVizHome=no
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suwerena, którego reprezentuje. Ponad 60 %. Polaków sprzeciwia się temu, a to oznacza, że
upolitycznienie sądów nie przełoży się na wzrost zaufania do nich.9
Ponad połowa respondentów (53 %) uważa, że sędziowie KRS powinni być wybierani
przez sędziów, a jedynie co piąty badany sądzi, że tego wyboru powinien dokonywać Sejm 10.
W ocenie samych sędziów (badania niezależności sądownictwa przeprowadzone przez
Sieć Rad Sądownictwa11) 1/3 badanych w Polsce miała wątpliwości co do merytorycznych
kryteriów awansu. Natomiast 74% sędziów hiszpańskich uznało, że w ich kraju powołuje się
sędziów na podstawie innych kryteriów niż doświadczenie i kompetencje i aż 84%
skrytykowało pod tym względem procedury awansu. Tymczasem Minister Sprawiedliwości
właśnie Hiszpanię stawia jako wzór do naśladowania w Polsce.
„Twarde” dane statystyczne, tj. oparte nie na odczuciu obserwatora (jak np. w
rankingach Banku Światowego), lecz na danych z sądowych repertoriów, wskazują, że
procesy w Polsce nie należą do nadmiernie długich na tle innych krajów Unii Europejskiej.
Wg Unijnej Tablicy Wymiaru Sprawiedliwości polskie sądy mieszczą się w środku stawki,
jeśli chodzi o czas potrzebny na zakończenie sprawy cywilnej/gospodarczej w I instancji 12. W
sprawach karnych czas trwania sprawy jest krótszy niż mediana z krajów zrzeszonych w
Radzie Europy (wynosi w 1. instancji 99 dni przy medianie 112, w 2. Instancji 37 dni przy
medianie 75)13.
Polska znalazła się na 4. miejscu w Europie, jeśli chodzi o liczbę spraw wpływających
do sądów I instancji w przeliczeniu na obywateli (było to ok. 26 spraw na 100 obywateli, dla
porównania w Czechach ok. 9, Włoszech ok. 6). Według Unijnej Tablicy Wymiaru
Sprawiedliwości, Polska jest na 8 pozycji gdy idzie o liczbę sędziów na 100 tys.
mieszkańców, a liczba sędziów z roku na rok spada. W Polsce nie istnieje przy tym w ogóle
instytucja stałych sędziów niezawodowych, podczas gdy np. we Francji takich sędziów jest
ok. 6 90014, a w Hiszpanii ok. 7 60015.
Ustawy uchwalone w ramach reformy sądownictwa
(o Krajowej Radzie
Sądownictwa, prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym) nie
przewidują żadnych regulacji, które miałyby służyć przyspieszeniu postępowania. Przeciwnie,
przeniesienie w stan spoczynku znacznej części sędziów i wprowadzenie skargi
nadzwyczajnej, skieruje do sądów falę spraw, w stosunku do których zapadały prawomocne
wyroki w ciągu ostatnich 20 lat (od 1997 r.), spowoduje to wydłużenie czasu rozpoznania
spraw.

9

http://m.newsweek.pl/plus/peryskop/sondaz-polacy-sprzeciwiaja-sie-upolitycznieniusadow,artykuly,421269,1,z.html,
10
http://www.rp.pl/Polityka/170139767-Sondaz-Rzeczpospolitej-Kto-powinien-wybierac-czlonkow-KrajowejRady-Sadownictwa.html
11
European Networks of Councils for the Judiciary. 2016. Independence and Accountability of the Judiciary and
of the Prosecution. ENCJ Report 2014-2015.
12
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43918
13
https://public.tableau.com/shared/364DJG7ZT?:display_count=yes&:showVizHome=no
14
http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/REV1/2016_1%20%20CEPEJ%20Study%2023%20-%20General%20report%20-%20FR.pdf
15
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/
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Co do finansowania sądów to obraz sytuacji pokazują oficjalne statystyki EU, z
których wynika że polskie wydatki na sądy są w średniej europejskiej (średnia EU = 36
EUR/per capita, Polska = 37 EUR/per capita)16.

2. Przewlekłość postępowań (ad. 4-9 BK)
Przewlekłość postępowań sądowych dotyka wiele europejskich systemów
wymiaru sprawiedliwości. O jego randze wyraźnie świadczy orzecznictwo Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka. W latach 1959-2016 na 16399 wydanych przez Trybunał
strasburski wyroków, w których stwierdzono przynajmniej jedno naruszenie prawa albo
wolności gwarantowanej w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności, aż w 5541 orzeczeniach było to naruszenie wymogu rozpoznania
sprawy w rozsądnym terminie17. Należy także dostrzec zaobserwowane przez ETPC
systemowe i strukturalne problemy związane z przewlekłością postępowań przed sądami
krajowymi i niewydolnością mechanizmów jej zapobiegania. W obecnej dekadzie takie
problemy zostały zidentyfikowane przez ETPC w przypadku Niemiec18, Grecji19, Bułgarii20,
Turcji21 czy Węgier22. Wcześniej z problemem przewlekłości postępowań zmagały się m.in.
Włochy.
Jest prawdą, że ETPC stwierdził systemowy problem dotyczący przewlekłości
postępowania w Polsce. (Wyrok z dnia 7 lipca 2015 r. wyroku w sprawie Rutkowski i inni
przeciwko Polsce23). Wyrok jednak głównie dotyczył wadliwości konstrukcji i
funkcjonowania krajowego środka prawnego przeciwdziałającego nadmiernemu
czasowi trwania postępowań sądowych, czyli skargi na przewlekłość postępowania
sądowego, a nie samego czasu trwania postępowań sądowych w Polsce. W konsekwencji
tego wyroku ustawodawca podjął środki naprawcze (ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o
zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 24, która
weszła w życie 6 stycznia 2017 r.).
Analizując przewlekłość postępowań sądowych nie można opierać się wyłącznie
na czynnikach subiektywnych (badania opinii publicznej). W dobie rewolucji
16

European judical systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No.23
Violations
by
Article
and
by
State
1959-2016
http://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=#n1347956700110_ pointer.
18
Por. Wyrok ETPC z dnia 2 września 2010 r. w sprawie Rumpf przeciwko Niemcom, skarga nr 46344/06.
19
Por. Wyrok ETPC z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie Athanasiou i inni przeciwko Grecji, skarga
50973/08; wyrok ETPC z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie Michelioudakis przeciwko Grecji, skarga
54447/10; wyrok ETPC z dnia 30 października 2012 r. w sprawie Glykantzi przeciwko Grecji, skarga
40150/09.
20
Por. Wyrok ETPC z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie Dimitrov i Hamanov przeciwko Bułgarii, skarga
48059/06 i 2708/09; Wyrok ETPC z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie Finger przeciwko Bułgarii, skarga
37346/05.
21
Por. Wyrok ETPC z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie Ümmühan Kaplan przeciwko Turcji, skarga
24240/07.
22
Por. wyrok ETPC z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie Gazsó przeciwko Węgrom, skarga nr 48322/12.
23
Skargi nr 72287/10, 13927/11 i 46187/11.
24
Dz.U. z 2016 r., poz. 2103.
17
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technologicznej i powszechnej dostępności narzędzi do błyskawicznego przesyłania
informacji i komunikowania się (telefony komórkowe, e-mail, komunikatory, media
społecznościowe) nie może zaskakiwać, że praca organów wymiaru sprawiedliwości jawi się
uczestnikom postępowań jako zbyt powolna, co budzi niezrozumienie, a nierzadko także
dezaprobatę społeczną. Spełnienie daleko idących oczekiwań opinii publicznej dotyczących
czasu trwania postępowania jest z jednego istotnego powodu niemożliwe. W
demokratycznym państwie prawnym regulacje proceduralne muszą przewidywać
gwarancje praw jednostki, a to bardzo często prowadzi do spowolnienia biegu
postępowania. Tytułem przykładu: EKPC jako podstawowe prawo oskarżonego należące do
europejskiego standardu minimalnego wymienia posiadanie odpowiedniego czasu i
możliwości do przygotowania obrony. Zarazem należy wątpić w szerokie poparcie
społeczne dla radykalnego przyspieszenia postępowań sądowych kosztem redukcji praw
proceduralnych przysługujących jednostce będącej uczestnikiem danego postępowania.
Analiza przewlekłości postępowania nie może opierać się na selektywnym
posługiwaniu się pojedynczymi wskaźnikami (np. liczbą orzekających sędziów).
Efektywność pracy sądów zależy nie tylko od tego, ilu zatrudnionych jest w nich
sędziów, ale także od innych czynników takich jak liczba wpływających do sądów spraw,
czy liczba zatrudnionego personelu pomocniczego w sądach. W Białej Księdze odwołano
się do statystyk dotyczących liczby sędziów w Polsce i porównano je z liczbą sędziów w
Niemczech i Francji. Sposób zaprezentowania danych jest jednak skrajnie wybiórczy i nie
prowadzi do rekonstrukcji prawdziwego obrazu polskiego wymiaru sprawiedliwości na tle
europejskim.
- Po pierwsze, wskazano, że Polska ma największą po Niemczech liczbę sędziów w
krajach Unii Europejskiej. Przemilczano jednak, że w przypadku liczby sędziów
na 100 000 mieszkańców większy współczynnik od Polski mają także m.in.
Czechy, Chorwacja, Słowacja, Słowenia, Serbia czy Węgry, a prawie identyczny
Bułgaria. Całkowicie zignorowano także liczbę sędziów niezawodowych, którzy w
wielu krajach orzekają (nierzadko samodzielnie) w sprawach, w których w Polsce
orzekają zawodowi sędziowie25.
- Po drugie, wskazano, że we Francji, która jest dwukrotnie większa niż Polska jest
mniej sędziów na 100 000 mieszkańców niż w Polsce, nawet jeśli dodać do tego liczbę
sędziów niebędących profesjonalistami. Warto jednak zauważyć, że zgodnie z
ostatnim raportem Europejskiej Komisji na rzecz Efektywności Wymiaru
Sprawiedliwości (CEPEJ) z 2016 r. (zawiera dane z 2014 r.) liczba zawodowych
sędziów w Polsce wynosi 10096, a we Francji 6935. Liczba sędziów niezawodowych
wynosi natomiast odpowiednio 13933 oraz 24921. O ile więc jest prawdą, że sędziów
zawodowych jest w Polsce więcej, o tyle tych niezawodowych jest zdecydowanie
mniej. Dodatkowo trzeba podkreślić, że w Polsce sędziowie niezawodowi nie
rozstrzygają spraw bez udziału sędziów zawodowych, to we Francji ma to miejsce w
przypadku części spraw z zakresu prawa pracy oraz większości spraw z zakresu prawa
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handlowego i upadłościowego26. To zatem wyraźnie wskazuje, że istotna część
sporów sądowych, które w Polsce rozpoznają sędziowie zawodowi, we Francji jest
rozstrzygane przez sędziów niezawodowych.
Nie bez znaczenia jest także przemilczany w Białej Księdze czynnik w postaci liczby
spraw wpływających do sądów. W Polsce współczynnik ten na 100 mieszkańców wynosił
2,83 w sprawach karnych rozpoznawanych w pierwszej instancji oraz 3,19 w sprawach
spornych cywilnych i handlowych rozpoznawanych w pierwszej instancji. Współczynniki te
w przypadku Francji wynosiły odpowiednio 1,52 oraz 2,64, Włoch 2,43 oraz 2,61 a w
przypadku Niemiec 1,31 oraz 1,7827. Powyższe dane pokazują zatem, że samo porównanie
liczby sędziów zawodowych nie pozwala na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków o
ewentualnej wadliwości funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości.
W Białej Księdze wskazuje się, że powodem przewlekłości postępowań nie jest
niedofinansowanie sądownictwa. Podkreśla się, że Polska należy do awangardy krajów
przeznaczających największe środki na sądownictwo, jeżeli wziąć pod uwagę udział
procentowy w wydatkach budżetowych oraz procent PKB. Jednak przy przeliczeniu
nakładów na sądownictwo na jednego mieszkańca Polska plasuje się już środku stawki
wydając zdecydowanie mniej niż kraje Europy Zachodniej czy Słowenia28.
Powyższe wskazuje zatem, że nie tylko sama wysokość nakładów ma znaczenie przy
ocenie stanu dofinansowania sądownictwa. Ponadto warto podkreślić, że wysokość nakładów
nie wpływa w żaden konieczny sposób na jakość sprawowanego wymiaru sprawiedliwości.
Zależność ta mogłaby zostać rzetelnie przeanalizowana tylko po weryfikacji, na jakie
szczegółowe cele przeznaczone zostały środki wydatkowane na sądownictwo (inwestycje,
środki trwałe, wynagrodzenia, etc.) i jak wpłynęło to na przestrzeni lat na wzrost
efektywności działania sądów.
W Białej Księdze nie przedstawiono żadnych argumentów przemawiających za
wnioskiem, iż prowadzane reformy przyczynią się do przyspieszenia postępowań
sądowych i tym samym rozwiązania problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Bez wątpienia nie mogą do tego przyczynić się reforma Krajowej Rady Sądownictwa ani
Sądu Najwyższego. Do Sądu Najwyższego wpływa na przestrzeni ostatnich lat około 11
tys. z kilkunastu milionów rozpoznawanych co roku spraw. Co więcej reorganizacja Sądu
Najwyższego przynajmniej w najbliższym okresie sprawi, że obywatele będą dłużej czekać na
rozstrzygnięcia najwyższej instancji sądowej. Reforma sądownictwa powszechnego także
nie wprowadziła mechanizmów, które w jakikolwiek istotny sposób mogą przyczynić się
do przyspieszenia rozpoznawania spraw. Realny jest wręcz scenariusz, w którym
dojdzie do pogorszenia, a nie poprawy aktualnej sytuacji. Wprowadzone bowiem
zmiany w ustroju sądów powszechnych, zmierzające do zapewnienia możliwości
bezpośredniego wpływania przez Ministra Sprawiedliwości na działalność sądów, będą
skutkować postępującą erozją zaufania i współpracy między sędziami, bez których nie
26
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może być mowy o prawidłowym i efektywnym sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
Dobitnym dowodem na realność powyższego scenariusza są skutki korzystania przez Ministra
Sprawiedliwości z opartego na arbitralnych kryteriach uprawnienia do powoływania i
odwoływania osób kierujących sądami (prezesów, wiceprezesów, dyrektorów), bez
jakiejkolwiek konsultacji ze środowiskiem sędziowskim, a często przy wyrażanym wprost
sprzeciwie organów samorządu sędziowskiego dla sposobu i charakteru dokonywanych
zmian.
Wbrew zapowiedziom władzy wykonawczej, że celem dokonywanych reform
sądownictwa jest przyspieszenie toczących się postępowań należy wskazać, że
podejmowane dotychczas działania nie tylko nie mogą wywołać takiego skutku, czego
przykładem są ustawy zmieniające ustrój i skład Krajowej Rady Sądownictwa oraz
Sądu Najwyższego, ale także prowadzą do dezorganizacji pracy i utrudnienia
funkcjonowania sądownictwa w dotychczasowym kształcie.
Dowodem na powyższe jest blokowanie możliwości powołania sędziów na wolne
stanowiska sędziowskie przez Ministra Sprawiedliwości. Zgodnie z danymi
Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" przybliżona liczba sędziów, którzy nie
orzekają w sądach na skutek działań i zaniechań Ministerstwa Sprawiedliwości, wynosi
880. Szacuje się, że istnieje 540 nieobsadzonych etatów sędziowskich z powodu braku
obwieszczeń, które inicjują procedurę nominacyjną.29 Ta ostatnia liczba stanowi ok. 5%
wszystkich stanowisk sędziowskich w Polsce. Należy jednak pamiętać, że w sądach niższego
szczebla, a zwłaszcza wydziałach o obsadzie kilku sędziów, każde nieobsadzone stanowisko
może praktyce oznaczać redukcję zasobu kadrowego o kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt
procent, a nie tylko wskazane powyżej 5%. Warto także zobrazować skalę braków w obsadzie
sędziowskiej. Jest ona porównywalna z liczbą sędziów w okręgu apelacji poznańskiej
(jednym z większym w Polsce), która wynosi 820. Liczba załatwionych spraw w tym okręgu
apelacyjnym wyniosła w 2016 r. 1.122.236. Tak znaczne braki kadrowe w oczywisty zatem
sposób przekładają się na liczbę i szybkość załatwionych spraw. Nieobsadzanie wolnych
stanowisk sędziowskich ma także negatywne konsekwencje dla Sądu Najwyższego. Należy
wskazać, że na 93 etaty sędziowskie w Sądzie Najwyższym obsadzonych jest tylko 83 30. W
maju 2017 r. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi RP
kandydatury trzech osób do pełnienia funkcji sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego,
stanowi to ponad 10% składu Izby. Do dziś osoby te nie zostały powołane. Biorąc zatem pod
uwagę brak jakichkolwiek działań, które realnie mogłyby wpłynąć na szybkość
rozpoznania spraw sądowych, deklaracje władzy wykonawczej wskazujące na troskę o
zapewnienie jednostce prawa do rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie trudno
traktować inaczej niż retorykę polityczną.
Analiza danych wskazuje, że w latach 2016-2018 nie tylko nie doszło do
przyspieszenia rozpoznawania spraw sądowych, ale sytuacja uległa pogorszeniu. Po pierwsze,
ostatnie dane statystyczne (za pierwsze półrocze 2017 r.) wskazują, że liczba spraw
niezałatwionych znacząco w ostatnich latach wzrosła. O ile w pierwszym półroczu 2015
29
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r. wynosiła ona 2 268 086 spraw, o tyle w pierwszym półroczu 2016 r. 2 649 956, a w
pierwszym półroczu 2017 r. już 2 890 207. Należy zauważyć, że istotnie wzrósł także
średni czas trwania postępowań sądowych w pierwszej instancji. O ile w pierwszym
półroczu 2015 r. wynosił on 4,1 miesiąca, o tyle w pierwszym półroczu 2016 r. było to 4,4
miesiąc, a w pierwszym półroczu 2017 r. już 5,3 miesiąca31. Wbrew deklaracjom
rządzących mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której sprawność rozpoznawania spraw
spada, a podejmowane reformy nie mają charakteru ani zakresu, który pozwoliłby
problemowi temu zapobiegać.
Podsumowując, należy stwierdzić, że polski wymiar sprawiedliwości, jak każdy inny,
zagrożony jest problemem przewlekłości postępowań. Przeprowadzone przez rządzących
zmiany w systemie wymiaru sprawiedliwości nie mogą jednak ze względu na swój charakter
doprowadzić do usprawnienia rozpoznawania spraw sądowych. Dotyczą one wyłącznie
zagadnień organizacyjnych, których wpływ na czas trwania sprawy sądowej jest w
najlepszym wypadku odległy. Co jednak bardziej istotne wprowadzone modyfikacje
ograniczają się w zasadzie do umożliwienia wymiany kadr w sądownictwie (zwłaszcza
zmiany dotyczące Sądu Najwyższego i organów sądów powszechnych), a to z
usprawnieniem procedur sądowych nie ma już nic wspólnego. Należy ponadto podkreślić,
Minister Sprawiedliwości, mimo potrzeb kadrowych wymiaru sprawiedliwości, nie
podejmuje działań, które zapewniłyby zapełnienia wielu istniejących wakatów na
stanowiskach sędziowskich. To zdaje się zatem dobitnie potwierdzać, że prawdziwym celem
zmian w wymiarze sprawiedliwości nie jest przyspieszenie postępowań sądowych, co
wymagałoby w pierwszej kolejności szybkiego reagowania na istniejące potrzeby
kadrowe i reformowania procesu administrowaniu sprawami, ale wymiana kadr w
sądownictwie możliwa dzięki upolitycznieniu wskazującej kandydatów na wolne
stanowiska sędziowskie Krajowej Rady Sądownictwa. (zob. też ad. 47)

3. Brak rozliczenia komunizmu (ad. 10-24 BK, zob. także poniżej w rozdziale
VIII odpowiedzi na tezy 184-200).
A. Tezy zawarte w punktach od 10 do 24 Białej Księgi, zatytułowane „Brak rozliczenia
komunizmu”, mają na celu wytworzenie wrażenia, że mimo iż od upadku komunizmu
minęło prawie 30 lat, polskie sądownictwo jest ostatnim w Polsce jego
niezmienionym bastionem. Sugestia ta nie jest oparta na faktach. Główna teza
przedstawiona w omawianych punktach Białej Księgi, a więc teza o niedokonaniu
rozliczeń w polskim sądownictwie po 1989 roku jest nieprawdziwa, co wykazane
zostało szczegółowo w odpowiedzi na tezy 184-200. W związku z tym zastosowane
przez Rząd RP remedium w postaci reformy ustrojowej SN i zwolnienie 40%
orzekających sędziów jest środkiem całkowicie nieproporcjonalnym. Samo
31
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niezweryfikowane stwierdzenie, że bliżej niesprecyzowani sędziowie są niegodni
orzekać, nie może stanowić podstawy do bezprecedensowego skrócenia ich kadencji
jako sędziów Sądu Najwyższego, jak również skrócenia kadencji Prezesa Sądu
Najwyższego. Działania takie stanowią bowiem naruszenie zasady nieusuwalności
sędziów, stanowiącej kwintesencję niezawisłości.
a) Po pierwsze, w 1990 r. ze składu polskiego Sądu Najwyższego usunięto 81 %
sędziów w porównaniu ze składem tego sądu przed rokiem 1989. Jednocześnie w
polskim sądownictwie, tak jak w innych sferach życia publicznego, pozostali
sędziowie orzekający w czasach komunistycznych. Nie każdy sędzia, tak jak nie
każdy funkcjonariusz publiczny pracujący dla państwa polskiego przed rokiem 1989,
pełnił swoje obowiązki w sposób niegodny i pozbawiający go możliwości dalszego
służenia Polsce. Tymczasem przedstawione w Białej Księdze twierdzenia tworzą
wrażenie, że samo wykonywanie w czasach komunistycznych funkcji sędziego przez
niektórych obecnie orzekających w Polsce sędziów stanowi swoiste skażenie
polskiego sądownictwa. Twierdzenia te sugerują także, że skażenie to może zostać
usunięte jedynie tymi działaniami, jakie podjęto w ramach reformy SN w 2017 r.
Tymczasem są działania niekonstytucyjne, , które prowadzą do personalnej czystki w
polskim sądownictwie i które umożliwiają wywieranie w przyszłości nacisku
politycznego na sędziów. Stanowisko polskiego Rządu w tym zakresie jest
szczególnie trudne do zrozumienia ze względu na fakt, że wśród posłów obecnie
rządzącej partii znajduje się wiele osób wykonujących funkcje publiczne w czasach
komunistycznych. Szczególnym przypadkiem jest w tym zakresie poseł Stanisław
Piotrowicz, który w czasach komunistycznych, w tym w czasie stanu wojennego, był
prokuratorem i oskarżał opozycjonistów, oraz był członkiem PZPR w latach 19781989. Obecnie pełni on funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka i jest główną osobą odpowiedzialną za
przeprowadzenie zmian w polskim sądownictwie, które przedstawia Biała Księga.
Podzielamy pogląd, że praca jako prokurator czy inny funkcjonariusz państwa nie jest
automatyczną przeszkodą w służbie wolnej Polsce. Zasadę tę odnosimy w równej
mierze do wszystkich. Wyrażamy ubolewanie, że podobne rozumowanie nie zostało
w Białek Księdze odniesione do sędziów.

b) Po drugie, stanowisko przedstawione w punktach 10-24 oparte jest na
niedopuszczalnej w demokratycznym państwie prawa zasadzie odpowiedzialności
zbiorowej. Nawet jeśli przyjąć za dobrą monetę twierdzenia o braku
postkomunistycznych rozliczeń polskiego sądownictwa, zasadą takiego rozliczenia
powinna być zasada odpowiedzialności indywidualnej poszczególnych sędziów, nie
zaś odpowiedzialność zbiorowa sądownictwa jako całości. W przypadku
stwierdzenia, że w ramach polskiego sądownictwa funkcjonują nadal osoby, które, ze
względu na swoją działalność przed rokiem 1989, nie są godne pełnić urząd sędziego,
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polski rząd powinien stworzyć ramy prawne dla przeprowadzenia indywidualnych
ocen postępowania tych osób, z zachowaniem wszelkich gwarancji procesowych, w
tym czynnego ich udziału w procesie oceny oraz prawa do obrony. W przypadku
stwierdzenia, że rzeczywiście zachodzą podstawy do negatywnej oceny działalności
tych osób, możliwe byłoby podjęcie indywidualnej decyzji dotyczącej dalszego
pełnienia przez te osoby funkcji sędziowskich. Tymczasem bez przeprowadzenia
jakiejkolwiek oceny postępowania poszczególnych osób, zaproponowano w roku
2017 rozwiązanie legislacyjne polegające na odsunięciu od pełnienia funkcji
sędziowskich wszystkich sędziów Sądu Najwyższego (co przewidywał pierwotny
projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, popierany przez Ministra Zbigniewa Ziobro).
Po zawetowaniu przez Prezydenta RP ustawy zawierającej tę propozycję, polski
Parlament przyjął ustawę usuwającą ostatecznie ze stanowiska 40% składu Sądu
Najwyższego, ponownie nie oceniając indywidualnie historycznego zachowania
sędziów tworzących obecnie ten skład. Działanie takie nosi wszelkie znamiona
zastosowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej i jako takie nie mieści się w żaden
sposób ani w polskich standardach konstytucyjnych, ani w standardach zachodniej
kultury prawnej.

c) Po trzecie, należy podkreślić, że narzędzie legislacyjne przyjęte do dokonania
rozliczeń polskiego sądownictwa z jego komunistycznej przeszłości jest sprzeczne z
polską Konstytucją. Uważna lektura prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie
Najwyższym (który następnie został przyjęty przez polski Parlament i stał się
obowiązującym prawem) wskazuje, że narzędziem legislacyjnym, które uznano za
odpowiednie do dokonania postkomunistycznych rozliczeń, było obniżenie do 65 lat
wieku, w którym sędziowie Sądu Najwyższego przechodzą w stan spoczynku. Jak
czytamy w uzasadnieniu:
„Często powtarza się, że w Sądzie Najwyższym przeprowadzona została
dekomunizacja i nie zasiadają tam osoby, które angażowały się w działalność PZPR.
Tymczasem, okazuje się, że istotnie, doszło po roku 1989, do dekomunizacji Sądu
Najwyższego, ale, niestety, osoby, które były związane z PZPR, zostały powołane do
pełnienia zaszczytnego urzędu sędziego Sądu Najwyższego już w wolnej Polsce. (…)
Można oczywiście postawić pytanie, czy po tak długim czasie, jaki upłynął od
początku transformacji, możliwe jest rozliczenie sędziów Sądu Najwyższego z
zaangażowania i korzystania z dobrodziejstw PRL. O ile tuż po zmianie ustroju w
orzecznictwie Trybunałów Konstytucyjnych państw Europy Środkowo-Wschodniej
akceptowano, jako słuszną i dopuszczalną, przesłankę eliminacyjną w postaci
współdziałania z poprzednim systemem, o tyle w Polsce nigdy na ten krok się nie
zdecydowano, a orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego i Sądu
Najwyższego rozmiękczało lub wprost wskazywało na niezgodność z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej narzędzi ustaw lustracyjnych. Często sprzeciwiały się nim
szerokie środowiska prawnicze, a wielu z tych, którzy czynili to pod hasłami obrony
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demokracji, jak się następnie okazywało, występowało w swojej sprawie. Wydaje się,
że obecnie trudno jest skonstruować inną obiektywną przesłankę weryfikacyjną niż
wynikającą z granicy wieku oraz współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL.”32.
Oceniając powyższy pomysł legislacyjny Prezydenta RP pod względem zgodności z
Konstytucją wskazać należy, że zgodnie z art. 180 ust. 1 Konstytucji RP sędziowie są
nieusuwalni, co stanowi kluczowy element konstytucyjnej ochrony ich niezawisłości.
Od zasady nieusuwalności Konstytucja RP przewiduje w art. 180 wyjątki, które –
zgodnie z paremią exceptiones non sunt extendendae – nie powinny być
interpretowane w sposób rozszerzający. Jednym z wyjątków przewidzianych w art.
180 Konstytucji jest przeniesienie sędziego w stan spoczynku „na skutek
uniemożliwiających mu sprawowanie jego urzędu choroby lub utraty sił” (art. 180 ust.
3 Konstytucji RP). W uzupełnieniu tego wyjątku, art. 180 ust. 4 Konstytucji RP
stanowi, że „ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie
przechodzą w stan spoczynku”. Przepisów art. 180 ust. 3 i 4 nie należy interpretować
w oderwaniu od siebie, a więc w taki sposób, że ustalenie granicy wieku, po której
sędziowie przechodzą w stan spoczynku, może zostać dokonane w sposób dowolny i
bez związku z przewidzianymi w art. 180 ust. 3 powodami tego przejścia, a więc
utratą sił bądź chorobą. Gdyby tak było, oznaczałoby to możliwość ustalenia przez
parlament w dowolnym momencie dowolnej granicy wieku, po którym sędziowie
przechodzą w stan spoczynku (np. 45 lat), mimo że sędziowie będący w tym wieku
dysponują odpowiednim zdrowiem, aby pełnić swoją funkcję (reductio ad absurdum).
Powyższe rozumienie prowadzi do wniosku, że ustawowe ustalenie granicy wieku, po
osiągnięciu którego sędziowie przechodzą w stan spoczynku musi być ściśle
powiązane z utratą sił lub chorobą. Jak jednak wskazuje analiza uzasadnienia
uchwalonej ustawy o Sądzie Najwyższym, przy ustalaniu obniżonego wieku, po
którym sędziowie Sądu Najwyższego mają przejść w stan spoczynku, nie wzięto w
ogóle pod uwagę kryteriów zawartych w art. 180 ust. 3, a więc kwestii choroby bądź
utraty sił. Nie wykazano w szczególności, aby w ostatnim czasie 40% składu Sądu
Najwyższego istotnie podupadło na zdrowiu albo utraciło siły do pełnienia swoich
funkcji. Jedyne uzasadnienie obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku to wskazana
w uzasadnieniu do ustawy konieczność dokonania rozliczeń postkomunistycznych.
Projekt prezydencki wyraźnie wskazywał, że rozliczenia te stanowią jego cel, a
wykorzystanie kryterium wieku jest narzędziem realizacji tych rozliczeń („obiektywna
przesłanka weryfikacyjna wynikająca z granicy wieku oraz współpracy ze służbami
bezpieczeństwa PRL”). Problem w tym, że Konstytucja RP nie uznaje dekomunizacji
za uzasadniony konstytucyjnie cel pozwalający ustanowić granicę wieku, po
przekroczeniu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku. Oznacza to, że ustalenie
tej granicy nie w celu zapobieżenia orzekaniu sędziów, którzy ze względów
fizycznych nie są w stanie tego robić, ale w celu dokonania rozliczeń
postkomunistycznych, jest niezgodne z polską Konstytucją.
32
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B. Odpowiadając na poszczególne tezy zawarte w punktach od 10 do 24 Białej Księgi
wskazać należy, że ogromna większość przedstawionych tam twierdzeń ma charakter
stricte historycznego opisu nadużyć i przestępstw sądowych, dokonanych przez
polski reżim komunistyczny przy wykorzystaniu sądownictwa i z aktywnym
udziałem niektórych sędziów. Tym historycznym wydarzeniom nikt w Polsce nie
przeczy. Wydarzenie te jednak albo ze względu na upływ czasu nie mają żadnego
wpływu na funkcjonowanie współczesnego polskiego sądownictwa, (tak jak procesy
prowadzone w czasach stalinowskich, a więc przed 60 laty), albo też wymagają
wspomnianego wcześniej indywidualnego rozliczenia konkretnych osób za nie
odpowiedzialnych (tak jak procesy opozycjonistów z czasów stanu wojennego). W
żadnym wypadku wydarzenia te nie uzasadniają masowego usunięcia ze stanowisk
sędziów Sądu Najwyższego i nie mogą stanowić konstytucyjnie dopuszczalnego
powodu takich zmian w sądownictwie, które przeprowadził polski Rząd.
C. Nieprawdziwa i to na kilku poziomach, jest także teza, że wprowadzone przez Rząd
RP zmiany w polskim sądownictwie są uzasadnione faktem, że sądownictwo to nie
było w stanie osądzić przez wiele lat najważniejszych funkcjonariuszy
komunistycznego reżimu, w tym generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława
Kiszczaka. Doprowadzenie do sprawiedliwego osądzenia kogokolwiek jest zawsze
wypadkową wielu czynników, spośród których tylko jednym jest działanie
sądownictwa. Pozostałe kluczowe czynniki to jakość prawa, na podstawie którego
prowadzi się postępowanie sądowe, a za które odpowiada władza ustawodawcza, a
także jakość oskarżenia, za które odpowiada władza wykonawcza, reprezentowana
przez prokuraturę. Biała Księga zdaje się wskazywać nie tylko, że w przypadku
procesów funkcjonariuszy komunistycznego reżimu cała wina za ich długotrwałość
spoczywa na sędziach, ale nawet sugerować, że uniemożliwili ich osądzenie,
ponieważ „nie potrafili zakończyć ich spraw”. Jednocześnie autorzy Białej Księgi nie
podają żadnego uzasadnienia dla obarczenia sędziów winą za niedoprowadzenie do
osądzenia głównych funkcjonariuszy komunistycznych, co stanowi typowy dla Białej
Księgi przykład insynuacji. Pomijając wszystko powyższe, Biała Księga nie
wykazuje w żaden sposób, dlaczego adekwatnym sposobem naprawienia powyższych
błędów przeszłości miałyby być proponowane przez Rząd RP zmiany w polskim
sądownictwie, w szczególności, w jaki sposób przejęcie politycznej kontroli nad
Krajową Radą Sądownictwa i wymiana sędziów w Sądzie Najwyższym miałyby
doprowadzić do sprawiedliwego osądzenia funkcjonariuszy komunistycznych.
D. Symbolicznym przykładem nieadekwatności przedstawionego w Białej Księdze
wywodu o komunistycznej przeszłości polskich sędziów do proponowanych przez
Rząd RP reform jest powoływana w Białej Księdze sprawa rotmistrze Pileckiego. Jest
ona w Księdze słusznie przedstawiana jako dowód upadku komunistycznego
sądownictwa. Autorzy Księgi komentując sprawę sprzed 70 lat nie wspominają
jednak, że po roku 1989 w Polsce odbył się przed Izbą Wojskową Sądu Najwyższego
proces rehabilitacyjny rotmistrza Witolda Pileckiego, w którym rolę obrońcy pełnił
adwokat Stanisław Zabłocki. Jest on obecnie sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego i
Prezesem tej Izby. Na skutek zmian w sądownictwie, przeprowadzonych przez
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obecne władze, sędzia Zabłocki, ze względu na ukończenie 65 roku życia, zostanie
usunięty z Sądu Najwyższego. Jak wykazano, jego usunięcie jest w opinii polskich
władz sposobem na rozliczenie się z komunistyczną przeszłością polskich sędziów.
Trudno o bardziej jaskrawy przykład nieadekwatności zmian wprowadzonych przez
polskie władze do deklarowanego przez te władze celu.

4. Nierównowaga między sądownictwem a innymi władzami (ad. 25-26 BK)
W tezie 25 zostały wskazane zarzuty dotyczące bolączek wymiaru sprawiedliwości,
które jednak dotyczą relacji obywatel – sąd, a nie samej zasady równowagi władz. Waga
zarzutów co do respektowania prawa do sądów i obciążania nimi sędziów wymaga
odpowiedzi.
A. Zarzut ograniczonego dostępu do sądu
a) Na przekonanie o trudnościach w dostępie do sądu wpływa wiele czynników.
Zasadniczy, to niski poziom edukacji prawnej. W szkołach nie ma lekcji z podstaw
prawa. Takie zajęcia od kilku lat organizuje SSP „Iustitia” i wiele organizacji
pozarządowych. Rząd polski poprzez negatywną rekomendację co do grantów
unijnych zablokował Stowarzyszeniu możliwości rozwinięcia akcji edukacyjnej w
szkołach.
b) Trudności z dostępem do sądu są także wynikiem tego, że państwo polskie nie
ma żadnej realnej koncepcji pomocy prawnej. Polska – wraz z trzema innymi
krajami byłego bloku wschodniego (Słowacja, Węgry i Chorwacja) oraz Maltą - jest
jednym z członków Unii Europejskiej o zdecydowanie najniższym odsetku wydatków
na pomoc prawną. Wydatki naszego kraju na ten cel w przeliczeniu na jednego
mieszkańca w euro wynoszą zaledwie 0,63 euro (mniej na ten cel wydają: Łotwa,
Rumunia, Słowacja, Malta, Węgry oraz Chorwacja). W przytłaczającej większości
państw unijnych wydatki budżetowe na pomoc prawną są zdecydowanie wyższe niż w
Polsce33
c) Pomoc prawna przed sądami. Obowiązek zastępstwa prawnego w sądach jest
na jednym z najniższych poziomów w Europie (jedynie przed Sądem Najwyższym).
d) Realną barierą są też koszty postępowania. Tu warto podkreślić, że MS
zaproponowało zwiększenie opłat sądowych, niektórych czterokrotnie (!) Opłata od
pozwu w sprawie rozwodowej miała wynosić 2000 zł (ok. 500 Euro). Mogło to w
sposób oczywisty utrudnić dostęp do sądu.
e) Teza o kulcie formalizmu jest bezpodstawna. Trudno powiedzieć, gdzie
autorzy „Białej Księgi” znajdują oparcie dla twierdzenia o powszechnym przekonaniu,
co do postępowań niektórych sędziów. Nie wiadomo, o ilu sędziów chodzi.
33

(w Anglii i Walii, Irlandii, Holandii oraz Szwecji nawet kilkudziesięciokrotnie; zob. Sądownictwo. Polska na
tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, IWS, Warszawa 2016 r., https://public.tableau.com/views/Budget20102012-2014/GDPBudget?:embed=y&:display_count=yes&:toolbar=no&:showVizHome=no).
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Manipulacja polega też na tym, że nie ma prostej zależności, iż wyrok prawidłowy
formalnie, jest niesprawiedliwy. Formalizm jest jedną z gwarancji sprawiedliwego procesu i
porządku prawnego w ogóle.. Oczywiście ważne jest, by formalizm był na odpowiednim
poziomie.
O nierzetelności powyższej tezy świadczy fakt, że Ministerstwo Sprawiedliwości
zaproponowało zmiany do procesu cywilnego w sprawach gospodarczych, które zwiększają w
sposób istotny formalizm tego postępowania, co niewątpliwie negatywne wpłynie na
dochodzenie roszczeń przez przedsiębiorców. Zwróciła na to także uwagę Rada Legislacyjna
przy Prezesie Rady Ministrów34.
O tym, jakie formalizmy sędziowie w Polsce muszą zachować decydują jednak nie oni
sami, a politycy. To bowiem posłowie i senatorowie ustanawiają prawa, najczęściej z
inicjatywy rządu. Tak więc w istocie zarzut Prezesa Rady Ministrów jest taki, że sędziowie
robią źle, bo stosują się do prawa, które jest uchwalane przez polityków, w tym przez autorów
Białej Księgi.
Tezą całkowicie niezrozumiałą jest, że źródłem kultu formalizmu (u tzw. niektórych
sędziów), mają być też zaburzenia mechanizmu trójpodziału władzy. Trudno zgadnąć, jaki
jest wpływ trójpodziału władzy na formalizm. Być może chodzi o to, aby odformalizowanie
postępowania polegało na uwzględnianiu przez sędziów w ich wyrokach aktualnych potrzeb
politycznych. Wskazywać może na to teza o braku „zewnętrznych bodźców, by orzekać w
inny sposób”. Sędzia powinien orzekać na podstawie prawa i własnego sumienia, nie na
podstawie zewnętrznych bodźców. Na tym polega niezawisłość sędziowska.
f) Sędzia polski jako sędzia europejski. Sędziowie polscy nie tylko teraz, ale także w
ostatnim czasie dają przykłady niezawisłości. Orzekając, sprawdzają zgodność regulacji
ustawowych z prawem międzynarodowym i Konstytucją. Dobrym przykładem jest wyrok
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 27.04.2017 r. (sygn. akt II AKa 213/16), w którym
zakwestionowano posługiwanie się w postępowaniu karnym dowodami uzyskanymi w
wyniku prowokacji służb (tzw. owocami zatrutego drzewa) z powołaniem na regulację
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Takie orzekanie nie jest zgodne z politycznymi
czynnikami zewnętrznymi. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł w reakcji na ten
wyrok stwierdził, że sędziowie nie mają kompetencji do kontroli konstytucyjności
ustawodawstwa i ogłosił wprost, iż w tym wypadku otwarta pozostaje kwestia nie tylko
odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale i karnej35 Z ust Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa
Ziobry padły groźby, że sędziowie nie stosujący ustaw z powodu sprzeczności z prawem
międzynarodowym, który to obowiązek wynika z polskiej Konstytucji, będą mieć
postępowania dyscyplinarne w nowej izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 36

34

http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-8-lutego-2018-r-o-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawykodeks-postepowania-cywilnego
35
http://www.rp.pl/artykul/1324444-Dowody-zdobyte-z-przekroczeniem-granic-prowokacji-sa-nielegalne-wyrokSadu-Apelacyjnego-we-Wroclawiu.html
36
http://www.radiomaryja.pl/informacje/ziobro-jesli-sady-angazuja-sie-polityke-czynienia-powrotem-praktykskrajnej-postaci-czasow-prl/
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Wspomniany poseł Stanisław Piotrowicz argumentował, że nie ma żadnych podstaw
prawnych, ażeby używać co do polskiego sędziego stwierdzenia „sędzia europejski”37.

B. Zasada podziału i równowagi władz
a) Zgodnie z Konstytucją ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i
równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej (art.
10 ust.1). Niestety tej równowagi nigdy faktycznie nie było, ponieważ władza
polityczna (jest to władza wykonawcza faktycznie scalona z władzą ustawodawczą) w
sposób oczywisty dominowała nad władzą sądowniczą (np. poprzez nadzór
administracyjny polityka nad sądami, poprzez kształtowanie przez polityków budżetu
sądów w dowolny sposób, delegowanie sędziów przez MS, likwidację sądów).
Wejście w życie trzech ustaw „reformujących” sądownictwo powszechne, SN i KRS
powoduje wprowadzenie systemu jednolitej władzy politycznej. Potwierdzeniem tych obaw
oraz rozumienia zewnętrznych bodźców są liczne wypowiedzi prominentnych polityków.
- Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak, stwierdził: „Sędziowie zawsze
powinni stać po stronie państwa. (...) Groźne są te zachowania sędziów, kiedy sędziowie
zwracają się przeciw władzy ustawodawczej i wykonawczej. W korpusie 10 tysięcy sędziów
zawsze znajdą się czarne owce, a naszym zadaniem jest, żeby było ich jak najmniej, a te które
się znajda, bezlitośnie eliminować”38
- Kilka miesięcy temu przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Stanisław Piotrowicz z PiS wyjaśniał z trybuny sejmowej, że chodzi mu o to, „żeby doszło
do przemiany jakościowej sędziów, którzy będą ludźmi o mentalności służebnej wobec
państwa i narodu”.39
b) Trudno powiedzieć, czy orzeczenia sądowe mają być wynikiem swoistego
kompromisu politycznego. Wstrząsająca jest notatka, w której - jak podają media Jan Parys (były szef gabinetu politycznego zdymisjonowanego szefa MSZ Witolda
Waszczykowskiego), wskazał: „Potrzebne są decyzje, które nie tylko wyjaśnią nasze
intencje lecz wyeliminują kwestie sporne. (...) Jednym słowem zmiany w ustawie o
IPN nie mogą być wynikiem kompromisu między TK, sejmem i kierownictwem PiS.
Potrzebne są konsultacje zmian z DS (Departamentem Stanu – red.)40

37

https://naszdziennik.pl/artykul/195109
http://wpolsce.pl/magazyn/2495-prosze-to-wyjasnic-edyta-holdynska-rozmawiala-z-lukaszem-piebiakiemwiceministrem-sprawiedliwosci (od 24. minuty)
39
Odpowiedź S. Zabłockiego https://youtu.be/D3vPV8Y0ync) w wersji angielskiej
40
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-03-07/msz-notatka-z-992018-ma-charakter-niejawny-podjelismykroki-prawne/)
38
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Teza 26 BK, że „dotychczasowy model obsady sądów i oceny jakości ich pracy
zapewniał w zasadzie wyłączną kontrolę samym sędziom, bez możliwości wystarczającego
oddziaływania na te procesy jakichkolwiek czynników zewnętrznych – co naruszało
równowagę między władzą sądowniczą a pozostałymi dwiema władzami” jest niezrozumiała i
fałszywa.
A. Po pierwsze w KRS zasiadało od zawsze 4 posłów, 2 senatorów, Minister
Sprawiedliwości (obecnie będący znowu Prokuratorem Generalnym),
przedstawiciel Prezydenta. To oni reprezentują pozostałe władze w Radzie.
Nie wiadomo, co autorzy Białej Księgi mają na myśli, pisząc o wystarczającym
oddziaływaniu mitycznych „czynników zewnętrznych”. Być może chodzi o
obecną regulację, zgodnie z którą za pośrednictwem wybranych przez polityków
sędziów w KRS, powiązanych w znacznej części z MS, będą całkowicie
kontrolowali, kto będzie sędzią w Polsce. Jeśli zaś o równowadze władz ma
decydować to, czy pozostałe władze mogą wpływać na obsadę organów władzy
sądowniczej, to należy zwrócić uwagę, że władza sądownicza nie ma żadnego
wypływu na powoływanie i funkcjonowanie pozostałych władz, i nikt nie stawia
absurdalnej tezy, że zakłóca to równowagę władz.
B. Po wtóre, jest też oczywistym, że systemu wyboru sędziów nie można utożsamiać
z tym, czy istnieje, czy nie, zasada podziału i równoważenia się władz. Inaczej
mówiąc fałszem jest zredukowanie podziału władz i jej zaburzeń do sposobu
wyboru sędziów. Trudno nie zgodzić się z istnieniem w Konstytucji RP art. 10.
Niestety nie jest on respektowany, a obecna władza polityczna rozumie go „po
swojemu”. Fałszem jest przemilczenie w Białej Księdze dokonanej w latach
2015-2018 niekonstytucyjnej, opisanej w dokumentach Komisji Weneckiej,
destrukcji checks and balance (co do ustroju i zasad funkcjonowania TK, SN i
KRS). (zob. rozdz. III, VI-VIII.2)
5. Cel: „przywrócenie równowagi, wzmocnienie zwykłych sędziów, demokratyzacja”
(ad. 33-36)
A. Teza, że działania polityków rządzących Polską nie zmierzają do
podporządkowania sądownictwa innym władzom jest tak samo
nieprawdziwa, co cyniczna. Jak wykazuje niniejsze opracowanie, zmiany
wprowadzane od 2 lat są jawnym zamachem na prawo każdego człowieka do
rozpatrzenia sprawy przez niezależny sąd i niezawisłego sędziego (art. 45
Konstytucji RP). Gwarancje niezawisłości sędziowskiej są łamane jedna po drugiej
(zob. rozdz. I.4.C., rozdz. II i III.2 W miejsce trójpodziału władzy i równoważenia
się władz rządzący wprowadzają zasadę jednolitej władzy państwowej z
podporządkowanymi i upolitycznionymi sądami. Działania te mają wzorce w
czasach PRL.(zob. punkt I.4.B)
B. Wskazywanie, że te działania wzmacniają zwykłych sędziów przede wszystkim
sugeruje, że jest jakaś grupa „sędziów niezwykłych”, których władza nie
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chroni. Ta retoryka jest stosowana przez polityków partii rządzącej, a także przez
Pana Prezydenta i sugeruje jakiś znaczący podział w środowisku sędziowskim. Nie
wskazano jednak, którzy to sędziowie popierają te nowe, „reformatorskie ruchy”
obozu rządzącego. W związku z powyższym należy wskazać, że istotna część
sędziów krytycznie odnosi się do obecnych działań polityków wobec wymiaru
sprawiedliwości.
Kilkadziesiąt zgromadzeń, obejmujących sędziów sądów wszystkich szczebli,
stowarzyszenia sędziowskie (samo SSP „Iustitia” skupia ok. 3600 sędziów), a
także Forum Współpracy Sędziów, podjęły zgodne uchwały potępiające
zmiany w sądownictwie i sposób ich wprowadzenia. Należy dodać, iż jest
stosunkowo niewielka grupa sędziów, którzy odcinają się od stanowiska
większości. Mowa tu w szczególności o sędziach, którzy pracują jako urzędnicy w
Ministerstwie Sprawiedliwości (ok. 160), nowo powołanych przez Ministra
Sprawiedliwości (MS)41 prezesach i wiceprezesach sądów (ok. 150), członkach
nowej KRS wybranych przez Sejm i osobach z nimi powiązanych. Należy więc
jasno powiedzieć, że działania rządu zmierzające do osłabienia niezależności
sądów i niezawisłości sędziów nie doprowadziły do istotnego podziału środowiska
sędziowskiego i nie znajdują wśród większości sędziów poparcia. Politycy
używający tych sformułowań nie mają zatem jakiejkolwiek legitymacji do
powoływania się na tzw. zwykłych sędziów. Niemal wszyscy sędziowie, zwykli niezwykli, są zdecydowanymi przeciwnikami działań dewastujących polskie sądy,
będących w sprzeczności z Konstytucją RP i standardami międzynarodowymi.
C. W kwestii równowagi władz należy zauważyć, że uprawnienia sądów w stosunku
do innych władz w zasadzie ograniczają się do indywidualnej kontroli zachowań
władzy wykonawczej oraz stwierdzenia ważności wyborów. To sądy stanowią
bowiem tarcze dla obywateli przed politykami. Teraz ta ochrona jest bardzo
poważnie zagrożona przez proces upolityczniana sądów. Kilka przykładów:
1) Politycy ustanawiają prawa, bywa że niekonstytucyjne oraz wybierają wszystkich
sędziów TK.
2) Politycy (MS - PG42 i jego zastępcy) sprawują nadzór nad sądami i odpowiadają
za efektywność działań sądów, którą sami krytykują.
3) Politycy decydują o powołaniu i likwidacji sądów.
4) Politycy zasiadają w KRS, wybierają ławników do SN oraz wybierają cały
sędziowski skład KRS – to więc oni decydować będą o tym, kto będzie sędzią, w
tym sędzią dyscyplinarnym i oceniającym ważność wyborów.
5) Polityk (MS - PG) powołuje i odwołuje prezesów, wiceprezesów i dyrektorów
sądów – bez żadnego udziału samorządu sędziowskiego.
6) Polityk (MS - PG) decyduje o tym, którzy z sędziów są delegowani do
poszczególnych sądów.
41
42

Dalej również jako: „MS”
Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, dalej zaminiennie jako: „MS-PG”
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7) Polityk (MS – PG w przypadku sędziów sądów powszechnych; Prezydent co do
sędziów SN) decyduje o tym, kto może być nadal sędzią po ukończeniu
określonego wieku.
8) Polityk (MS – PG lub Prezydent) decyduje o naborze sędziów do sądów.
9) Politycy w sposób dowolny określają budżet dla sądów oraz wykorzystują
dostępne środki finansowe na niszczenie autorytetu trzeciej władzy (np.
oczerniająca kampania billboardowa „Sprawiedliwe sądy”)
10) Polityk (MS – PG) decyduje o tym, kto orzeka i oskarża, a w niektórych
sytuacjach kto jest obrońcą w procesach dyscyplinarnych sędziów.
Mówienie więc o zapewnieniu gwarancji niezawisłości, a nawet jej wzmacnianiu,
jest albo wyrazem ogromnej ignorancji, albo celowym okłamywaniem adresatów Białej
Księgi. Czy tymi nowymi standardami i gwarancjami są nieweryfikowalne i tajne etapy
zgłaszania kandydatów do KRS, wybieranie ich bez wysłuchania publicznego? Być może
chodzi o nowe postępowania dyscyplinarne oparte na zasadzie inkwizycyjności, gdzie w
rękach sędziego wybranego przez MS – PG skupia się rola oskarżyciela, sędziego i obrońcy.
Czy to jest namiastka „nowego trójpodziału władzy”?
D. Autorzy Białej Księgi piszą o stworzeniu mechanizmów zapobiegających
patologiom, których nie byli dotąd w stanie naprawić sami sędziowie. To
kolejna manipulacja. Po pierwsze, najpierw należy wskazać i udowodnić, że
patologie mają miejsce. Autorzy Białej Księgi na takie wskazali, ale dotyczy to
jedynie efektów ich działań (upolitycznienie TK, KRS, SN i sądów
powszechnych). Raz jeszcze należy przypomnieć, że obecnie o składzie KRS nie
decydują sędziowie, a parlamentarzyści. Sędziowie w żaden sposób nie uchylają
się od współpracy i debaty nad koniecznymi zmianami. Przedstawiają swoje
projekty, także w zakresie postępowania dyscyplinarnego. Rzecz w tym, że
przedstawiciele obozu rządzącego, a także Pan Prezydent, poważnego dialogu z
sędziami w ogóle nie podejmują.
E. Sędziowie zdecydowanie opowiadają się za zwiększeniem udziału czynnika
obywatelskiego w sądach (art. 182 Konstytucji), a co za tym idzie za ich
bezpośrednim udziałem – bez pośrednictwa polityków – w wymiarze
sprawiedliwości. Przygotowali w tej sprawie kilka projektów (m.in. o społecznych
sędziach handlowych, obecnie omawiany przez Społeczną Komisję
Kodyfikacyjną), są gotowi do dyskusji o sędziach pokoju (23.04.2018 r.
organizowana jest w Warszawie międzynarodowa konferencja na ten temat), są za
pełną transparentnością: postępowań dyscyplinarnych, procesów nominacyjnych
sędziów i wyborów do KRS (zob. złożone przez SSP „Iustitia” i konsultowane
społecznie projekty ustaw). W tym zakresie obecna władza albo nic nie robi, albo
wprowadza uregulowania oparte na odmiennych zasadach. Ministerstwo
Sprawiedliwości na czele ze Zbigniewem Ziobrą już w latach 2005-2007
opowiadało się za ograniczeniem udziału ławników w sądach. Odmiennych
projektów dotąd nie złożono.
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Sądy mają chronić obywateli także przed politykami, a mogą to skutecznie
robić, gdy będzie zapewnione każdemu jego prawo do sądu niezależnego (art. 45
Konstytucji). Dlatego należy odróżnić udział obywateli w sądach, od
zawłaszczania sądów przez polityków.
F. Teza, że „sądownictwo musi pozostać niezależne od innych władz – i takie
pozostaje” jest całkowicie fałszywa. Powyżej przytoczone argumenty pokazują,
że wszystkie zmiany w sądownictwie zmierzają pośrednio lub bezpośrednio do
podporządkowania władzy sądowniczej władzy politycznej. Dzieje się to poprzez
upolitycznienie sądów. Władza polityczna stara się wpływać na bieg procesów.
Przykłady można mnożyć. Jednym ze sposobów jest wpływanie na skład sądu.
Niewygodni sędziowie są odwoływani z delegacji lub nie wyraża się im zgody na
dalsze sprawowanie urzędu. W ten sposób dochodzi do zmiany składu a w
sprawach karnych do rozpoczęcia procesu od nowa.
Przykłady:
a) W Warszawie sędzia Justyna Koska-Janusz została odwołana z delegacji,
zarzucono jej brak kompetencji. Pani Sędzia wytoczyła przeciwko Ministrowi
Sprawiedliwości proces o naruszenie jej dóbr osobistych. Minister starał się
torpedować proces wnosząc o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Okręgowego
w Warszawie od rozpoznania tej sprawy.
b) W Krakowie, w procesie toczącym się przeciwko lekarzom w sprawie związanej
ze śmiercią ojca Ministra Zbigniewa Ziobry zadziałano za pomocą prokuratury.
Prokuratura wszczęła postępowanie, które miało de facto dotyczyć sędzi
prowadzącej proces, a następnie prokurator złożył wniosek o wyłączenie jej ze
sprawy.
c) W Suwałkach, wobec sędziów, którzy wydali wyroki dotyczące osób protestujących
przeciwko działaniom władzy politycznej, zostały zainicjowane postępowania
dyscyplinarne - przy aktywnym udziale nowo powołanych prezesów sądów
(formalnie zarzuty dotyczą innych spraw).
d) Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki na sali rozpraw Sądu Okręgowego w
Warszawie, we własnej sprawie, zagroził sędzi prowadzącej proces wszczęciem
postępowania dyscyplinarnego.
e) Inny Wiceminister Sprawiedliwości, sędzia Łukasz Piebiak mówi o bezlitosnym
tępieniu czarnych owiec wśród sędziów.
Standardem jest komentowanie spraw i nieprawomocnych orzeczeń przez polityków,
w tym także z MS. Chodzi też o wspomniany efekt mrożący.
To tylko niektóre przykłady potwierdzające fałszywość tezy z Białej Księgi. Poniżej
przedstawimy, jak działają w praktyce poszczególne nowe regulacje ustrojowe, które
pogłębiają uzależnienie sądów od MS.
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G. Cieszy, że rząd dostrzega pewne oczywistości. Twierdzi, że „opisane wyżej
problemy wymiaru sprawiedliwości wymagają działań podejmowanych
równocześnie na co najmniej trzech polach. Są to: reforma nieefektywnych
procedur; zmiany struktury organizacyjnej i osobowej sądownictwa; zapewnienie
obywatelom większego dostępu do wymiaru sprawiedliwości”. Rzeczywistość
jednak wygląda inaczej. Do tej pory nie doczekaliśmy się żadnej prawdziwej
reformy ułatwiającej obywatelom dostęp do sądu. Na początku kadencji
obecnego parlamentu wycofano się z długo przygotowywanej reformy procedury
karnej. Także w postępowaniu cywilnym nie wprowadzono dotychczas żadnych
istotnych zmian. Te obecnie proponowane przez MS częściowo wychodzą
naprzeciw postulatom środowiska sędziowskiego. Mają one jednak charakter
wybiórczy i fragmentaryczny. Pogłębiają niespójność Kodeksu Postępowania
Cywilnego, w pewnym zakresie komplikują proces cywilny, czyniąc go bardziej
formalnym. W szczególności w zakresie postępowania w sprawach gospodarczych
stanowią krok wstecz w stosunku do nowoczesnych kodyfikacji europejskich.
H. Tak więc do tej pory, w ramach wdrażanych „reform”, nie zrobiono nic by
ułatwić obywatelom dostęp do sądu i poprawić efektywność wymiaru
sprawiedliwości. Efektem tych działań jest póki co pogorszenie wyników
sądów. Wskazane w Białej Księdze zapewnienia pozostają w sprzeczności z
rzeczywistymi działaniami Rządu. Do tej pory nieobsadzonych jest kilkaset etatów
sędziowskich, co jest jedną z przyczyn tego, że czas trwania postępowań się
wydłuża43 Zmiany osobowe sprowadzają się do czystek w sądach i obsadzania
stanowisk osobami, które nie uzyskują akceptacji środowiska sędziowskiego. MS
od dwóch lat zapowiada istotne zmiany struktury organizacyjnej sądów, ale ich nie
ujawnia. Jest obawa, że zostaną dokonane w taki sposób, jak w przypadku
prokuratury i Sądu Najwyższego. Wówczas politycy mogą znów chcieć
wykorzystać tę reorganizację i powołując się na art. 180 ust. 5 Konstytucji RP
dokonać ponownej weryfikacji wszystkich sędziów.
I. Upolitycznianie sądów skutkuje spadkiem zaufania do wymiaru sprawiedliwości,
a nie odwrotnie. Najlepszym przykładem jest TK. Wszystkie sondaże pokazują,
że Polacy nie chcą polityków ani w KRS, ani w sądach.
J. Jest to smutne i zatrważające, bo świadczące o braku elementarnej wiedzy ze
strony Rządu, gdy Rząd twierdzi, że wprowadzane zmiany nie tylko dobrze
przysłużą się naprawie polskiego sądownictwa, ale też pozostają w pełnej
zgodności ze standardami, na których opiera się Unia Europejska. Może to
być też celowe wprowadzanie adresatów Białej Księgi w błąd, co należy
przyjąć z równym smutkiem i zażenowaniem, zważywszy na to, kto ją stworzył
i do kogo jest skierowana.
Nie można dewastacji zrównywać z naprawą. Nie można lekceważyć
wypowiedzi KE, Komisji Weneckiej, wszystkich liczących się organizacji
43

zob. http://www.iustitia.pl/100-procent-prawdy/1887-ponad-1-1-mln-spraw-zaleglosci-w-sadach-dzieki-minsprawiedliwosci).
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prawniczych (krajowych, międzynarodowych, akademickich), które wprost
wskazują na brutalne łamanie podstawowych zasad, na których opiera się
demokratyczne państwo prawa i UE. To po prostu nie przystoi Rządowi.
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II. UWAGI KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA TLE STANU PRAWNEGO

W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE
(rozdział II, ad. 37-46 BK )

37. Zdaniem Komisji, zagrożeniem dla praworządności są niemal wszystkie zmiany44
wprowadzone w polskim sądownictwie w ciągu ostatnich 2 lat. W swoim wniosku w trybie art.
7 Traktatu o Unii Europejskiej Komisja stwierdza, że prowadzą one do zwiększenia wpływu
władzy wykonawczej na wybór, uprawnienia i zarządzanie organami wymiaru
sprawiedliwości – a w konsekwencji, że powodują ryzyko naruszenia zasady trójpodziału
władzy.
38. Komisja zdaje się nie dostrzegać w swych analizach trzech zagadnień. Po pierwsze,
zasada wzajemnego podziału władz jest nierozerwalnie związana z zasadą ich równoważenia
się (“checks and balances”). Zmiany wprowadzane przez polski Rząd w ostatnich latach
przywracają tę równowagę, która była dotąd w znacznym stopniu zaburzona – i dzieje się to
w interesie nie tylko zwykłych obywateli, ale także samych sędziów.

Ad. 37-38 BK
Konstytucja z 1997r., w art. 10 wprowadziła zasadę podziału trzech władz jako
„podziału i równoważenia” trzech ośrodków. Odrzucono przy tym koncepcję zdominowania
władzy sądowniczej przez władze polityczne, co miało miejsce w okresie przed 1990 r.
Zmiany wprowadzane od 2015 r., mają de facto jeden cel, tj. stworzenie dla władzy
wykonawczej (a zwłaszcza Ministra Sprawiedliwości i Prezydenta RP) i ustawodawczej
możliwości uzyskania szerszego niż dotąd wpływu na wszelkie aspekty funkcjonowania
sądownictwa oraz kariery sędziowskie (np. nadzór administracyjny, sprawy dyscyplinarne
sędziów, wybór członków KRS).
Obecnie władza ustawodawcza i wykonawcza uzyskują ogromny wpływ na
funkcjonowanie sądownictwa, zaś władza sądownicza traci większość instrumentów
ochronnych. Wpływ ten przejawia się we wpływie na postępowanie dyscyplinarne sędziów
lub desygnację kandydatów i wybór znakomitej większości członków KRS. Tymczasem,
zgodnie z Europejską Kartą statusu sędziów (1998): „W odniesieniu do każdej decyzji
dotyczącej naboru, rekrutacji, nominacji, przebiegu kariery zawodowej czy zakończenia
wykonywania zawodu przez sędziego, statut przewiduje udział organu, niezależnego od
organów władzy wykonawczej i ustawodawczej, w którym co najmniej połowa zasiadających
44

W tym rozdziale tezy zawarte w dokumencie przygotowanym przez Rząd RP napisane są italikiem. Poniżej
zawarte są odpowiedzi na tezy.
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to sędziowie wybierani przez innych sędziów, zgodnie z zasadami zapewniającymi jak
najszerszą reprezentację sędziów (pkt 1.3)” (zob. też Rekomendacja Komitetu Ministrów
Rady Europy z 2010 roku).
Istotna jest przy tym komplementarność zmian i synergia ich działania. Jak bowiem
stwierdza Komisja Wenecka we wnioskach w Opinii CDL-AD(2017)031 (dotyczącej reform
wymiaru sprawiedliwości w Polsce) ”kombinacja zmian (…) zwiększa negatywny wpływ
każdej z nich w zakresie, w jakim stanowi poważne zagrożenie dla niezależności wszystkich
elementów sądownictwa w Polsce.”

39. Władza sądownicza zachowywała dotąd (i zachowa nadal) pełną niezależność od innych
władz, ale nie istniały jakiekolwiek skuteczne mechanizmy pozwalające reagować na
patologie tworzące się w samym wymiarze sprawiedliwości, skutkujące uzależnieniem
sędziów od środowiskowych sympatii i antypatii – i tym samym zagrażające ich niezawisłości
wewnętrznej.

Ad. 39 BK
Mechanizmem pozwalającym na reagowanie na patologie było do tej pory
postępowanie dyscyplinarne. Polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów
działający do 2017 roku był zgodny ze standardami europejskimi (zgodnie z §33 Raportu
Komisji Weneckiej poświęconego powoływaniu sędziów, CDL-AD(2007)028, „Minister
Sprawiedliwości nie powinien brać udziału we wszystkich decyzjach Rady, na przykład w
sprawach dotyczących środków dyscyplinarnych”). Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie
Najwyższym przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości prawo żądania wznowienia każdego
postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym przez
rzecznika dyscyplinarnego przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Dotyczy to zarówno
postępowań prawomocnie zakończonych na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.
Rozwiązanie to nie tylko podważa podstawowe zasady porządku prawnego, ale także może
stanowić narzędzie represji wobec sędziów za orzeczenia, jakie wydawali przed reformą. Tym
sposobem następuje uzależnienie (wpływ na wewnętrzną niezawisłość) sędziów od władzy
politycznej (Minister Sprawiedliwości)
Jak wynika z cytowanego przez polski Rząd badania ENCJ z lat 2016-2017, wbrew
twierdzeniom Rządu, sędziowie polscy postrzegają główne zagrożenie dla swej wewnętrznej
niezawisłości ze strony Rządu i Parlamentu (tak wskazuje w obu wypadkach ponad 70 %
respondentów) nie zaś ze strony władz sądu, prezesa, KRS, Sądu Najwyższego, Trybunału
Konstytucyjnego, czy też stowarzyszeń sędziowskich (we wszystkich wypadkach wskazało
tak poniżej 10 % respondentów).
Wprowadzane zmiany nie są skierowane na zwiększenie efektywności postępowań
dyscyplinarnych, lecz na zaostrzeżenie represyjności. Stawiają obwinionego sędziego w
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mniej korzystnej sytuacji procesowej, niż sytuacja oskarżonego o przestępstwo w
postępowaniu karnym. Znacznie zwiększają uprawnienia Ministra Sprawiedliwości, który
stanie się de facto organem prowadzącym postępowanie dyscyplinarne. Prowadzi to do
zachwiania równowagi między władzą wykonawczą a sądowniczą, zwłaszcza, że zarówno
oskarżyciel w postępowaniu dyscyplinarnym, jak i członkowie sądów dyscyplinarnych mogą
być uzależnieni od przedstawiciela władzy wykonawczej.

40. Po drugie, wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie w polskim sądownictwie
odpowiadają standardom obowiązującym od lat w innych krajach Unii Europejskiej¸ a także
przepisom obowiązującym już wcześniej w Polsce. Dotyczy to zarówno reform procedur,
zmian strukturalnych i osobowych w sądownictwie, jak i nowych środków zaskarżenia
przysługujących obywatelom.

Ad. 40 BK
Twierdzenie to jest przykładem metody stosowanej w Białej Księdze, gdy nie cała
prawda powoduje zafałszowanie prawdy. Poszczególne, przytoczone w Białej Księdze
przykłady pojedynczych rozwiązań rzeczywiście występują w innych krajach Unii. Jednakże
występują tam jako składowe innych mechanizmów, działając w innym otoczeniu
normatywnym. Porównywanie identycznych składowych nie prowadzi do wniosku o
identyczności mechanizmu i skutków jego działania.
Jako
przykłady
rozwiązania dotyczące:

jawnie naruszające standardy europejskie można wskazać

 sposobu wyboru sędziów- członków rad sądowniczych. Standardem jest, że są
oni proponowani lub wybierani jako kandydaci przez sędziów, przy czym
formalnej nominacji czy powołania może dokonywać organ władzy
politycznej. W Polsce natomiast zarówno proces wyłaniania kandydatów, jak i
ich powoływania został poddany dominacji władzy politycznej.
 zmiany wieku emerytalnego sędziów (np. Uniwersalna karta sędziego,
zatwierdzona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów w dniu 17
listopada 1999 r., która w art. 8 stwierdza: "Jakakolwiek zmiana w zakresie
obligatoryjnego przejścia w stan spoczynku nie może działać z mocą
wsteczną.").
 skrócenia konstytucyjnie określonej kadencji części członków KRS (wg art.
187 ust. 3 Konstytucji RP kadencja ta trwa 4 lata, nowa ustawa narusza ten
zapis, skracając kadencję członków KRS, którzy są sędziami - pozostali
członkowie KRS mają kadencję nie zmienioną).
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dyskryminacji kobiet sędziów w ustawie o ustroju sądów powszechnych,
gdzie wiek przejścia w stan spoczynku kobiet sędziów wg nowych przepisów
wynosi 60 lat, a mężczyzn 65 lat.
 Jako dalece odbiegające od standardów europejskich należy też ocenić
uzależnienie wydłużenia orzekania przez sędziego osiągającego wiek stanu
spoczynku wyłącznie od woli Ministra Sprawiedliwości.

41. Oczywiste jest, że nowe polskie przepisy nie są dokładnym powtórzeniem
ustawodawstwa hiszpańskiego, brytyjskiego, niemieckiego czy francuskiego. Odrębności
między systemami prawa między poszczególnymi Państwami Członkowskimi UE są kwestią
zupełnie naturalną – wynikają z ich odrębnej tożsamości narodowej i prawnej, która znajduje
się pod ochroną prawa traktatowego Unii Europejskiej. Różnice te nie są jednak na tyle
istotne (np. mechanizm wyboru Krajowej Rady Sądownictwa różni się od systemu
hiszpańskiego jedynie w niewielkich szczegółach), by twierdzić że rozwiązania
przypominające przepisy sprawdzone przez lata w innych krajach UE (i niestanowiące nigdy
żadnego zagrożenia dla praworządności) miałyby naruszać trójpodział władzy w Polsce.

Ad. 41 BK.
Odwołania Białej Księgi do przykładów innych krajów polegają na „wybieraniu
wisienek z tortu” i porównywaniu wybranych elementów bardziej złożonych mechanizmów i
instytucji prawnych, bez uwzględnienia ich otoczenia normatywnego. Dotyczy to zwłaszcza
gwarancji zabezpieczających sądownictwo przed nadmiernym wpływem pozostałych władz.
Gwarancje te nie zawsze polegają na istnieniu stosownych przepisów. Wynikają one także ze
zwyczajów ustrojowych czy konstytucyjnych. Biała Księga przemilcza praktyki uznawania
za wiążące przez ministrów sprawiedliwości lub parlament rekomendacji środowiska
sędziowskiego na członków rad sądownictwa (Szwecja, Holandia).
W Hiszpanii sędziów
- członków Rady powołuje parlament (co zresztą jest
krytykowane zarówno w Hiszpanii, jak i w całej Europie), jednakże kandydaci są zgłaszani
wyłącznie przez sędziów, a wstępnej weryfikacji listy kandydatów, w jawnej procedurze i
przy przejrzystych kryteriach oceny (czego nie przewidziano w Polsce) dokonuje Rada
Wyborcza, złożona z przedstawicieli sądownictwa, z prezesem izby Sądu Najwyższego na
czele i z 2 sędziami SN, biorąc pod uwagę przynależność kandydatów do poszczególnych
szczebli i rodzajów sądownictwa.

42. Po trzecie wreszcie, Komisja – sama zarzucając Polsce, że w sposób dowolny
wybiera sobie elementy różnych systemów prawnych i łączy je w jeden - pomija znaczną część
rozwiązań które albo funkcjonują w naszym kraju od dawna, albo zostały wprowadzone wraz
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z ostatnimi zmianami. Do tej pierwszej kategorii należy zaliczyć przepisy o bardzo szerokim
immunitecie sędziowskim, powoływaniu sędziów wyłącznie spośród kandydatów
przedstawionych przez środowisko sędziowskie, czy dożywotniości statusu sędziego. Do
drugiej – nowe przepisy o losowym przydziale spraw, o zakazie przenoszenia sędziów między
wydziałami sądów, czy o zwiększeniu wpływu „liniowych” sędziów na obsadę Krajowej Rady
Sądownictwa.
43. Tym samym Komisja – zarzucając Polsce wybiórczość – w rzeczywistości sama się
jej dopuszcza, ignorując te elementy naszego systemu prawnego, które zapewniają sędziom
należyte gwarancje niezawisłości i czynią obawy o zagrożenie praworządności
bezpodstawnymi.

Ad. 42-43 BK
Istnienie immunitetu sędziowskiego, zasada, że w KRS ma w swym składzie
reprezentację sędziów i formalną gwarancję zachowania dożywotnio statusu przez sędziego,
nie obala wątpliwości dotyczących sposobu wyłaniania reprezentacji sędziowskiej przy
wyborach do KRS. Biała Księga popełnia tu błąd argumentacyjny, ukrywający fakt, że
zarówno przepisy o KRS, jak i już zaobserwowana w 2018 r. praktyka ich stosowania
przekonują o przemożnym wpływie Ministra Sprawiedliwości na skład reprezentacji
sędziowskiej. Nie ma więc oczekiwanego większego wpływu sędziów „liniowych” na KRS.
Przeciwnie, sędziowie wybrani w 2018 r. przez Sejm do KRS są bezpośrednio lub pośrednio
związani z Ministerstwem Sprawiedliwości (jako sędziowie delegowani do ministerstwa lub
awansowani na stanowiska prezesów sądów).
Nowe przepisy o losowym przydziale spraw wbrew twierdzeniu Białej Księgi nie
zwiększają jawności przydziału spraw. Nowy system wręcz tę transparentność obniża.
Centralny system losowania jest kontrolowany przez Ministra Sprawiedliwości, który jest
jednocześnie Prokuratorem Generalnym. Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło
udostępnienia algorytmu losowania i kodu źródłowego, co powoduje, że nie wiadomo, jak
przedmiotowy przydział spraw w rzeczywistości wygląda.
System losowego
przydziału spraw nie został wprowadzony ani w Sądzie
Najwyższym, ani w Trybunale Konstytucyjnym. W Sądzie Najwyższym sprawy będą, a w
Trybunale Konstytucyjnym już są wyznaczane według arbitralnego uznania właściwego
prezesa. Jest to regres wobec sytuacji dotychczasowej.
Zakaz przenoszenia sędziów między wydziałami sądów ma charakter gwarancji
połowicznej, co dokładniej omawia w pkt 11 odpowiedź Sądu Najwyższego na Białą
Księgę45.

45

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=367-292d9931-9fa5-4b04-85165c932ff6bdf2&ListName=Wydarzenia
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44. Zwracamy również uwagę, że treść ustaw uchwalonych w grudniu 2017 roku
różni się znacząco w stosunku do przepisów, które zostały zawetowane przez Prezydenta RP.
Zmieniły się przede wszystkim zasady wyboru sędziowskich członków Krajowej Rady
Sądownictwa (mogą wskazywać ich jedynie inni sędziowie lub grupa 2 000 obywateli; prawa
tego pozbawiono organy polityczne); ograniczona została również rola Ministra
Sprawiedliwości – część z przypadających mu wcześniej uprawnień przyznano Prezydentowi
RP. Dowodzi to, że Polska jest otwarta na dialog z krytykami wprowadzanych reform.

Ad. 44 BK
Powyższe jest niepełną prawdą. Najważniejsze zastrzeżenia co do zmienionej ustawy
o KRS nie zostały uwzględnione, tj. wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa przez
polityków, a nie przez sędziów, a także skrócenie konstytucyjnie określonej kadencji
dotychczasowych członków - sędziów KRS. Listy poparcia kandydatów na członków KRS
zostały utajnione przez Marszałka Sejmu, co obniżyło transparentność wyborów.

45. W dalszej części tego dokumentu wyjaśniamy na czym polegają zmiany w polskim
sądownictwie, jakie są ich zamierzone efekty oraz jakie rozwiązania prawne obecne w innych
krajach Unii (a także w Polsce w poprzednich latach) są do nich podobne. Przedstawiamy
również szereg opinii Komisji Weneckiej i innych organizacji międzynarodowych oraz
wypowiedzi samych sędziów i innych prawników – wskazujące, że model ustroju sądownictwa
zmieniany obecnymi reformami nie tylko nie odbiega od europejskich standardów, ale jest w
wielu punktach pożądany z punktu widzenia zasady wzajemnego podziału i równowagi między
władzami.
46. Istnienie pewnego stopnia napięcia między sądownictwem a władzą ustawodawczą
i wykonawczą jest stanem naturalnym w każdej demokracji – napięcie to wynika z samej istoty
podziału władz. Tocząca się obecnie intensywna debata publiczna o tym, w jakim kierunku
idą reformy jest najlepszym dowodem, że system demokratyczny w Polsce ma się dobrze i
funkcjonuje prawidłowo. Debaty takie toczyły się w przeszłości – i toczyć będą nadal –
również w innych krajach Unii. Mamy nadzieję, że ten dokument przyczyni się do dalszego
prowadzenia merytorycznego dialogu na ten temat, i że będzie stanowił podstawę do
wypracowania rozwiązań korzystnych i dla Polski, i dla Unii Europejskiej.

Ad. 45-46 BK
Tezy 45 i 46 mają charakter gołosłowny. Argumenty wskazujące na niezgodność
działań rządu ze standardami europejskimi podnoszono przy omówieniu poszczególnych
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instytucji. W czasie prac nad reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce nie odbyla się
żadna debata. Wielokrotne prośby stowarzyszeń sędziowskich, organizacji pozarządowych,
czy środowisk prawniczych o konsultacje lub spotkanie - były ignorowane. Większość
parlamentarna w Sejmie RP odrzuciła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o KRS
stworzony przez stowarzyszenie sędziów „Iustitia”, a zgłoszony przez partie opozycyjne,
argumentując, że projekt jest “spóźniony” (głosowanie nad przyjęciem do dalszych prac nad
tym projektem odbywało się w tym samym dniu, co projekt rządowy), a uwagi zgłaszane np.
przez KRS lub Rzecznika Praw Obywatelskich były całkowicie ignorowane. Trudno zatem
stwierdzić co może się kryć pod pojęciem „dalszego prowadzenia merytorycznego dialogu”.
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III.NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIÓW
(rozdział IV, ad. 67-106 BK)

Niezawisłość sędziowska jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa
prawa. Jest ona zasadniczym warunkiem realizacji prawa do sądu (art. 45 Konstytucji RP).
Jest to niezwykle delikatny mechanizm, którego ochronie służy szereg gwarancji
ustrojowych.
W Białej Księdze wskazano, iż dotychczas prezesi sądów mogli przenosić sędziów
między wydziałami sądów nawet bez ich zgody. Dawało to potencjalny środek nacisku na
sędziów „niepokornych” wobec prezesa (a pośrednio także – Ministra Sprawiedliwości).
Sprawy sądowe przydzielali sędziom przewodniczący wydziału. Minister Sprawiedliwości
mógł obsadzać stanowiska prezesów jedynie w sądach apelacyjnych i okręgowych (niecałe
15% sądów w Polsce). Pozbawiony był tej możliwości w stosunku do sądów rejonowych.
Tym samym nie dysponował realnymi narzędziami do reagowania na nieefektywny sposób
zarządzania tymi sądami;
Biała Księga omawiając najważniejsze zmiany w tym zakresie wskazuje, że:
- nowa ustawa o ustroju sądów powszechnych wprost zakazuje przenoszenia sędziów
bez ich zgody. Może to nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach – i za każdym razem
sędziemu przysługuje tryb odwoławczy;
- sprawy sądowe wyznaczane są losowo, przez komputerowy system. Pozbawia to
przewodniczącego wydziału (a pośrednio także – prezesa sądu i Ministra Sprawiedliwości)
jakiejkolwiek możliwości manipulowania składem orzekającym, by wpływać na to kto wyda
wyrok w konkretnej sprawie;
- Minister Sprawiedliwości ma prawo do obsady stanowisk prezesów sądów
wszystkich szczebli. Może ich także odwołać – chyba że sprzeciwi się temu Krajowa Rada
Sądownictwa większością 2/3 głosów (większością taką dysponują w KRS sędziowie);
- wprowadzona zostaje instytucja asesorów sądowych – tj. stanowiska, od którego
rozpoczynać się będzie kariera sędziego. Ma ona służyć podniesieniu jakości orzecznictwa,
poprzez umożliwienie weryfikacji w praktyce, czy osoba po aplikacji sądowej i zdanym
egzaminie ma realne kwalifikacje do pełnienia dożywotnio urzędu sędziego;
- efektem zakazu przenoszenia sędziów bez ich zgody oraz losowego przydziału
spraw będzie wzmocnienie pozycji „liniowych” sędziów względem przewodniczącego
wydziału i prezesa sądu – a pośrednio także wobec Ministra Sprawiedliwości.
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- niezawisłość nie tylko nie jest zagrożona, ale zostaje wzmocniona. Minister
Sprawiedliwości ma narzędzie do reagowania na nieprawidłowości w sądach – ale jest to
ograniczone do sfery administracyjnej. Nie ma żadnego wpływu ani na treść wyroku, ani
nawet na to, kto będzie go wydawał;
- w okresie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania zmienionej ustawy o ustroju sądów
powszechnych, do 12 lutego 2018 roku, Minister Sprawiedliwości odwołał 18,6% prezesów i
wiceprezesów sądów. Ta skala ma pokazywać, że celem reformy nie było przeprowadzanie
„czystek”, tylko proporcjonalne reagowanie na dostrzeżone w sądach nieprawidłowości;
- mechanizm wyrażania zgody na dalsze sprawowanie przez sędziego urzędu po
osiągnięciu przez niego „standardowego” wieku przejścia w stan spoczynku obecny jest w
systemie brytyjskim, czy francuskim. Nie stanowi to ryzyka dla niezawisłości: sędzia u
szczytu kariery jest mało podatny na ewentualne naciski i orzekanie na zamówienie
polityczne „w zamian” za przedłużenie sprawowania urzędu – zwłaszcza że i ma już wówczas
zwykle maksymalne możliwe uprawnienia emerytalne.
Poniżej zostały przedstawione uwagi do najważniejszych tez zawartych w Białej
Księdze dotyczących niezawisłości sędziowskiej. Zmiany w zakresie postępowania
dyscyplinarnego, kluczowego z punktu widzenia ochrony niezawisłości, zostaną omówione w
kolejnej części.

1. Mechanizm odkładania w czasie przejścia sędziów w stan spoczynku – kwestia
dyskryminacji kobiet (ad. 99-106 BK).

A. Nie jest prawdą, że zmiany w zakresie zasad przechodzenia sędziów w stan
spoczynku są zgodne ze standardami europejskimi i nie stwarzają zagrożenia
dla niezawisłości sędziowskiej.
a) Zmiana art. 69 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, uchwalona
w dniu 12 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1452)46 w połączeniu ze zmianą
dokonaną w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2017 r., poz. 38), która weszła w życie w dniu 1 października 2017 r.,
powoduje „automatyczne” przeniesienie w stan spoczynku kobiet – sędziów z
chwilą ukończenia przez nie 60 roku życia. Ustawą z dnia 12 lipca 2017 r.
dodano również do art. 69 § 1 usp podpunkt b, który to przepis oddał w ręce
Ministra Sprawiedliwości decyzję w sprawie dalszego zajmowania stanowiska
sędziego po ukończeniu określonego przez ustawę wieku.
46

Dalej jako: „usp”
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b) Przepisy upoważniające Ministra Sprawiedliwości do wyrażenia zgody na
dalsze zajmowanie stanowiska sędziego przez kobietę, która ukończyła 60
lat, wprowadzone ustawą z 12 lipca 2017 r. stanowią przejaw
dyskryminacji ze względu na płeć i są sprzeczne z art. 157 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz Dyrektywą Rady 2006/54/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania
kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia. Równouprawnienie kobiet i
mężczyzn jest jedną z fundamentalnych wartości, na których opiera się
funkcjonowanie Unii Europejskiej. Podstawowym aktem prawa pochodnego
dotyczącym równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie
zabezpieczenia społecznego jest dyrektywa nr 79/7/EWG. Jej celem jest
przede wszystkim stopniowe wprowadzanie w życie równego traktowania
kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Państwa
członkowskie mogą wprowadzać na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a tego aktu, w
drodze odstępstwa od zasady równego traktowania, przepisy przewidujące
różnice w odniesieniu do ustawowego wieku emerytalnego dla mężczyzn i
kobiet w celu zrekompensowania trudności o charakterze socjalnym,
rodzinnym i ekonomicznym, z którymi borykają się kobiety. Dyrektywa nr
79/7/EWG w art. 7 ust. 2 nakłada na państwa członkowskie obowiązek
okresowego badania, czy uzasadnione jest podtrzymywanie wyłączeń od
zasady równości, w świetle dokonujących się zmian społecznych. Co więcej,
zgodnie z jej art. 8 państwa mają obowiązek informować Komisję Europejską
o utrzymaniu takich wyłączeń. Razem z celem dyrektywy, którym jest
stopniowe osiąganie pełnej równości, prowadzi to do wniosku, że w Unii
Europejskiej dąży się do perspektywicznego zrównania wieku emerytalnego.
Potwierdził to zresztą TK w wyroku z 15 lipca 2010 r. (K 63/07). Okoliczności
te sugerują, że swoboda państwa członkowskiego co do możliwości cofnięcia
równouprawnienia i ponownego zróżnicowania wieku emerytalnego powinna
być ograniczona. Co więcej, możliwość zachowania zróżnicowanego wieku
emerytalnego dla kobiet i mężczyzn przewidziana w dyrektywie nr 79/7/EWG
w odniesieniu do powszechnych systemów emerytalnych nie dotyczy
systemów szczególnych, takich jak dodatkowe i zawodowe, do których
zaliczyć można procedurę przechodzenia w stan spoczynku sędziów.
c) Kwestię równych praw kobiet i mężczyzn w zakresie systemów szczególnych,
w odróżnieniu do powszechnego systemu emerytalnego, reguluje dyrektywa nr
2006/54. Jej art. 9 ust. 1 lit. f uznaje ustanowienie różnego wieku
emerytalnego za jeden z przejawów dyskryminacji ze względu na płeć.
Oznacza to, że różny, zależnie od płci, wiek przejścia sędziów w stan
spoczynku sam z siebie może naruszać prawo unijne, i to niezależnie od tego,
że stanowi krok wstecz w porównaniu z istniejącym równouprawnieniem.
Reforma przejścia w stan spoczynku wydaje się naruszać nie tylko przepisy
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dyrektywy, lecz także traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W świetle
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości świadczenia emerytalne wynikające
ze szczególnych systemów ubezpieczeń
emerytalnych stanowią
wynagrodzenie w rozumieniu art. 157 TFUE (sprawa C-262/88, Barber
przeciwko Guardian Royal Exchange Assurance Group). Wydaje się, że
powinno to dotyczyć także szczególnych świadczeń o charakterze
zastępującym, takich jak to wypłacane sędziom w stanie spoczynku.
Wynagrodzenie nie może rzecz jasna różnić się zależnie od płci – tymczasem
zróżnicowanie stanu spoczynku prowadzi właśnie do zróżnicowania
wynagrodzenia. Ponieważ uposażenie sędziów w stanie spoczynku wynosi
75% poborów, według nowego systemu sędzia - kobieta przez pięć lat
otrzymywałaby świadczenie o 25% niższe niż mężczyzna. Trudno również
pominąć okoliczność, że mężczyźni mieliby pięć lat więcej na osiągnięcie
wyższej pozycji zawodowej, wiążącej się z wyższymi poborami i w
konsekwencji z wyższym uposażeniem w stanie spoczynku.
d) W uzasadnieniu zmian Prawa o ustroju sądów powszechnych podaje się,
że przyjęte zróżnicowanie wieku przejścia w stan spoczynku służyć ma
„zapewnieniu równowagi pomiędzy uprawnieniami emerytalnymi
obowiązującymi w ramach powszechnego systemu emerytalnego a
uprawnieniami do stanu spoczynku sędziów”. Taki punkt widzenia
pomija jednak kluczową okoliczność, a mianowicie różnicę pomiędzy
nabyciem prawa do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego a
obowiązkiem przejścia w stan spoczynku po osiągnięciu określonego
wieku. Z prawa do przejścia na emeryturę można skorzystać lub nie, zgodnie z
własną decyzją, natomiast przejście w stan spoczynku powoduje skutek w
postaci odejścia z zawodu sędziego, o ile sędzia nie uzyska zgody Ministra
Sprawiedliwości na dalsze pełnienie funkcji czynnego sędziego.
Przejście w stan spoczynku kobiety pięć lat wcześniej niż w przypadku
sędziego mężczyzny nie jest zatem w żadnym razie przywilejem
(uprzywilejowaniem wyrównawczym), ale dyskryminacją bezpośrednią ze
względu na płeć. Potwierdza to utrwalone orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości UE, z którego wynika, że „przepisy krajowe, które zezwalają
pracodawcy na zwolnienie pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne, w
sytuacji gdy w przypadku kobiet wiek, z którym wiąże się nabycie takich praw,
jest o pięć lat niższy niż w przypadku mężczyzn, stanowi dyskryminację
bezpośrednią ze względu na płeć” (wyrok C-356/09 w sprawie Kleist).
Podobnie orzekł polski Sąd Najwyższy w wyroku z 19 marca 2008 r., (I PK
219/07) w sprawie emerytury kolejowej.
e) Zwrócić również należy uwagę, że zgodnie z art. 33 Konstytucji kobieta i
mężczyzna mają równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do
jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do
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zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia
funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.
Przepis art. 69 § 1 usp w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2017 r.
pozostaje również w kolizji z art. 113 Kodeksu pracy.
f) Kobiety, które zostały objęte dyspozycją znowelizowanego art. 69 § 1 usp
przed dniem jego wejścia w życie mogły liczyć na to, że pozostaną w
służbie sędziowskiej do ukończenia 67 roku życia. Tak nagłe obniżenie
granicy wieku, z uzyskaniem którego ustaje służba sędziowska, zmusza
kobiety do ostatecznego zaprzestania pracy, bez możliwości
wcześniejszego zabezpieczenia, przede wszystkim ekonomicznego.
g) Do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zgłosiła
zastrzeżenia Komisja Europejska. Główne zastrzeżenie prawne Komisji
dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia
odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet (60 lat) i mężczyzn
(65 lat) sprawujących urząd sędziowski. Zdaniem Komisji jest to sprzeczne z
art. 157 TFUE i dyrektywą 2006/54 w sprawie równości płci w dziedzinie
zatrudnienia.
Komisja Europejska zapowiedziała wszczęcie przeciwko Polsce
postępowania w trybie art. 258 TFUE. Komisja poinformowała „o
przygotowaniu się do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z możliwym naruszeniem
prawa Unii” z uwagi na zmianę ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych.
h) W praktyce przepis art. 69 § 1 usp w brzmieniu obowiązującym od 1
października 2017 r. jest wykorzystywany przez Ministra Sprawiedliwości
w szerokim zakresie. Kobiety – sędziowie, składające oświadczenie o
gotowości dalszego pełnienia służby mają obowiązek złożenia zaświadczenia
lekarskiego o stanie zdrowia. Jednocześnie sędziowie – mężczyźni do
ukończenia 65 roku nie mają takiego obowiązku. W praktyce występują
sytuację, że po przedstawieniu wszystkich wymaganych dokumentów kobieta
– sędzia dostaje krótką informację podpisaną z upoważnienia Ministra
Sprawiedliwości przez podsekretarza stanu, że na podstawie art. 69§ 1, 1b i 3
zd 1 usp Minister Sprawiedliwości nie wyraża zgody na dalsze zajmowanie
przez nią stanowiska sędziego. Pismo nie zawiera żadnego uzasadnienia, nie
ma pouczenia o trybie odwołania.
Uzasadnienie jest elementem
obligatoryjnym każdej decyzji władzy publicznej. Wymaga tego szacunek do
osoby, której decyzja dotyczy, a także szacunek do suwerena, który powierzył
podmiotowi władzy publicznej uprawnienie do sprawowania władzy. Decyzja
Ministra Sprawiedliwości ma więc charakter arbitralny, a sama „procedura”
jest nietransparentna. Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak publicznie
wyraził pogląd (że Minister Sprawiedliwości zamierza wykorzystać
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nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych do „odmłodzenia kadry
sędziowskiej”, gdy tymczasem ustawodawca uzależnia dalsze zajmowanie
stanowiska sędziego od „racjonalnego wykorzystania kadr sądownictwa
powszechnego oraz potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami
poszczególnych sądów”.47
2. Skala zmian ustrojowych w zakresie władzy sądowniczej i ich wpływ na
gwarancje niezawisłości sędziowskiej (ad. 33-35, 42-43, 80-82, 84 BK)

A. Nie jest prawdą, że system prawny w Polsce, w kształcie nadanym w ostatnich
dwóch latach, zapewnia sędziom należyte gwarancje niezawisłości i czyni
obawy o zagrożenie praworządności bezpodstawnymi.
a) Faktem jest, że działania legislacyjne zmierzające do zreformowania wymiaru
sprawiedliwości są głębokie i dotykają wielu aspektów jego funkcjonowania. W
szczególności skierowane są na te elementy systemu prawnego, które zapewniają
sędziom należyte gwarancje niezawisłości. Osłabiając przy tym pozycję ustrojową
sędziego oraz naruszając fundamentalną dla państwa prawnego zasadę odrębności
władzy sądowniczej. Działania te były prowadzone wielokierunkowo i objęły nie
tylko regulacje dotyczące sądownictwa powszechnego, ale także TK, SN oraz
KRS. Wcześniej zreformowano prokuraturę i doprowadzono do połączenia w
ręku jednej osoby funkcji Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora
Generalnego, co jest rozwiązaniem bez precedensu w Unii Europejskiej. Skala tych
zmian, ich zasięg oraz materia, której dotykają, stanowią zagrożenie dla
praworządności w Polsce.
b) Dewastacja TK, prowadząca do utraty autorytetu niezbędnego do realizowania
konstytucyjnych funkcji, pozbawiła sądy i sędziów arbitra dokonującego obiektywnej
oceny działań władzy politycznej wymierzonych przeciwko władzy sądowniczej (zob.
rozdz. VII). Władza ta nie dysponuje żadnymi innymi instrumentami chroniącymi ją
przed arbitralnością władzy wykonawczej oraz działalnością legislacyjną naruszająca
jej pozycję ustrojową. Nowo ukształtowana KRS, została w istocie
podporządkowana władzy ustawodawczej, która decyduje aktualnie o jej składzie
(poza osobami, które są członkami Rady z racji pełnionej funkcji, tj. Pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej). Nie
zasiadają w niej osoby wybierane przez środowisko sędziowskie jako jego
przedstawiciele. Rodzi to obawy, czy Rada będzie stać na straży niezawisłości
47

http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/171129057-Kempa-i-Piebiak-w-Kaliszu-na-otwarciu-nowego-gmachuSadu-Okregowego.html),

38

sędziów i niezależności sądów, w szczególności, czy będzie w stanie przeciwstawić
się próbom ingerencji pozostałych władz w sprawowanie wymiaru sprawiedliwości
oraz naciskom zmierzającym do uzyskania przez te władze wpływu na treść
rozstrzygnięć sądowych (zob. rozdz. VI). Takie same obawy rodzi zreformowane
sądownictwo dyscyplinarne, które w nowym kształcie i nowym składzie, może być
wykorzystane do pociągania sędziów do odpowiedzialności za treść wydanych
orzeczeń oraz ich pozaorzeczniczą aktywność w sferze publicznej. Obawy te są o tyle
uzasadnione, że politycy partii rządzącej zapowiadają potrzebę weryfikacji sędziów i
wskazują tych, których
działalność orzecznicza rzekomo dyskwalifikuje do
wymierzania sprawiedliwości (zob. rozdz. IV). Z kolei nowelizacja ustawy o SN,
prowadząca do wymiany niemal połowy jego składu, zapowiada destabilizację
judykatury z uwagi na rolę, jaką ten Sąd i jego orzeczenia pełnią w procesie wykładni
przepisów.
c) Wskazane zmiany na nowo definiują pozycję ustrojową sędziego, pozbawianego
instytucjonalnych gwarancji niezawisłości, takich jak ochrona udzielana przez
niezależną od pozostałych władz KRS, fachowe i wolne od nacisków oraz
oczekiwań polityków sądownictwo dyscyplinarne, eliminowanie przez TK
regulacji sprzecznych z Konstytucją, zwłaszcza dotyczących sądownictwa oraz
stabilny nadzór judykacyjny.
d) Pojawiają się ponadto zapowiedzi dalej idących zmian, które w świetle
postanowień art. 180 ust. 5 Konstytucji będą uzasadniały przenoszenie sędziów
do innych sądów lub w stan spoczynku. Mowa nawet o reformach pociągających za
sobą weryfikację aktualnej kadry orzekającej poprzez uruchomienie procedury
ponownych nominacji. Trzeba też mieć na uwadze, że w publicznych wypowiedziach
polityków zmiany ustroju SN były uzasadniane krytyczną oceną jego
dotychczasowego orzecznictwa. Forsowane w takiej atmosferze reformy nie pozostają
bez wpływu na poczucie wewnętrznej niezawisłości sędziów. Sprzyja ona bowiem
postawom konformistycznym.
B. Nie jest prawdą, że wprowadzone zmiany w istotny sposób wzmacniają
niezawisłość sędziowską.
a) Faktem jest, że nowe regulacje przewidują rozwiązania, które z założenia mają
wpływać pozytywnie na sytuację tzw. sędziego liniowego, ograniczając
arbitralność decyzji prezesów sądów i przewodniczących wydziałów. Nie
równoważą one jednak negatywnych zmian, uderzających w fundamentalne dla
konstytucyjnego porządku zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów.
b) Oczywiście nie jest tak, że sędziowie zostali pozbawieni wszelkich gwarancji
niezawisłego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Prawdą jest, że chroni ich
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immunitet, a każdy sędzia powołany jest dożywotnio. Kandydaci na sędziów
rzeczywiście są wyłaniani w procedurze, która zapewnia istotny udział samorządu
sędziowskiego (ale nie jest prawdą, że KRS przedstawia do nominacji
wyłącznie kandydatów rekomendowanych przez środowisko, albowiem
opinia środowiska nie jest dla tego organu wiążąca), niemniej jednak obecny
Prezydent RP odmówił nominacji 10 osobom, które przeszły pozytywnie całą
procedurę nominacyjną, nie podając żadnego uzasadnienia swojej decyzji. Poza
tym aktualna sytuacja, w której sądy tracą niezależność, a oddziaływanie
pozostałych władz na ich funkcjonowanie pozbawia władzę sądowniczą
odrębności, nie pozostaje bez wpływu na pozycję sędziego. Wszelkie bowiem
zmiany ograniczające niezależność sądów oddziaływają negatywnie na
niezawisłość sędziów.
c) Znowelizowana ustawa ustrojowa ogranicza - i tak okrojone - kompetencje
samorządu sędziowskiego. Konsekwentne zmiany idące w tym kierunku
prowadzą do wzmocnienia administracyjnego nadzoru Ministra
Sprawiedliwości, albowiem wszystkie istotne z punktu widzenia
funkcjonowania sądów decyzje podejmowane są przez podmioty pozostające
w układzie hierarchicznego podporządkowania Ministrowi. Znamienne jest, że
po ostatnich zmianach samorząd sędziowski posiada mniejsze kompetencje w
procedurze powoływania prezesów sądów, niż posiadał przed 1989 r. (kiedy to
Minister Sprawiedliwości był zobligowany do zasięgnięcia niewiążącej opinii
kolegium danego sądu). Zmieniono bowiem model powoływania prezesów oraz
wiceprezesów sądów, zakładając stworzenie w tym zakresie „jednowładztwa”
Ministra Sprawiedliwości. Aktualnie nie musi on uzyskiwać jakichkolwiek
opinii o kandydatach. Dodatkowo zlikwidowano możliwość wyrażenia przez
kolegium wiążącego sprzeciwu wobec kandydata na przewodniczącego
wskazanego przez prezesa (wykreślono zapis, że negatywna opinia kolegium o
kandydacie na przewodniczącego jest dla prezesa wiążąca) oraz kompetencje
kolegium do opiniowania kandydata na wizytatora, przenosząc je na Ministra
Sprawiedliwości. W tym ostatnim przypadku opinia Ministra ma dotyczyć nie
tylko kompetencji danego kandydata do pełnienia funkcji sędziego wizytatora, ale
również względów organizacyjnych, w tym potrzeby powołania sędziego
wizytatora w danym sądzie. Zmiana ta niewątpliwie poszerza zakres nadzoru
zewnętrznego, kosztem uprawnień organów wybieranych przez samorząd
sędziowski. Wydaje się przy tym mało prawdopodobne, aby stanowiła ona
gwarancję wyboru lepszych kandydatów na wizytatorów, tj. osób o wysokich
kompetencjach merytorycznych i jednocześnie cieszących się autorytetem
osobistym w środowisku sędziowskim.
d) Tak istotne ograniczenie roli samorządu może prowadzić do uzależnienia
prezesów od ministra, a w konsekwencji grozić stosowaniem przez nich
nacisków na sędziów w indywidualnych przypadkach. Nie jest bowiem tak, że
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prezesi sądów zostali pozbawieni jakichkolwiek form wywierania presji na
sędziego. Prezes może odmówić przedłużenia terminu do sporządzenia
uzasadnienia, a następnie zainicjować postępowanie dyscyplinarne z tego powodu,
że sędzia nie sporządził go w terminie. Może nie wyrazić zgody na wstrzymanie
przydziału spraw mimo tego, że sędzia otrzymał sprawę wymagającą
nadzwyczajnego nakładu pracy. Może nie udzielić urlopu na żądanie oraz objąć
istotną część spraw sędziego osobistym nadzorem. Prezes sądu jest wyposażony w
kompetencję do uchylenia czynności administracyjnych niezgodnych z prawem,
naruszających sprawność postępowania sądowego lub z innych przyczyn
niecelowych; może też na piśmie zwrócić uwagę na stwierdzone uchybienia (tzw.
wytyk), która to uwaga jest składana do akt osobowych sędziego. Decyduje on o
tym, który z sędziów podejmie czynności w zastępstwie innego sędziego lub
asesora oraz o nowym składzie do rozpoznania sprawy w przypadkach
wskazanych w ustawie. Prezes może wyrazić sprzeciw wobec zamiaru podjęcia
przez sędziego zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowodydaktycznym lub naukowym w szkole wyższej. Przyznaje lub odmawia
przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy oraz
ustala jego wysokość, wyraża zgodę na zamieszkanie sędziego w innej
miejscowości, inicjuje postępowanie dyscyplinarne.
e) W kompetencje podejmowania decyzji personalnych wobec sędziów
wyposażono też sekretarzy i podsekretarzy stanu (zob. uchwałę składu siedmiu
sędziów SN z dnia 17 lipca 2003 r., III CZP 46/13, w której stwierdzono, że
kompetencje organu administracji publicznej - przyznane mu na podstawie
przepisu szczególnego, nienależące jednak do sfery administracji publicznej - nie
mogą być przekazywane innej osobie). Przewidziano też możliwość kontroli
sądów przez służbę nadzoru, którą stanowią sędziowie delegowani do
Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie art. 77 usp, zrównując uprawnienia
urzędników ministerstwa z uprawnieniami sędziów wizytatorów. W ten sposób
wprowadzono nowe narzędzia nadzoru administracyjnego, realizowane przez
podmioty pozostające w relacjach bezpośredniej podległości służbowej
Ministrowi Sprawiedliwości.
f) W wyniku zmiany modelu powoływania prezesów, wprowadzenia nowych
narzędzi nadzoru oraz eliminowania kolejnych kompetencji samorządu
sędziowskiego, stwarza się ściśle podporządkowany Ministrowi Sprawiedliwości
system nadzoru, intensyfikuje powiązania funkcjonalne między władzą
sądowniczą a władzą wykonawczą, ogranicza autonomię struktury organizacyjnej
władzy sądowniczej w systemie organów państwa. Może to w konsekwencji
prowadzić do stworzenia korzystnych warunków dla uzależnienia sędziów w ich
działalności orzeczniczej od innych czynników, niż tylko wymagania wynikające
z prawa. Począwszy od presji na liczbę i szybkość załatwianych spraw, kosztem
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jakości rozstrzygnięć, a skończywszy na dostosowaniu treści rozstrzygnięć do
sugestii, oczekiwań, czy poleceń.
3. Losowy przydział spraw (ad. 70-72 BK)

Nie jest prawdą, że wprowadzony system losowego przydziału spraw
zwiększa transparentność w tym zakresie.

a) Do tej pory funkcjonował losowy przydział spraw według kolejności wpływu.
W odniesieniu do spraw cywilnych określał to regulamin urzędowania sądów
powszechnych (§ 43 i następne), zaś w odniesieniu do spraw karnych art. 351
Kodeksu postępowania karnego. Takie rozwiązanie jest zgodne z zaleceniami
Komitetu Ministrów Rady Europy R(94) 12 w sprawie niezależności,
sprawności i roli sędziów, w którym akcentuje się konieczność uniezależnienia
obsady od wpływu stron oraz wskazuje się na zalety alfabetycznego doboru
sędziów do poszczególnych składów (pkt I 2.e). W każdym razie obywatel był
w stanie ustalić, na jakiej zasadzie jego sprawa trafiła do konkretnego
sędziego.
b) Centralny system losowania sędziów jest w pełni kontrolowany przez
Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, czyli przez stronę lub
potencjalną stronę postępowań sądowych, co jest sprzeczne ze standardami
międzynarodowymi (orzeczenie ETPCZ z 10.102000 r., w sprawie Daktaras
przeciwko Litwie - skarga nr 42095/98). To w tym Ministerstwie umieszczone są
serwery systemu, co oznacza, że ich awaria powodować będzie paraliż losowania
sędziów w całej Polsce.
Co istotne system nie został wprowadzony w Trybunale
Konstytucyjnym i Sądzie Najwyższym. Dotychczas w Sądzie Najwyższym
przyjęta była reguła, że składy sędziowskie są losowane. Obecnie będą
wyznaczane przez Prezesów Izb, na powołanie których mogą mieć wpływ
czynniki polityczne.
c) Aby system komputerowy losowego przydziału spraw miał służyć
transparentności i równomierności przydziału spraw, założenia systemu
powinny być jasno określone, a sposób ich realizacji musi być opisany i
weryfikowalny. Tymczasem ani założenia, ani zasada działania nie są
publicznie znane – dotyczy to tzw. kodu źródłowego i algorytmu losowania.
Ministerstwo Sprawiedliwości, zapytane w trybie dostępu do informacji
publicznej, odmówiło Fundacji e-Państwo oraz Sieci Obywatelskiej Watchdog
Polska podania algorytmu losowania.
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Nie jest zatem jasne, jakie parametry wejściowe i w jaki sposób wpływają
na wyniki pracy systemu (takie jak np. obciążenie, czy dostępność sędziów lub
inne, nieznane z powodu braku jawności systemu) oraz kto decyduje lub ma
wpływ lub techniczną możliwość ich zmiany.
Nie wiadomo, w jaki sposób definiowana i osiągana jest losowość wyboru,
ani w jaki sposób określone parametry wejściowe lub ustawienia systemu
wpływają na rozkład prawdopodobieństwa:
- czy i w jakim stopniu system opiera się o generowanie losowości za pomocą
oprogramowania (a więc liczb pseudolosowych);
- czy znajomość tych algorytmów pozwala na przewidzenie kolejnych
wyników;
- czy operator systemu ma możliwość powtórzenia takiej samej sekwencji
wylosowanych liczb (np. poprzez restart systemu lub jego części).
d) Brak transparentności w tym zakresie, wynikający bezpośrednio z braku
publicznej dostępności założeń, zasad pracy systemu, nadzoru nad nim oraz
wykorzystywanych procedur losowych w praktyce uniemożliwia także
weryfikację rzeczywistej realizacji tych założeń.
Nie wiadomo, czy i w jakim stopniu system pozwala na adaptację do zmian w
otoczeniu prawnym i organizacyjnym, np. w przypadku przyszłych zmian procedur
oraz, czy i na jakich zasadach system będzie modyfikowany w trakcie eksploatacji.
e) Dostrzeżone już w pierwszym okresie eksploatacji błędy i niedogodności działania
systemu świadczą o pośpiesznym wykonaniu i niedostatecznym jego przetestowaniu
przed wdrożeniem.
f) System musi być utrzymywany, a zmiany procedur sądowych mogą skutkować
kolejnymi kosztami. Może zaistnieć (lub nawet już istnieje) sytuacja uzależnienia
bardzo istotnego fragmentu działania sądownictwa od wykonawcy, który w
przyszłości będzie mógł dyktować wysokie ceny ze względu na brak konkurencji.
Niestety, pomimo deklarowanej transparentności, nie ujawniono informacji o
budżecie, czy liczbie osób wykonujących system, co uniemożliwia m.in. analizę
stosunku kosztów do korzyści, a więc trudno ocenić, czy i w jakim stopniu wdrożenie
systemu było sukcesem.
g) Brak analizy, czy i w jaki sposób wprowadzenie systemu może wpłynąć na
wydłużenie procedur sądowych. Zastrzeżenia budzi fakt wprowadzenia
dodatkowego, jednodniowego opóźnienia między zgłoszeniem sprawy do systemu, a
przekazaniem przez system informacji o przydzielonych do niej sędziach (w kolejnym
dniu). Współczesne systemy komputerowe mają zdolność pracy w czasie
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rzeczywistym, szczególnie w przypadku przetwarzania tak względnie niewielkiego
rozmiaru danych. Nie jest więc jasne, z czego wynika, lub czemu ma służyć
wprowadzenie tego dodatkowego okresu opóźnienia.
h) Brak analizy zagrożeń wynikających z faktu, że system rozproszonych, lokalnych
list prowadzonych przez prezesów sądów zamieniono na system scentralizowany,
a przez to bardziej podatny na awarie, ataki i inne zjawiska występujące w świecie
sieci komputerowych.
i) Nie zostały określone obowiązki operatora systemu, ani sposób niezależnej
kontroli realizacji tych obowiązków, co przeczy tezie o transparentności.
j) Nie jest wreszcie jasne, czy informacje o charakterze danych osobowych lub inne
o charakterze wrażliwym (takie jak absencje sędziów wynikające z chorób lub
urlopów), stanowiące niezbędne dane wejściowe systemu są w nim gromadzone, a
także kto ma do nich dostęp (np. w celu ewentualnego dalszego przetwarzania).
4. Przenoszenie sędziów między wydziałami sądu (ad. 73-78 BK)

Nie jest prawdą, że zmiana przepisów dotyczących przenoszenia sędziów między
wydziałami sądu istotnie wzmocniła pozycję sędziego względem prezesa sądu.

a) Znowelizowana ustawa wprowadziła wprawdzie wymóg uzyskania zgody na
przeniesienie sędziego do innego wydziału (art. 22a § 4a usp), jednakże można
od tego wymogu odstąpić w przypadku, gdy żaden inny sędzia w wydziale, z
którego następuje przeniesienie, nie wyraził zgody na przeniesienie (art. 22a § 4b
pkt 2 usp). W praktyce problem zmiany wydziału wbrew woli sędziego występuje
właśnie przy braku zgody na taką zmianę któregokolwiek z sędziów. Nowelizacja
nie wpływa zatem w istotny sposób na sytuację sędziego, choć rzeczywiście
łagodzi negatywne konsekwencje takiej decyzji personalnej, albowiem nie
pozwala na taką zmianę wobec sędziego którego w okresie trzech lat przeniesiono
do innego wydziału bez jego zgody oraz nakazuje uwzględnienie (w miarę
możliwości) stażu pracy sędziów w wydziale.
b) Innym wyjątkiem pozwalającym na przeniesienie sędziego bez jego zgody, jest
zmiana wydziału, w którym rozpoznaje się sprawy z tego samego zakresu. Taka
zmiana może również stanowić potencjalny środek nacisku - na jaki wskazuje się
w Białej Księdze - jeżeli weźmie się pod uwagę, że sędzia przeniesiony do innego
wydziału co do zasady jest zobowiązany kontynuować sprawy rozpoczęte w
poprzednim wydziale, aż do ich zakończenia. W przypadku odmowy zwolnienia z
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tego obowiązku istnieje ryzyko znacznego spiętrzenia zadań sędziego, co może
stanowić dla niego istotną dolegliwość.
c) Tryb odwoławczy od decyzji dotyczącej zmiany wydziału (do kolegium sądu
apelacyjnego) obowiązuje od 2012 r. (na podstawie ustawy z dnia 27 września
2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw), nie stanowi zatem zmiany wprowadzanej w ramach reform
dokonywanych przez aktualny rząd.
5. Niezawisłość wewnętrzna i zewnętrzna sędziego (ad.67-69 BK)

Nie jest prawdą, że zmiany wprowadzone w polskim sądownictwie wzmacniają
aspekt wewnętrzny oraz zewnętrzny niezawisłości sędziowskiej.

a) Niezawisłość sędziowska to jedna z fundamentalnych zasad działania
wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z którą sędzia rozstrzygając sprawę
podlega wyłącznie Konstytucji i ustawom, nie podlega żadnym naciskom i
żadnym zależnościom z zewnątrz, szczególnie ze strony władzy wykonawczej.
Niezawisłość jest połączona z niezależnością sędziego w orzekaniu, nie oznacza
natomiast braku podporządkowania służbowego w ramach istniejącej struktury
sądownictwa. Zgodnie z tą zasadą kontrola prawidłowości orzeczenia należy
wyłącznie do innego sądu i odbywa się w trybie określonym prawem. Dbałość o
niezawisłość sędziów i niezależność sądów uzasadnia się interesem ogółu
społeczeństwa. Ma ona zapewniać stabilność w wykonywaniu funkcji wymiaru
sprawiedliwości bez względu na zmiany, jakie mogą zachodzić w organach
władzy ustawodawczej i wykonawczej.
b) Ponieważ niezawisłość jest niezbędnym elementem bezstronnego orzekania, a
sędzia zawisły od innych władz, w tym sądowych, nie może orzekać bezstronnie,
należy w pierwszej kolejności wskazać na wewnętrzny aspekt niezawisłości
sędziowskiej, który stanowi jej gwarancję wypływającą z cech osobowych
sędziego., Biała Księga błędnie definiuje wymiar wewnętrzny niezawisłości
zawężając to pojęcie do ,,niezależności poszczególnych sędziów od
przedstawicieli własnego środowiska”.
Kto podejmuje się być sędzią, powinien prezentować najwyższy poziom
etyczny oraz samoświadomość w zakresie doniosłości przyznanej mu
niezawisłości i bezstronności. Wewnętrzna wolność sędziego, związana z
istnieniem pożądanych cech jego osobowości, ma stanowić barierę przed
zamachami na niezawisłość i czynić go bezstronnym. Wysokiego poziomu
etycznego sędziego nie zastąpią żadne prawne gwarancje, sędzia bowiem na
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każdym kroku musi opierać się mniej lub bardziej zamaskowanym próbom
naruszenia jego bezstronności i niezawisłości.
c) Tym niemniej nie należy lekceważyć wagi zewnętrznego aspektu niezawisłości
sędziowskiej, którego zadaniem jest wspieranie i umacnianie sędziego w jego
niezawisłości wewnętrznej. Składają się na to gwarancje o zróżnicowanym
charakterze:
organizacyjnym, finansowym, funkcjonalnym, procesowymi i
ustrojowym, przy czym ich szczegółowy opis przekracza ramy tego opracowania.
Troska o zapewnienie gwarancji zewnętrznych spoczywa na władzy
ustawodawczej i wykonawczej, której zadaniem jest także wspieranie trzeciej
władzy w budowaniu jej autorytetu i zaufania w społeczeństwie, bez których
sądownictwo nie spełni roli przeznaczonej mu w Konstytucji.48
d) Do tego dorobku orzeczniczego TK, Biała Księga zupełnie się nie odnosi i
poświęca tej złożonej problematyce wręcz dramatycznie mało uwagi. Problem
został spłycony do dwóch tylko zagrożeń niezawisłości ze strony administracji
sądowej, a mianowicie przydzielanie sędziemu nadmiernej liczby spraw w
porównaniu do innych sędziów, albo przenoszenie go pomiędzy wydziałami sądu.
Tymczasem codzienna rzeczywistość funkcjonowania polskich sędziów w
hierarchicznie zorganizowanym systemie administrowania sądownictwem z
dominującą
pozycją
Ministra
Sprawiedliwości
dysponującego
podporządkowanymi sobie prezesami i dyrektorami sądów stwarza coraz to
nowe zagrożenia, których nie sposób skatalogować.
Najczęściej pojawiające się i najbardziej typowe działania administracji
sądowej, które łatwo mogą prowadzić do naruszeń niezawisłości stały się
podstawą do sformułowania, na zasadzie antytezy ,,Zbioru dobrych praktyk
nadzorczych”.49 Powstały one w wyniku prac Forum Współpracy Sędziów.

6. Wpływ Ministra Sprawiedliwości na sądy powszechne. Relacje między
Ministrem Sprawiedliwości a prezesami sądów oraz między prezesami sądów a sędziami
(ad. 77, 79-87 BK)

A. Nie jest prawdą, że Minister Sprawiedliwości nie dysponował realnymi
narzędziami do reagowania na nieefektywny sposób zarządzania sądami
rejonowymi, ani że Minister Sprawiedliwości i podlegli mu prezesi sądów nie
dysponują środkami wpływania na niezawisłość sędziowską.
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Potwierdzenie tego znajduje się w orzecznictwie TK (wyroku z 24 czerwca 1998 r., K. 3/98 (OTK ZU Nr
4/1998, s. 334, orzeczenie TK z 9 listopada 1993 r., sygn. K. 11/93, OTK w 1993 r., cz. II, s. 367)” - K 8/99,
wyrok TK z 28 listopada 2007 r., sygn. K 39/07, OTK ZU nr 10/A/2007, poz. 129)
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https://iustitia.pl/informacje/2177-zbior-dobrych-praktyk-nadzorczych
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a) Struktura organizacyjna sądów powszechnych oparta jest na zasadzie
hierarchicznego podporządkowania, zaś nadzór administracyjny nad
działalnością sądów został powierzony Ministrowi Sprawiedliwości (art. 9
usp). Zgodnie z brzmieniem art. 22 § 3 usp w zakresie kierowania działalnością
administracyjną sądu, prezes sądu podlega prezesowi sądu przełożonego oraz
Ministrowi Sprawiedliwości. Prezesi sądów rejonowych dotychczas byli
powoływani i odwoływani przez prezesów sądów apelacyjnych (od 2012 r.),
którzy z kolei odpowiadali wobec Ministra Sprawiedliwości za efektywność
działań podległych jednostek. Mogli być oni odwołani przez Ministra
Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku rażącego niewywiązywania
się z obowiązków służbowych. Z tych samych powodów Minister
Sprawiedliwości mógł odwołać prezesów sądów okręgowych (art. 27 § 1 ust. 3
usp w brzmieniu sprzed ostatniej nowelizacji). Niewątpliwie zatem Minister
Sprawiedliwości - poprzez możliwość oddziaływania na prezesów jednostek
nadrzędnych, w tym uprawnienie do odwołania prezesów sądów apelacyjnych
i okręgowych przed upływem kadencji – miał realny wpływ na sposób
działania poszczególnych jednostek i środki nacisku pozwalające na reakcję w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu sądów.
b) Nadmienić przy tym należy, że Minister Sprawiedliwości miał i ma możliwość
wpływu
na
stwierdzone
nieprawidłowości
organizacyjne
oraz
przeciwdziałania przewlekłości postępowań (por. tezę 83 Białej Księgi ) nie
tylko poprzez represyjne działania, ale przede wszystkim poprzez właściwe i
adekwatne do potrzeb rozmieszczenie kadr i środków, na co środowisko
sędziowskie nie ma aktualnie żadnego wpływu.
Dotychczasowy model nadzoru administracyjnego był krytykowany przez
środowisko sędziowskie, jako stwarzający zbyt duże pole do ingerencji władzy
wykonawczej w sposób sprawowania władzy sądowniczej i naruszający jej
odrębność organizacyjną. Tymczasem nowelizacja ustawy ustrojowej jeszcze
bardziej poszerzyła powiązania funkcjonalne sądownictwa z władzą
wykonawczą, pozwalając na większą ingerencję w struktury i działanie władzy
sądowniczej.
c) Zmiany przepisów dotyczących procedury powoływania prezesów sądów
powszechnych wszystkich szczebli wyeliminowały udział samorządu
sędziowskiego w wyborze kandydata. Dotychczas kandydaci na prezesów byli
opiniowani przez organy samorządu sędziowskiego, a negatywna opinia,
podtrzymana następnie przez KRS, była dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca.
Aktualnie decyzję w tym przedmiocie podejmuje samodzielnie i dowolnie
Minister Sprawiedliwości. Takie rozwiązanie pozostaje w oczywistej sprzeczności
z dotychczasowym orzecznictwem TK i łamie konstytucyjną zasadę niezależności
sądów (por. K 11/93)). Minister Sprawiedliwości w sprawie wyboru prezesów
sądów ma głos nie tylko dominujący, ale wprost wyłączny. Taki stan, tj.
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oddanie kompetencji do powołania prezesa w ręce organu administracji dopuszcza
- zdaniem TK, wyrażonym w orzeczeniu K 11/93- nieograniczony wpływ organu
administracyjnego na czynności jurysdykcyjne przez obsadzanie stanowiska, z
którym wykonywanie tych czynności jest związane. Sprawowanie funkcji prezesa
(a także wiceprezesa) przez osobę powołaną w drodze wyłącznej i arbitralnej
decyzji ministra bez jakiegokolwiek, nawet minimalnego, wpływu samorządu,
budzi też istotne zastrzeżenia z punktu widzenia zasady równowagi pomiędzy
władzami, która wynika bezpośrednio z art. 10 ust. 1 Konstytucji.
d) Minister Sprawiedliwości jest także uprawniony do odwołania prezesa
każdego sądu. Jego decyzja w tym przedmiocie może zostać zablokowana przez
KRS większością 2/3 głosów (takie rozwiązanie obowiązuje od 2012 r.). Faktem
jest, że taką większością dysponują w KRS sędziowie, należy jednak mieć na
uwadze, że są to osoby wybierane przez Sejm, bez jakiegokolwiek udziału
samorządu sędziowskiego w procedurze wyboru. Sama procedura nie jest zaś
transparentna (nie są ujawniane listy poparcia kandydatów, nie są uzasadnianie
motywy rekomendacji partii dla poszczególnych kandydatów). W praktyce
doprowadziła do tego, że większość nowo wybranych członków KRS ma
powiązania z Ministerstwem Sprawiedliwości (część osób bezpośrednio przed
zgłoszeniem kandydatur pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości lub też
została powołana przez aktualnego Ministra Sprawiedliwości na funkcję prezesa
sądu50 –. Tryb wyboru oraz okoliczności wyłonienia kandydatów rodzą obawy o
to, czy Rada będzie realizować konstytucyjną funkcję stania na straży
niezależności sądów. Chodzi o ochronę przed wpływem władzy wykonawczej, z
Ministrem Sprawiedliwości włącznie.
e) aktualny skład KRS jest kwestionowany, jako sprzeczny z Konstytucją
oraz europejskimi i międzynarodowymi standardami (zob. rozdz. VI). Poza
kompetencją do wyboru i odwołania prezesów (i wiceprezesów), Minister
Sprawiedliwości został dodatkowo wyposażony w uprawnienie do nałożenia
na nich sankcji i udzielenia gratyfikacje pieniężnych. Zgodnie z art. 37ga § 1
usp Minister Sprawiedliwości, w razie stwierdzenia uchybienia w zakresie
kierowania sądem, sprawowania wewnętrznego nadzoru administracyjnego albo
wykonywania innych czynności administracyjnych przez prezesa lub wiceprezesa
sądu apelacyjnego, będzie mógł zwrócić na nie uwagę na piśmie i żądać usunięcia
jego skutków. Zwrócenie uwagi może być połączone z obniżeniem dodatku
funkcyjnego w granicach od 15% do 50% jego wysokości na okres od jednego do
sześciu miesięcy, przy pozostawieniu niezmienionego zakresu obowiązków (art.
37ga § 5 usp). Taka sankcja finansowa może stanowić istotny element nacisku na
prezesów sądów apelacyjnych, którzy, kierując się dobrem wymiaru
50
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sprawiedliwości, nie będą postępowali zgodnie z wytycznymi Ministra. Podobny
skutek finansowy wobec każdego prezesa może spowodować negatywna ocena
informacji rocznej o działalności sądów dokonana przez Ministra Sprawiedliwości
(art. 37h § 11 usp). Z kolei pozytywna ocena z wyróżnieniem może skutkować
podwyższeniem dodatku funkcyjnego nawet o 150% (art. 37h § 12 usp).
Wprowadzony system motywacji finansowych, zależny od arbitralnej decyzji
ministra i może stanowić skuteczny środek nacisku. Takie rozwiązanie czerpie
wzorce z rozwiązań obowiązujących w PRL, kiedy był to instrument
wykorzystywany przez polityków.
f) Teza o braku wpływu prezesów na niezawisłość podległych mu służbowo
sędziów, znajduje swój normatywny wyraz w treści art. 9b usp, w myśl którego
czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą wkraczać w
dziedzinę, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli. To, w jaki
sposób dyrektywa ta jest realizowana, zależy w dużej mierze od osobowości
osób pełniących funkcje nadzorcze, albowiem nie da się jednoznacznie
oddzielić funkcji orzeczniczej i administracyjnej prezesów sądów (por. wyrok
TK K 12/03). Dla realizacji konstytucyjnej zasady niezależności sądów konieczne
jest zatem zabezpieczenie odpowiedniego udziału samorządu sędziowskiego w
wyborze prezesa sądu. Udział środowiska sędziowskiego w procedurze
powoływania prezesów sądów stanowi dodatkowo gwarancję ochrony
niezawisłości sędziowskiej, ponieważ zabezpiecza prezesów, a pośrednio także
sędziów, przed ewentualną próbą wywierania nacisków ze strony Ministra
Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, który jest politykiem, realizuje
zadania rządu oraz reprezentuje interesy prokuratury. Dlatego też trzeba wyraźnie
stwierdzić, że na uzasadnienie rozwiązań, które eliminują jakikolwiek udział
samorządu w procedurze powołania i odwołania prezesów sądów, przywołuje
się fałszywą tezę o braku wpływu zmian na tę sferę, w której sędziowie
pozostają niezawiśli.
g) Wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością sądów sprawowany
przez prezesów sądów, zgodnie z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 usp polega na
zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio
związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, a więc sferą orzeczniczą,
w której sędziowie są niezawiśli. Ponadto prezes jest wyposażony w kompetencje
ustalania przydziału sędziów do wydziałów sądu, zakresu obowiązków sędziów i
sposobu ich uczestniczenia w przydziale spraw oraz planu dyżurów i zastępstw.
W tym kontekście nieograniczony wpływ Ministra Sprawiedliwości na
obsadę stanowisk prezesów, a także potencjalne wywieranie na nich presji
poprzez groźbę odwołania ze stanowiska, może powodować nieuprawniony
wpływ ministra - poprzez wyznaczonego prezesa - także na działalność
orzeczniczą. Brak zabezpieczenia, polegającego na odpowiednim udziale
samorządu sędziowskiego, czyni takie ryzyko realnym.
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B. Nie jest prawdą, że odwołania prezesów dokonane przez Ministra
Sprawiedliwości w okresie 6 miesięcy od wejścia w życie ostatniej nowelizacji
Prawa o ustroju sądów powszechnych stanowiły wyłącznie reakcje na
dostrzeżone w sądach nieprawidłowości.
a) Większość decyzji personalnych spotkała się z krytyką środowiska, a ich
oficjalne uzasadnienia zawierały nieprawdziwe lub zmanipulowane dane.
Najczęstszym uzasadnieniem odwołań, podawanym w ministerialnych
komunikatach, były słabe wyniki pracy jednostek podległych odwoływanym
prezesom. Ministerstwo nie uwzględniało przy tym okoliczności, że znaczna
cześć tych jednostek była dotknięta brakami kadrowymi, za które odpowiada
ministerstwo. Około 500 etatów sędziowskich było zablokowanych z powodu
braku obwieszczeń Ministerstwa Sprawiedliwości, które inicjują procedurę
nominacyjną. Tę liczbę powiększają dodatkowo etaty odebrane sądom przez
resort i etaty nieorzekających sędziów, delegowanych do pracy w samym
ministerstwie. Dla porównania należy wskazać, że liczba sędziów w apelacji
poznańskiej (jednej z większych apelacji w Polsce) wynosi 820, zaś ilość spraw
załatwionych w tej apelacji w 2016 r. wynosiła 1.122.23651 Tak znaczne braki
kadrowe w oczywisty sposób musiały przełożyć się na liczbę spraw załatwianych
przez sądy. Tymczasem dane dotyczące rosnącej liczby zaległych spraw są
wykorzystywane przez rządzących do obciążenia środowiska sędziowskiego
odpowiedzialnością za słabe wyniki oraz do uzasadnienia konieczności zmian w
sądownictwie i czystek kadrowych.
b) Podzielić należy w pełni stanowisko KRS z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów, że w demokratycznym państwie
prawa każde rozstrzygnięcie podejmowane przez organ władzy publicznej
powinno zostać odpowiednio uzasadnione, aby jego prawidłowość mogła być
przedmiotem weryfikacji dokonywanej przez obywateli. Podejmując decyzję o
odwołaniu prezesa sądu, Minister Sprawiedliwości powinien kierować się
zatem rzeczywistymi i merytorycznymi przesłankami, przedstawianymi w
uzasadnieniu swojego stanowiska. Tymczasem część odwołań nie miała
żadnego uzasadnienia lub zawierała lakoniczne treści. Żadna z oficjalnych
informacji nie zawierała pogłębionej analizy danych statystycznych,
uwzględniającej uwarunkowania konkretnego sądu oraz dłuższą perspektywę
czasu. Decyzje skutkujące zmianami kadrowymi podejmowane były ponadto
z naruszeniem przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego
obowiązku przedstawienia nowo powołanych prezesów zgromadzeniom i
zebraniom sędziów w trybie przewidzianym w art. 23 - 25 usp. Z kolei forma
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źródło: http://www.iustitia.pl/100-procent-prawdy/1887-ponad-1-1-mln-spraw-zaleglosci-w-sadach-dziekimin-sprawiedliwosci).
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komunikowania tych decyzji odwoływanym osobom, jak i treść informacji
publikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, stanowiła
przejaw lekceważenia osób pełniących odpowiedzialne funkcje prezesów i
wiceprezesów sądów powszechnych, jak i całej władzy sądowniczej oraz godziła
w dobro wymiaru sprawiedliwości.
c) W ciągu 6 miesięcy Minister Sprawiedliwości odwołał niemal co piątego
prezesa i wiceprezesa (18,6%). Tak wysoki odsetek odwołań nie znajduje
uzasadnienia w danych statystycznych. Polska plasuje się w połowie
europejskiej stawki pod względem szybkości rozpoznawanych spraw. Średni czas
trwania sprawy procesowej cywilnej i gospodarczej wynosi w Polsce 195 dni,
czyli nieco ponad pół roku. Okazuje się więc, że polskie sądy cywilne na tle
rozpatrywanych krajów działają całkiem sprawnie, średni bowiem czas trwania
procesu wynosi 282 dni, tj. ponad 9 miesięcy. Z kolei postępowania przed sądem
karnym trwają u nas 114 dni, czyli niecałe 4 miesiące. Średni czas trwania spraw
karnych wynosi dla państw unijnych około pół roku (175 dni). Nie można zatem
zasadnie postawić tak wielu sądom zarzutu złej organizacji pracy i
przewlekłego procedowania. Odnosząc się z kolei do przywoływanego zarzutu
dotyczącego największego w Unii Europejskiej wskaźnika liczby sędziów na
mieszkańca, należy odnotować, iż wskaźnik ten nie oddaje istoty problemu.
Rzeczywisty problem wynika bowiem z liczby spraw wpływających do sądów.
Okazuje się, że Polska zajmuje 10 miejsce pod względem wielkości wpływu
spraw cywilnych i gospodarczych procesowych na 100 tys. mieszkańców, 1 (!)
miejsce w wielości wpływu spraw cywilnych i gospodarczych nieprocesowych
na 100 tys. mieszkańców, 3 miejsce w wielkości wpływu w sprawach karnych i
8 w wielkości wpływu wykroczeń na 100 tys. mieszkańców52 (por. Rodział
Ib)Należy też zaznaczyć, że na 11 sądów apelacyjnych (tj. sądów stojących
najwyżej w hierarchii sądów powszechnych, podlegających bezpośrednio
Ministrowi Sprawiedliwości i w jego imieniu sprawujących nadzór
administracyjny nad podległymi sądami), aktualny Minister Sprawiedliwości
powołał 10 prezesów, w tym 3 w miejsce prezesów odwołanych przed upływem
kadencji. Uwzględniając te dane, można postawić tezę, że rzeczywistym
powodem zmian kadrowych nie była potrzeba reakcji - jak to podano w
uzasadnieniu Białej Księgi - na dostrzeżone nieprawidłowości, a zamiar
ustanowienia nowej kadry nadzorczej.
d) Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, realizując swoje nadzwyczajne
uprawnienia nadane art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy
prawo o ustroju sądów powszechnych, odwołał przed upływem ustawowo
określonych kadencji niemal 150 prezesów i wiceprezesów sądów.
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Sądownictwo. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, opracowane na podstawie bazy danych
CEPEJ
z
2014,
Andrzej
Siemaszko
i
inni:
https://www.iws.org.pl/pliki/files/IWS_S%C4%85downictwo.%20Polska%20na%20tle%20pozosta%C5%82ych
%20kraj%C3%B3w%20Unii%20Europejskiej.pdf )
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W wielu przypadkach decyzje zostały skrytykowane przez organy
samorządu sędziowskiego z uwagi na brak ich merytorycznego uzasadnienia lub z
uwagi na uzasadnienia zawierające nieprawdziwe informacje53.
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Pełne zestawienie uchwał, podawanych przyczyn odwołania prezesów i rzeczywistych danych
https://iustitia.pl/informacje/2179-stanowiska-organow-sedziowskich-krytykujace-realizacje-nadzwyczajnychuprawnien-przez-min-ziobro-nadanych-mu-art-17-ust-1-ustawy-z-dnia-12-lipca-2017r-o-zmianie-ustawy-prawoo-ustroju-sadow-powszechnych ; https://iustitia.pl/images/pliki/The%20Summary%20of%20Resolutions.pdf
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IV. POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNE
(rozdz. I i III, ad. 27-32, 61-66 BK)

W tej części zostanie przedstawiona całościowa odpowiedź na zarzuty dotyczące
postępowań dyscyplinarnych sędziów. Tematyka ta przez autorów Białej Księgi została
umieszczona w rozdziałach I i III i połączona np. z zagadnieniami procesowymi (zob. tezy
27-32, 61-66 BK).
Władza polityczna traktuje odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów w sposób
instrumentalny, jako środek służący realizacji swojego programu. Najnowszym przykładem
takiego podejścia jest ogłoszenie przez Ministra Sprawiedliwości na konferencji prasowej w
dniu 17 marca 2018 r., w związku z jednostkowym orzeczeniem Sądu Najwyższego, że
zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie, prowadzące do zaostrzenia odpowiedzialności
sędziów.
W reakcji na zapowiedzianą przez Ministra Sprawiedliwości nowelizację przepisów
zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oświadczył, że zgadza się, iż dla
zachowania najwyższych standardów etycznych sędziów, każdy sędzia, który został
prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, powinien być usunięty z zawodu. O jego
winie powinien orzekać sąd niezależny od polityków. Niepokojące są słowa Ministra, który
wskazał, że on lub ministerstwo doprowadzi do ukształtowania odpowiedniego składu takiego
sądu. Stawia to pod znakiem zapytania samodzielność podejmowania decyzji przez członków
KRS, do których mają należeć decyzje w tym przedmiocie.
Z powyższych względów oraz z powodu wagi tematu problematyka postępowań
dyscyplinarnych została wyodrębniona i przestawiona kompleksowo poniżej.

1. Skala postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i wymierzanych im kar

Dane na temat postępowań dyscyplinarnych i wymierzonych im kar zawarte
w Białej Księdze są szczątkowe.
a) Z danych posiadanych przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” za
okres od 2013 r. do połowy 2016 r. nie wynika, że postępowania dyscyplinarne wobec
sędziów są nieefektywne. W okresie tym odbyło się około 270 prawomocnie zakończonych
postępowań dyscyplinarnych, w których postawiono sędziom 289 zarzutów. Większość
zarzutów dotyczyła przewlekłości w sporządzaniu uzasadnień lub zwłoki w podejmowaniu
czynności przez przeciążonych pracą sędziów. Jedynie w 17 przypadkach postawiono
sędziom zarzut popełnienia przestępstwa, w tym:
- przestępstwa korupcyjne – 1
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- przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – 3
- przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych (urzędnicze, tj.
niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień) – 2
- przestępstwo sfałszowania dokumentu – 1
W 5 przypadkach postawiono sędziom zarzut popełnienia drobnego wykroczenia.
W przypadku 188 zarzutów orzeczono wobec sędziów różne kary dyscyplinarne. W
24 przypadkach sprawę rozpatrzono merytorycznie, ale uznano ją za przypadek mniejszej
wagi i odstąpiono od wymierzenia kary. W 21 przypadkach stwierdzono popełnienie
przewinienia dyscyplinarnego, ale z uwagi na okres przedawnienia umorzono postępowanie w
zakresie wymierzenia kary. Jedynie w 8 przypadkach nie zakończono merytorycznie
postępowania i umorzono postępowanie. W 48 przypadkach uniewinniono sędziego.
Dane te wskazują przede wszystkim, że przypadki popełnienia przez sędziów
przewinień dyscyplinarnych są rzadkie, biorąc pod uwagę, że w Polsce orzeka około 10.000
sędziów. W badanym okresie doszło jedynie do 17 przypadków postawienia sędziemu
zarzutu popełnienia przestępstwa, to jest średnio około 5 przypadków rocznie. Wskazuje
to, że popełnianie przez sędziów przewinień dyscyplinarnych to zjawisko marginalne.
Występuje problem pewnej przewlekłości postępowań dyscyplinarnych, ale jest to
zjawisko, które jak twierdzi rząd dotyczy wszystkich postępowań sądowych w Polsce, w tym
karnych. Zatem rozwiązanie problemu przewlekłości postępowań dyscyplinarnych powinno
polegać na usprawnieniu procedury karnej, według której toczą się postępowania
dyscyplinarne. Tymczasem rząd zamiast podejmować takie reformy stworzył wyłącznie
dla sędziów bardzo restrykcyjny model odpowiedzialności dyscyplinarnej, bez wielu
fundamentalnych gwarancji procesowych, z których korzystają wszyscy pozostali
obywatele Polski.
b) Warto też przytoczyć dane dotyczące rozstrzygnięć sądów dyscyplinarnych w
przedmiocie wniosków o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej
we wskazanym powyżej okresie:
- zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej – 12
- odmowa zezwolenia na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej – 8
- odmowa przyjęcia wniosku (braki formalne) – 29
- umorzenie postępowania z wniosku o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności
karnej – 3
- uznanie wniosku za bezskuteczny – 3
- pozostawienie wniosku o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej bez
rozpoznania – 1
Jak wykazano wyżej brak jest danych potwierdzających tezę o nieefektywności
postępowań dyscyplinarnych sędziów. W konsekwencji bezpodstawna jest teza o wpływie
niskiej efektywność postępowań dyscyplinarnych na zaufanie społeczne do sądownictwa.
Podane powyżej nieliczne przypadki zarzutów stawianych sędziom nie wskazują na dużą
skale tego zjawiska, tym bardziej, że dotyczą one okresu od 2009 do 2016 r. Przytoczona w
Białej Księdze sprawa Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku została opisana w sposób
zmanipulowany, sugerujący, że sędzia ustalał przez telefon z osobą postronną sposób
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rozstrzygnięcia sprawy. W taki, nieprawdziwy sposób sprawę tę opisywały też prorządowe
media. Tymczasem sędzia ten ustalał jedynie termin posiedzenia sądowego. Oczywiście
zachowanie takie jest naganne, za co sędzia ten został ukarany dyscyplinarnie.

2. Rzeczywiste przyczyny zmiany modelu postępowania dyscyplinarnego sędziów
Rządząca w Polsce partia Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat zapowiadała zmianę
modelu sądownictwa. Rzeczywistym celem zmian było ograniczenie niezależności sądów i
niezawisłości sędziów przez podporządkowanie sądownictwa władzy wykonawczej i
ustawodawczej. Nastąpiło to poprzez niekonstytucyjne zmiany ustaw dotyczących TK, KRS
i SN. Obecnie władza polityczna przeprowadza ostatni etap tego procesu polegający na
podporządkowaniu jej sądów powszechnych.
Można wyróżnić dwa zasadnicze kierunki działania rządzących:.
1) pozbawienie środowiska sędziowskiego wpływu na powoływanie i odwoływanie
prezesów sądów, co zostało już omówione w poprzedniej części.
2) zmiana modelu postępowania dyscyplinarnego sędziów w sposób
umożliwiający politykom usuwanie osób niewygodnych dla władzy
politycznej. Będzie to możliwe dzięki:
1) przyznaniu Ministrowi Sprawiedliwości arbitralnego prawa wyznaczania
rzeczników dyscyplinarnych wszczynających postępowanie,
2) wyznaczaniu sędziów dyscyplinarnych oraz
3) zmianie procedury dyscyplinarnej w kierunku ograniczenia sędziom gwarancji
procesowych, w tym prawa do obrony.
Skutkiem usuwania niewygodnych sędziów będzie wywołanie efektu mrożącego
wobec pozostałych sędziów, z których część może zacząć obawiać się o swoją karierę
zawodową i orzekać zgodnie z oczekiwaniami rządzących polityków (por. rozdz.
VIII).

3. Działania władzy politycznej zmierzające do zapewnienia poparcia
społecznego dla nowego modelu postępowania dyscyplinarnego
Władza polityczna podejmuje działania mające na celu podważenie zaufania
społecznego do sędziów i zapewnienie poparcia dla wprowadzanych zmian w sądownictwie,
w tym zmiany modelu postępowania dyscyplinarnego sędziów.
W ostatnich dwóch latach Ministerstwo Sprawiedliwości prowadziło negatywną
kampanię wobec sędziów i sądów. Już w pierwszych miesiącach po przejęciu władzy
utworzono w Prokuraturze Krajowej specjalną komórkę do ścigania przestępstw
popełnianych przez sędziów. Następnie z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości
uchwalono ustawę zaostrzającą kary dla sędziów za przestępstwa o charakterze
korupcyjnym. Władza polityczna starała się stworzyć wrażenie, że przestępczość sędziów to
ogromny społeczny problem.
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W tych okolicznościach Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwróciło się do
Ministerstwa Sprawiedliwości o podanie danych statystycznych dotyczących popełniania
przez sędziów przestępstw lub deliktów o charakterze korupcyjnym. W odpowiedzi
Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało informację, że nie gromadzi takich danych, a na
pomysł zaostrzenia odpowiedzialności sędziów za przestępstwa korupcyjne wpadło na
podstawie doniesień prasowych. Podobnie Ministerstwo poinformowało, że nie gromadzi
danych dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów.
Punktem kulminacyjnym budowania w społeczeństwie polskim negatywnego
wizerunku sędziów, było przeprowadzenie kampanii medialnej w telewizji, prasie, radiu
oraz na billboardach ulicznych pod nazwą „Sprawiedliwe sądy”. Kampanię
przeprowadziła na zlecenie rządu Polska Fundacja Narodowa dysponująca środkami
finansowymi pochodzącymi ze spółek będących pod kontrolą Skarbu Państwa. W trakcie
kampanii rozpowszechniano także nieprawdziwe i zmanipulowane informacje dotyczące
sądów i sędziów. Na przykład podano następującą informację: „Sędzia łódzkiego Sądu
Okręgowego w stanie spoczynku 18 września 2016 roku została złapana przez ochroniarzy
jednego ze sklepów na kradzieży spodni za 129,99 złotych”. Nie podano jednak, że sędzia ta
została przeniesiona w stan spoczynku przed 12 laty ze względu na ciężką chorobę skutkującą
zaburzeniami zachowania.
W warunkach medialnej nagonki na sędziów zaobserwowano spadek zaufania opinii
publicznej do sądów. Ten spadek zaufania do sądów wywołany przez rząd, podaje się w
cyniczny sposób, jako powód zmian w sądownictwie, w tym zmiany modelu
postępowania dyscyplinarnego.

4. Charakterystyka nowego modelu postępowania dyscyplinarnego wobec
sędziów
Nowo wprowadzony model postępowania dyscyplinarnego sędziów:
1) rozbudowuje aparat ścigania przewinień dyscyplinarnych;
2) podporządkowuje prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom
Ministrowi Sprawiedliwości.
Przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości szerokich kompetencji w zakresie
powoływania rzeczników dyscyplinarnych i sędziów sądów dyscyplinarnych
oraz możliwości wpływania na każde postępowanie dyscyplinarne, jest
sprzeczne z konstytucyjną zasadą równoważenia się władz i oznacza
wprowadzenie do postępowania dyscyplinarnego sędziów istotnych
elementów procesu inkwizycyjnego.
Obecny model postępowania dyscyplinarnego stworzy władzy wykonawczej
możliwość wywierania ogromnego nacisku na sędziego, co niesie poważne zagrożenie dla
niezawisłości sędziowskiej. Narzędzia, w które został wyposażony Minister Sprawiedliwości,
a nawet sama możliwość ich zastosowania, mogą stanowić źródło wywierania wpływu na
sferę, w której sędziowie są niezawiśli, a w konsekwencji prowadzić nawet do
„upolitycznienia wyroków”, jak też do sankcji dyscyplinarnych za treść orzeczeń. Występują
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już pierwsze takie przypadki.54
Wprowadzone standardy dotyczące prawa sędziów do obrony są niższe niż
stosowane w postępowaniach sądowych wobec pozostałych obywateli.
Poniżej wskazano najważniejsze rozwiązania tworzące nowy model postępowania
dyscyplinarnego wobec sędziów.
a) Wprowadzenie 24-godzinnego trybu przyspieszonego dla rozpoznania wniosku o
zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe
aresztowanie sędziego ujętego na gorącym uczynku niektórych przestępstw oraz
wprowadzenie natychmiastowej wykonalności uchwały w tym przedmiocie
TK w wyroku z dnia 28.11.2007 r. w sprawie K 39/07 uznał za niekonstytucyjne
przepisy przewidujące szczególny, przyspieszony tryb postępowania przy rozpoznawaniu
wniosku o uchylenie immunitetu.
W Prawie o ustroju sądów powszechnych wprowadzono obowiązek zakończenia
„zwykłego” postępowania immunitetowego w ciągu 14 dni. To rozwiązanie nie budzi
większych zastrzeżeń. Jednak w wypadku niektórych przestępstw wbrew wyrokowi TK
wprowadzono przyspieszony, specjalny tryb postępowania immunitetowego, który ma
się zakończyć w ciągu 24 godzin. Termin ten jest nierealny w toku rzetelnego
postępowania.
Termin 24-godzinny pozbawia postępowanie immunitetowe funkcji gwarancyjnej i
usuwa jedną z gwarancji niezawisłości sędziowskiej. Jest przy tym zbędny w sytuacji, gdy
wprowadza się krótki 14-dniowy termin „zwykłego postępowania” immunitetowego. W ciągu
ostatnich 6 lat miało miejsce 12 wypadków wystąpienia o uchylenie immunitetu w sytuacjach
objętych wprowadzonym trybem przyspieszonym. Tak więc dla 2 wypadków rocznie buduje
się nowy, niekonstytucyjny tryb postępowania. Rozwiązanie takie uznać trzeba za
nieproporcjonalne. Zwykły tryb pozbawiania immunitetu wystarczająco dyscyplinuje co do
terminu sądy, a jednocześnie zachowuje rzetelność postępowania.
Konstytucja RP w art. 181 wyłącza zatrzymania sędziego – bez uprzedniej zgody
sądu – poza przypadkiem ujęcia na gorącym uczynku przestępstwa. Każde orzeczenie
nieostateczne może być w toku instancji zmienione, a zatem zgoda udzielona
“nieostatecznie”, nie jest “wyrażeniem zgody”. Tym samym przepisy specjalnego
postępowania immunitetowego, które mówią o natychmiastowej wykonalności orzeczenia
sądu dyscyplinarnego w kwestii immunitetu nie mogą być uznane za zgodne z art. 181
Konstytucji, gdzie jest mowa o “zgodzie sądu”.
Na szczególnie negatywną ocenę zasługuje rozwiązanie, zgodnie z którym
niestawiennictwo obrońcy na posiedzenie w sprawie o uchylenie immunitetu nie
wstrzymuje rozpoznania wniosku. Taka regulacja stanowi zaprzeczenie prawa do obrony
sędziego, wobec którego toczy się postępowanie. Nie może on ponosić ujemnych
konsekwencji niestawiennictwa obrońcy ustanowionego lub wyznaczonego z urzędu, które to
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niestawiennictwo może być niezależne od obrońcy i wynikłe ze zdarzeń losowych.
b) Przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości arbitralnego prawa do wyznaczania
sędziów mających pełnić służbę w sądzie dyscyplinarnym
W sytuacji, w której sędziów do KRS (mającej zasadniczy wpływ na powoływanie
sędziów) wybiera Sejm (koalicja rządząca) i Minister Sprawiedliwości, jako przedstawiciel tej
samej opcji politycznej, wyznacza sędziów dyscyplinarnych, powstaje ryzyko
wprowadzenia do sądów sędziów uzależnionych politycznie i sprzyjających rządzącym
politykom. Sędziowie ci, jako sędziowie dyscyplinarni, będą mogli w drodze postępowań
dyscyplinarnych usuwać z urzędu sędziów niewygodnych dla rządzących lub groźbą
postępowania dyscyplinarnego wpływać na ich orzecznictwo. Już obecnie w Polsce
politycy rządzącej partii podają publicznie nazwiska sędziów, którzy ich zdaniem nie powinni
być sędziami, z powodu wydawania wyroków niekorzystnych dla przedstawicieli obozu
rządzącego.
Sędziowie dyscyplinarni powinni być wybierani przez organy samorządu
sędziowskiego lub, jak obecnie, obowiązki sędziego dyscyplinarnego powinni pełnić wszyscy
sędziowie danego sądu, wybierani do rozpoznania konkretnej sprawy dyscyplinarnej losowo.
c) Zmiany w zakresie przedawnienia
Uchylono regulację przewidującą przedawnienie przewinienia dyscyplinarnego
za wykroczenie w momencie przedawnienia karalności czynu będącego wykroczeniem, a
także wprowadzono przerwę biegu przedawnienia przewinienia dyscyplinarnego w czasie
trwania postępowania przed sądem. Takie rozwiązanie nie jest przewidziane w przypadku
odpowiedzialności karnej nawet za najpoważniejsze przestępstwa, czy odpowiedzialności
zawodowej innych osób.
d) Zmiany w zakresie rzeczników dyscyplinarnych
Minister Sprawiedliwości uzyskał uprawnienie do wyboru Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz dwóch jego zastępców według swego
swobodnego uznania. Rzecznik ten może przejąć do rozpoznania sprawę dyscyplinarną
każdego sędziego.
Ponadto przyznano temu Ministrowi prawo do powołania specjalnego Rzecznika
Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości do prowadzenia sprawy indywidualnego
sędziego. Rzecznik ten może wszcząć postępowanie dyscyplinarne na wniosek Ministra
Sprawiedliwości wobec każdego sędziego lub wstąpić do każdego toczącego się
postępowania.
e) Wprowadzenie rozwiązań, które określają pozycję sędziego w postępowaniu
dyscyplinarnym, jako istotnie gorszą w stosunku do pozycji oskarżonego w
postępowaniu karnym
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Na uzasadniony wniosek obwinionego sędziego, który nie może brać udziału w
postępowaniu dyscyplinarnym z powodu choroby, prezes sądu dyscyplinarnego albo sąd
dyscyplinarny wyznacza dla niego obrońcę z urzędu. Jednakże czynności związane z
wyznaczeniem obrońcy z urzędu oraz podjęciem przez niego obrony nie tamują biegu
postępowania. Oznacza to, że prawo do obrony jest w istocie pozorne. Nie można bowiem
wykluczyć sytuacji, że do czasu wyznaczenia obrońcy z urzędu lub podjęcia przez niego
obrony, co wiąże się między innymi z koniecznością zapoznania się z aktami sprawy oraz
ustaleniem linii obrony z obwinionym sędzią, sprawa zostanie zakończona lub
przeprowadzone zostaną istotne dla wyniku sprawy czynności procesowe.
Wprowadzono przepisy pozwalające na prowadzenie czynności procesowych w
postępowaniu dyscyplinarnym w sytuacji, w której sędzia lub jego obrońca nie stawili
się, a brak jest dowodu, że zostali o niej powiadomieni. Jest to pozbawienie obwinionego
sędziego gwarancji procesowych, które posiadają oskarżeni w postępowaniu karnym w
Polsce.
Wprowadzono ponadto możliwość prowadzenia przez sąd dyscyplinarny
postępowania pomimo usprawiedliwionej nieobecności obwinionego sędziego lub jego
obrońcy. Rozwiązanie to pozbawia możliwości przedstawienia argumentów na swoją obronę.
Jest rażąco sprzeczne z podstawowymi zasadami rzetelnego procesu, w tym z konstytucyjną
zasadą prawa do obrony oraz z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności.
Ograniczono prawo sędziego do obrony poprzez wyznaczeniu mu terminu 14 dni
na złożenie wniosków dowodowych pod rygorem ich pominięcia. Oznacza to w istocie
odejście w postępowaniu dyscyplinarnym od zasady prawdy materialnej, która obowiązuje w
polskim procesie karnym i wprowadzenie dla sędziów obwinionych w postępowaniu
dyscyplinarnym zasad mniej korzystnych niż wynikające z przepisów Kodeksu postępowania
karnego.
Wyłączono stosowanie wobec sędziów w postępowaniu dyscyplinarnym reguły ne
peius (zob. art. 454 kpk), co oznacza, że sąd dyscyplinarny odwoławczy może skazać
obwinionego sędziego, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do którego w
pierwszej instancji umorzono lub warunkowo umorzono postępowanie. Jest to kolejne
pogorszenie sytuacji procesowej obwinionego sędziego względem oskarżonego w
postępowaniu karnym. Nie ma uzasadnienia dla takiego różnicowania, gdyż w postępowaniu
dyscyplinarnym stosuje się procedurę karną, poza wyjątkowymi uregulowaniami
wynikającymi z istoty odpowiedzialności dyscyplinarnej.
f) Uprawnienia procesowe
dyscyplinarnym

Ministra

Sprawiedliwości

w

postępowaniu

1) Minister Sprawiedliwości może zaskarżyć do sądu dyscyplinarnego postanowienie
o umorzeniu postępowania w sprawach, w których złożył wniosek o wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego.
2) Ponadto uzyskał uprawnienie do wniesienia sprzeciwu od postanowienia rzecznika
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dyscyplinarnego o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego oraz od
każdego postanowienia o umorzeniu postępowania. Przyznanie Ministrowi
Sprawiedliwości uprawnienia do wniesienia sprzeciwu sprawi, że jego pozycja
będzie istotnie uprzywilejowana w stosunku do pozostałych podmiotów
uprawnionych do wystąpienia z żądaniem przeprowadzenia przez rzecznika
dyscyplinarnego postępowania wyjaśniającego. Omawiany sprzeciw będzie
bowiem wiążący dla rzecznika dyscyplinarnego, podobnie jak wskazania co do
dalszego postępowania. Oznacza to, że rzecznik dyscyplinarny może zostać
zobowiązany do wszczęcia lub prowadzenia w dalszym ciągu postępowania
dyscyplinarnego, mimo że w jego ocenie brak jest ku temu podstaw. W takim
ujęciu Minister Sprawiedliwości będzie mógł de facto stać się organem
prowadzącym postępowanie dyscyplinarne. Co więcej, omawiane uprawnienie
będzie miało charakter całkowicie arbitralny, a możliwość wielokrotnego
wnoszenia sprzeciwu w tej samej sprawie, może – w skrajnych wypadkach skutkować ciągłym przedłużaniem stanu, w którym na konkretnym sędzim
ciążyć będą zarzuty dyscyplinarne. Rozwiązanie to oceniać należy także w
kontekście innego przepisu, zgodnie z którym przedawnienie dyscyplinarne nie
biegnie w czasie postępowania dyscyplinarnego aż do dnia prawomocnego
zakończenia postępowania dyscyplinarnego. Oznacza to, że Minister
Sprawiedliwości zyska możliwość istotnego wpływania na tok postępowania
dyscyplinarnego, utrzymując określonych sędziów w permanentnym stanie
obwinienia. Takie rozwiązanie nie tylko godzi w niezawisłość sędziowską, ale
także pozostaje w oczywistej sprzeczności z istotą przedawnienia.
g) Ławnicy w postępowaniu dyscyplinarnym
Wprowadzenie do składów orzekających w Sądzie Najwyższym w sprawach
dyscyplinarnych ławników, których wybiera Senat, oznacza upolitycznienie sądów
dyscyplinarnych. Należy podkreślić, że ławników decydujących o odpowiedzialności
dyscyplinarnej sędziów, w tym o ich usunięciu z zawodu, wybierać będą czynni politycy.
Ławnik nie musi mieć wykształcenia prawniczego. Wprowadzono wymóg posiadania co
najmniej wykształcenia średniego.
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V. REFORMA PROCEDUR
(rozdz. 3, ad. 27, 47 – 60 BK)

1. Uwagi ogólne55
A. Aktualny stan prawny ?
Założenie, że procedury są długie, skomplikowane i nieefektywne jest dużym
uproszczeniem. Wątpliwe jest, czy wskazane rozwiązania bez gruntowej reformy prawa
sądowego osiągną zamierzony cel w postaci przyspieszenia postępowania.
Nieprawdą jest, że w aktualnym systemie kodeksu postępowania cywilnego brak jest
przepisów, które nakładałaby na sąd i strony procesu obowiązek sprawnego dokonywania
czynności procesowych. Aktualnie zasada koncentracja materiału procesowego polega na
wprowadzeniu do postępowania cywilnego uniwersalnego założenia aktywności zarówno
sądu jak i stron. System ten opiera się na założeniu korzystania przez sąd ze swoich
uprawnień i wypełnianiu obowiązków przy równoczesnym wykonywaniu uprawnień
procesowych i wywiązywaniu się z ciężarów procesowych przez strony, tak aby przyczyniało
się to do szybszego załatwienia sprawy. Powinność sądu konkretyzuje się w przewidzianym
w art. 6 § 1 KPC ogólnym obowiązku wspierania postępowania. Oznacza ona, że sąd
powinien podejmować wszelkie przewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego (oraz w
prawie europejskim) czynności, które pozwolą na to, aby postępowanie trwało możliwie jak
najkrócej i nie przedłużało się ponad potrzebę, jak również winien on zaniechać takich
czynności, które mogłyby przeciwdziałać realizacji tego celu lub przeszkadzać w jego
osiągnięciu. W tym obowiązkiem sądu – jeśli jest to możliwe – jest rozstrzygniecie sprawy na
pierwszej rozprawie oraz takie zaplanowanie przebiegu procesu, aby zapewnić możliwe
najszybsze rozstrzygnięcie. W stosunku do stron zagadnienie to zostało unormowane w
sposób ogólny w art. 6 § 2 KPC, który wprowadza ciężar wspierania postępowania przez
strony. Istota ciężaru wspierania postępowania sprowadza się do nakazu przytaczania
wszystkich okoliczności faktycznych oraz dowodów bez zbędnej zwłoki przez strony, tak aby
postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko. W praktyce ciężar wspierania
postępowania obejmuje przytaczanie okoliczności faktycznych i dowodów zarówno przez
powoda jak i pozwanego. Powyższe ogólne założenia znajdują doprecyzowanie w
ustanowionych: ciężarze przytoczenia okoliczności faktycznych (art. 126 § 1 pkt 3 , art. 187 §
1 pkt 2 i art. 210 § 1 zd. 1), ciężarze ustosunkowania się do twierdzeń strony przeciwnej ( art.
210 § 2 ) oraz ciężarze dowodu w znaczeniu formalnym (art. 3 in fin, art. 126 § 1 pkt 1, art.
210 § 1 zd. 1 oraz art. 232 zd.1 ), usankcjonowanych przez regulacje przewidujące pomięcie
spóźnionych twierdzeń i dowodów (art. 207 § 6, art. 217 § 2, art. 344 § 2 zd. 2, art. 381),
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regulację zmierzającą do zapobiegania przewlekaniu postępowania przez strony (art. 217 §
3), a także tzw. sankcję kosztową (art. 103 § 1 i 2 k.p.c.). Konkludując, nietrafne jest
założenie zakładające a priori, że istniejący system koncentracji materiału procesowego
uniemożliwia prowadzenie sprawnego postępowania, w szczególności wobec wprowadzenia
prekluzji w postępowaniu w sprawach gospodarczych.
Oczywistym trywializmem jest stwierdzenie, że Justice delayed is justice denied i
trudno się z nim nie zgodzić, jednak problemy ze sprawnością postępowań występują we
wszystkich porządkach prawnych, zaś wskazane rozwiązania prawne nie rozwiązują
wskazanego problemu, a dodatkowo usprawnienie postępowań nie może następować kosztem
praw i wolności obywatelskich.
Całkowicie niezrozumiałe jest łączenie postępowań sądowych i prawa sądowego z
kwestią postępowań dyscyplinarnych. We wskazanym kontekście stanowi to swoistą
manipulację mającą na celu stworzyć z jednej strony wrażenie, że postępowania sądowe są
niesprawiedliwie rozstrzygane, zaś z drugiej strony że postępowania dyscyplinarne trwają
stanowczo zbyt długo. Z taką manipulacją nie sposób się zgodzić, a powiązanie jest
nieuprawnione (zob. rozdział IV).

B.Najważniejsze zmiany :
a) Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadzi m.in. obowiązek
wyznaczenia przez sąd posiedzenia organizacyjnego, na którym zaplanowana zostanie
cała rozprawa i wszystkie czynności dowodowe.

Dyskusyjne jest, czy samo wprowadzenie posiedzenia organizacyjnego we
wskazanym kształcie bez dyskusji w przedmiocie koncepcji przedmiotu procesu, instytucji
pre – trial i discovery oraz niezmienionego zakresu pomocy prawnej i przymusu
adwokackiego przyniesienie założony rezultat, a w szczególności czy w ramach posiedzenia
organizacyjnego będzie możliwe rozplanowanie całej rozprawy i wszystkich czynności
dowodowych.

b) Od razu zostaną wyznaczone wszystkie terminy rozpraw, w taki sposób, aby – poza
wyjątkowymi sytuacjami – nie było między nimi wielomiesięcznych przerw; powinno
to przyspieszyć rozpatrywanie spraw i ograniczyć do minimum sytuacje, w których
strony oczekują tygodniami na dalsze czynności sądu.
Kwestia niewyznaczania posiedzeń na rozprawę oraz
liczby posiedzeń, ich
czasookresu i terminów w ramach rozprawy związana jest z częstokroć z dużym
przeciążeniem referatów powiązanym ze sposobem zarządzania sądami powszechnymi
nakazującymi wyznaczanie określonej liczby sesji w ciągu miesiąca oraz określenie liczby
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spraw w ramach tej sesji. Zagadnienie to powinno być przede wszystkim przedmiotem
metodyki pracy sędziego i ewentualnych dobrych praktyk, a nie regulacji kodeksowej.

c) Nowa instytucja – skarga nadzwyczajna – rozszerza zakres ochrony praw obywateli.
Rzecznik Praw Obywatelskich lub Prokurator Generalny będzie mógł skorzystać z
tego środka, gdy wyrok sądu będzie (i) naruszał zasady lub wolności i prawa
człowieka i obywatela określone w Konstytucji, (ii) w inny sposób rażąco naruszał
prawo lub (iii) gdy będzie miała miejsce oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu
z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego;
Nadużyciem jest stwierdzenie, że skarga nadzwyczajna rozszerza zakres ochrony praw
obywateli. Skarga nadzwyczajna ingeruje w istotny sposób w zasadę stabilności orzeczeń i
trudno w tym kontekście dopatrzyć się poszerzenia prawa do sądu dla zwykłego obywatela,
skoro elementem gwarancyjnym prawa do sądu jest stabilność orzeczeń sądowych. W
szczególności wyroku z 24 października 2007 r., sygn. SK 7/06, OTK ZU nr 9/A/2007, poz.
108, s. 1364-1365, Trybunał Konstytucyjny wyraził pogląd, że prawomocność jest sama w
sobie wartością konstytucyjną, zaś podważenie prawomocności musi każdorazowo być
przedmiotem skrupulatnego ważenia wartości.” (Por. wyrok TK z 1 kwietnia 2008 r., sygn.
SK 77/06). W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził m.in. wymóg ukształtowania
procedury sądowej zgodnie ze standardami sprawiedliwości proceduralnej obejmuje
wprawdzie nakaz ustanowienia rozwiązań, które zapewnią jednostce adekwatną ochronę
przed prawomocnymi orzeczeniami, obarczonymi szczególnie poważnymi wadami i
naruszającymi wartości konstytucyjne, jednak ustawodawca, kształtując prawo do
wznowienia postępowania w takiej sytuacji, musi szczególnie starannie wyważyć wszystkie
kolidujące wówczas wartości, uwzględniwszy szczególne znaczenie stabilności
prawomocnych orzeczeń sądowych jako wartości konstytucyjnych. W tym kontekście
uzasadnione wątpliwości wywołuje to, czy w przypadku opiniowanych rozwiązań
Projektodawca prawidłowo wyważył te wartości. W polskim systemie prawa funkcjonują już
zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne środki zaskarżenia realizujące takie cele, jak w
szczególności skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym lub kasacja w postępowaniu
karnym, a także – odpowiednio do rodzaju postępowania sądowego – skarga lub wniosek o
wznowienie postępowania. Z tej perspektywy bardziej racjonalne wydaje się redefiniowanie
podstaw, na jakich można je oprzeć, aniżeli mnożenie środków zaskarżenia56 (Wyraźnie
należy podkreślić, że skarga nadzwyczajna jest w sposób oczywisty niedostosowana do
istniejących rozwiązań legislacyjnych, albowiem skarga nadzwyczajna w oczywisty sposób
koliduje z funkcjami skargi kasacyjnej.

56

Por.
Opinia
SN
do
prezydenckiego
projektu
ustawy
o
Sądzie
Najwyższym:
http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/NewForm/2017.10.06_Opinia_do_prezydenckiego_pr
ojektu_ustawy_o_SN.pdf ).
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W aspekcie praktycznym wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej stanowi
realne zagrożenie dla stabilności systemu orzeczeń, w szczególności w sprawach cywilnych,
ale również karnych, skoro orzeczenia z ostatnich 20 lat mogą zostać podważone i to przez
skład w całości wybrany przez ciało polityczne – skoro 2 sędziów Sądu Najwyższego będzie
wybranych przez nową upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, zaś jeden ławnik będzie
wybrany bezpośrednio przez Senat. W składzie może się również znaleźć sędzia sądu
powszechnego delegowany do orzekania przez Ministra Sprawiedliwości. Zaburzenie
stabilności prawa przez okres przejściowy może odnosić się do 20 lat wstecz i objąć około 60
milionów orzeczeń, a potem w sposób stały także mogą być wzruszane orzeczenia sądowe.
Reatroaktywny charakter przepisu, przy założeniu prymatu interesu publicznego, może
jedynie wywoływać wątpliwości z punktu widzenia zasady zaufania do państwa i
stanowionego przezeń prawa (art. 2 Konstytucji RP). Zatem taka regulacja w ujęciu
globalnym może jedynie naruszać zasadę zaufania obywatela do państwa, a nie ją zbudować.
Przy stosowaniu tej instytucji może się dodatkowo pojawić szereg problemów praktycznych
np. związanych z kwestią uzasadnienia orzeczeń sprzed 20 lat w przypadku, gdy uzasadnienie
nie było sporządzone (co będzie obligatoryjne).
Z jednej strony wprowadza się instrument swoiście dublujący istniejący system
nadzwyczajnych środków zaskarżenia w sprawach cywilnych i karnych, z drugiej strony
rozszerza się poprzez możliwość ingerencji w sferę faktu, możliwość wzruszalności
prawomocnych orzeczeń 20 lat wstecz.

C. Efekty zmian:
a) Usprawnienie procedur wzmocni ochronę praw obywateli – a tym samym
również ogólny stopień praworządności.

Nieprawdą jest, że zamierzony punktowy efekt przyspieszenia postępowania
spowoduje wzmocnienie praw obywateli i wzmocni tym samym praworządność. Wbrew
głoszonym tezom projekt jest antyobywatelski, a jego celem przewodnim jest skrócenie czasu
postępowania, co może się odbywać kosztem praw obywatelskich. Jako przykład można
podać swoiste sekowanie przedsiębiorców poprzez wprowadzenie względem nich systemu
prekluzji w miejsce dotychczasowego systemu koncentracji materiału procesowego,
załatwianie pozwów oczywiście bezzasadnych na posiedzeniach niejawnych i bez kontroli
kasacyjnej, czy rozszerzenie w planowanym kształcie zażaleń poziomych. Projekt przewiduje
zwiększenie wysokości opłat sądowych, a także wprowadzenie nowych dotychczas
nieznanych opłat.. Brak profesjonalizmu w przygotowaniu nowelizacji i niedostosowanie
legislacyjne względem innych instytucji może spowodować niemożliwość osiągniecia
pierwotnego celu w postaci przyspieszenia postępowania, z drugiej strony prawo do sądu
stron w aspekcie gwarancji procesowych w postaci gwarancji dostępu do sądu oraz gwarancji
zapewnienia i przestrzegania właściwej procedury może zostać znaczenie uszczuplone.
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b) Przyspieszenie postępowań obniży ryzyko gospodarcze zawierania umów; ewentualne
niewykonanie zobowiązań będzie mogło skuteczniej i szybciej zostać naprawione z pomocą
sądu.
Nie ma żadnych argumentów, które uzasadniałyby twierdzenie, że przyspieszenie
postępowań w planowanym kształcie wpłynie na pewność obrotu prawnego oraz obniży
ryzyko zawierania umów. Przeciwnie istnieje ryzyko swoistej niepewności prawnej
spowodowanej wprowadzeniem instytucji nadużycia prawa w planowanym kształcie i
przywróceniem systemu prekluzji w sprawach gospodarczych. Możliwość wniesienia skargi o
stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie wpłynie na
przyspieszenie postępowań a jedynie zablokuje działanie Sądu Najwyższego.

c) Powinno to przełożyć się na wzrost poczucia bezpieczeństwa prawnego, a w konsekwencji
na większe zaufanie społeczne – i do państwa, i między obywatelami.

Stwierdzanie to - wobec ograniczenia przez nowelizację prawa do sądu stron w
aspekcie gwarancji procesowych w postaci gwarancji dostępu do sądu oraz gwarancji
zapewnienia i przestrzegania właściwej procedury, a także podnoszonych wątpliwości
konstytucyjnych i traktatowych odnośnie posiadania wszystkich cech sądu przez organ
prowadzący postępowanie - jest puste. W szczególności wprowadzenie w projektowanym art.
41 zakazu nadużycia prawa procesowego wraz z sankcjami w dalszych przepisach nie jest
dostosowane do treści klauzuli generalnej znajdującej się w treści obowiązującego art. 3 k.p.c.
i będzie rodzić szereg wątpliwości w zakresie zastosowania. Koncepcja zakładająca swoiste
„mechaniczne korzystanie z instytucji nadużycia prawa procesowego” nie obniży ryzyka
gospodarczego zawierania umów.

d) Skarga nadzwyczajna nie rodzi żadnego zagrożenia dla stabilności orzecznictwa.
Będzie ona mogła zostać wniesiona jedynie przez uprawnione podmioty, gdy zaistnieją
wyjątkowe okoliczności. Zasady te przypominają obecną od lat w polskim prawie tzw.
nadzwyczajną kasację w sprawach karnych (która nie jest ograniczona żadnym
terminem). Takich kasacji Prokurator Generalny składa rocznie ok. 300 – na 11
milionów wyroków.
Nie jest prawdą, że skarga nadzwyczajna nie rodzi żadnego niebezpieczeństwa w
zakresie stabilności orzeczeń (por. pkt. 55).
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e) Podobny nadzwyczajny środek odwoławczy funkcjonuje również w prawie francuskim
(cassation dans l'intérêt de la loi – art. 620–621 francuskiego kodeksu postępowania
karnego). Skorzystanie z tej skargi również nie jest ograniczone jakimkolwiek
terminem.
Odwołanie się w tym miejscu do francuskiej skargi jest całkowicie niezrozumiałe (zob.
pkt. 57).

2. Przyspieszenie postępowań (ad. 47-50 BK)
47. Przewlekłość postępowań jest jedną z największych plag polskiego sądownictwa. Aby się z
nią uporać konieczna jest nie tylko zmiana kadr w sądach na młodsze i bardziej dynamiczne –
ale przede wszystkim reforma procedur.

Ad. 47 BK
Nieprawdą jest, że podejmowane są kroki zmierzające do przyspieszenia postępowań,
a dzięki nowelizacji (a nie reformie) postępowania cywilnego postępowania sądowe znacznie
przyspieszą. Na dzień dzisiejszy nie zostały podjęte żadne obiektywne środki zmierzające do
skrócenia czasu postępowania, a czas trwania postępowań sądowych stale się wydłuża57.
Analiza danych statystycznych wskazuje wprost, że w sądach rosną zaległości, bo załatwiają
one rocznie mniej spraw, niż do nich wpływa. Spowodowane jest to przede wszystkim
nieobsadzaniem stanowisk sędziowskich (poza asesorami) oraz niezapewnieniem przez
Ministerstwo Sprawiedliwości szeroko rozumianej kadry urzędniczej. Przypomnieć trzeba, że
wg stanu na dzień 30 września 2016 r. w sądach powszechnych w Polsce było 517
nieobsadzonych etatów sędziowskich (ewentualnie aktualne dane statystyczne). Na dziś
przybliżona liczba sędziów, którzy nie orzekają w sądach na skutek działań i zaniechań
Ministerstwa Sprawiedliwości, wynosi 880, w tym ok. 540 to liczba etatów sędziowskich
nieobsadzonych z powodu braku obwieszczeń, które inicjują procedurę nominacyjną
(pomimo obsadzenia asesorów). Temu zjawisku towarzyszy praktyka odmawiania zgody na
dalsze orzekanie sędziom, chociaż przedstawiają oni zaświadczenia o właściwym stanie
zdrowia i są doświadczonymi sędziami. Nie można pominąć w tym miejscu ostatniej
nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych oraz Sądzie Najwyższym. Skutkiem
57

Por statystki: https://danepubliczne.gov.pl/dataset/sprawnosc-postepowan-sadowych-sredni-czas-trwania-w-iinstancji-w-latach-2011-i-p-2016,
file:///Users/KATI/Downloads/analiza-za-i-p.-2017---podstawowainformacja.pdf ).
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wejścia w życie tych przepisów w związku z obniżeniem wieku emerytalnego będzie to, że co
najmniej kilkuset sędziów w skali kraju w 2018 r. przejdzie w stan spoczynku z powodu
obniżenia kryterium wieku emerytalnego.
Poza sporem powinno być, że konieczne jest zwalczanie przewlekłości postępowań
sądowych, to wątpliwe jest, czy planowane rozwiązania przyniosą zamierzone rezultaty.
Nieweryfikowalne jest, że proponowana nowelizacja postępowania cywilnego znacznie
przyspieszy postępowania sądowe. Wątpliwe jest czy samo uregulowanie posiedzeń, na
których ma być formułowany plan rozprawy?. Poza wskazanymi rozwiązaniami dotyczącymi
posiedzeń wstępnych mających zorganizować przebieg rozprawy, oraz które zostały
przeniesione - zresztą bez uwzględnienia specyfiki polskiej procedury – z rozwiązań
zagranicznych , brak jest jakichkolwiek konkretów i badań, które miałby wskazywać w jaki
sposób
proponowane uregulowania we wskazanym konglomeracie uwarunkowań
faktycznych i prawnych systemowo rzeczywiście wpłynie na czas trwania postępowań
poprzez ich skrócenie. Odwrotnie wydaje się , że wprowadzenie niektórych rozwiązań – jak
przywrócenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych - może przyczynić się
paradoksalnie do wydłużenia postępowania. Ponownie dojdzie do komplikacji systemu
procesowego, poprzez potrzebę interpretacji zachodzących na siebie przepisów odnoszących
się do zbiegających się procedur. Decyzja o wprowadzeniu odrębnego postępowania
gospodarczego przenosi nas z powrotem w czasy sowieckiej procedury cywilnej, gdzie
przedsiębiorca był surowiej traktowany jako strona postępowania ( w tej sytuacji ma to
miejsce poprzez przywrócenie systemu prekluzji w miejsce systemu koncentracji materiału
procesowego). Przykładowo wśród wątpliwych rozwiązań w istocie, które mogą wpłynąć na
wydłużenie postępowania, a nie jego skrócenie, jest także propozycja wydłużenia możliwego
terminu ogłoszenia wyroku do miesiąca w każdej sprawie (zamiast obowiązujących dwóch
tygodni), czy wprowadzenie możliwości dopuszczenia dowodu z opinii biegłego w
postępowaniu uproszczonym. Podkreślić należy, iż postępowanie cywilne niewątpliwie
wymaga wprowadzenia w XXI w. w wielu płaszczyznach, ale punktowe, nieprecyzyjne i
niepełne przepisanie niektórych rozwiązań z innych systemów prawnych nie polepszy
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Dodać może tylko należy, iż sprawność
postępowań jest istotną wartością, ale nie najważniejszą zasadą, zwłaszcza w stosunku do
zapewnienia z jednej strony niezależności sądownictwa, zaś z drugiej zagwarantowania praw
i wolności obywatelskich w postępowaniu cywilnym wszystkim obywatelom poprzez
zapewnienie realnie skutecznych, uproszczonych i bardziej dostępnych procedur.
Nieprzemyślane kompleksowo regulacje na siłę mające dać natychmiastowy, punktowy efekt
przyspieszenia postępowania nie może się odbywać kosztem praw obywatelskich. (zob. też
rozdział I.2)

48. Prace nad tymi reformami są już bardzo zaawansowane. W listopadzie 2017 roku
Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt zasadniczej nowelizacji kodeksu
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postępowania cywilnego, nakładający m.in. obowiązek wyznaczania posiedzeń
organizujących plan każdej sprawy i planowanie od razu kilku terminów rozpraw – zamiast,
jak to jest obecnie, wyznaczania ich co kilka miesięcy.

Ad. 48 BK
Rada Legislacyjna przy Ministrze Sprawiedliwości w opinii z opinia z 8 lutego 2018
r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw wskazała, że „należy zwrócić uwagę na przecenianie przez projektodawcę roli
szczegółowej regulacji procesowej, mającej na celu przyspieszenie załatwiania spraw (w tym
wypadku chodzi zwłaszcza o kazuistyczną regulację organizacji rozprawy), podczas gdy w
większym stopniu należałoby skupić się na przepisach o charakterze organizacyjnym,
ustrojowym”58 . Takie kompleksowe propozycje nie zostały przedstawione.

49. Głównym założeniem reformy jest skrócenie czasu między poszczególnymi czynnościami w
toku procesu – poprzez zobowiązanie zarówno sądu, jak i stron postępowania, do
podejmowania tych czynności w krótkich terminach, tak aby unikać zbędnej zwłoki która w
obecnej procedurze występuje niemal na każdym etapie sprawy sądowej. Chcemy
doprowadzić do sytuacji, w której uczestnicy procesu już na samym jego początku będą
wiedzieli czego oczekuje od nich sąd, jakie okoliczności są istotne dla sprawy i jakie dowody
zostaną przeprowadzone.

Ad. 49 BK
Wątpliwe jest czy wprowadzenie posiedzeń wstępnych służących przygotowaniu
rozprawy, wobec teoretycznych wątpliwości, co do jego charakteru, znacznie przyspieszą
rozpoznanie spraw, w szczególności wobec braku podjęcia dyskusji o towarzyszących tej
instytucji w innych systemach prawnych odmiennemu rozumieniu przedmiotu procesu,
wprowadzania w aspekcie dowodowym instytucji pre – trial i discovery, czy rozszerzenia
przymusu adwokackiego z tym związanemu i rozszerzeniu pomocy prawnej. Kazuistyczny
charakter regulacji prawnej w tym zakresie, pozbawiony podbudowy teoretycznej i waloru
abstrakcyjności, powoduje, że przypomina ona bardziej praktyczną instrukcję dla
przewodniczącego , niż stanowi regulację procesową.

50. Reforma kodeksu postępowania cywilnego jest obecnie na etapie konsultacji społecznych,
w których uczestniczą przedstawiciele sądów, zawodów prawniczych i organizacji
58

Szerzej zob. http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-8-lutego-2018-r-o-projekcie-ustawy-ozmianie-ustawy-kodeks-postepowania-cywilnego ).
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społecznych. Proces legislacyjny jest w pełni otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a
Ministerstwo Sprawiedliwości pod wpływem sugestii zgłaszanych przez obywateli modyfikuje
przedstawione przez siebie propozycje (stało się tak np. z propozycjami zmian w zakresie
opłat sądowych).

Ad. 50 BK
Nadużyciem jest stwierdzeniem że proponowana nowelizacja postępowania cywilnego
poddana została szerokim konsultacjom społecznym. Nowelizacja została utworzona w
Ministerstwie Sprawiedliwości, bez udziału jakichkolwiek uznanych w Polsce ekspertów i
praktyków, zaś konsultacje sędziowskie wywodzą się wyłącznie od sędziów delegowanych
do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nowelizacja nie została poddana pod szeroką dyskusję
społeczną, ani nią poprzedzona. Nie było referendum, czy szerokiej debaty ogólnospołecznej
odnośnie do projektowanych przepisów procesowych (odmiennie niż np. we Francji, gdzie
reforma wymiaru sprawiedliwości, w tym przepisów proceduralnych była m.in. wypracowana
w wielkiej debacie narodowej, prowadzonej pod auspicjami UNESCO w dniach 10 i 11
stycznia 2014 r.). Profesjonalne ciało w postaci Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
zostało rozwiązane w 2015r. i nie zostało powołane nowe. Rozwiązania te nie były
konsultowane ze Społeczną Komisją Kodyfikacyjną powołaną przez Kongres Prawników w
maju 2017r. Nie były one również na szeroką skalę konsultowane ze środowiskami
akademickimi, czy towarzystwami naukowymi, zrzeszającymi specjalistów. Negatywna
opinia w tym zakresie została wyrażona przez środowiska zawodowe, przykładowo NRA59 .

3. Skarga nadzwyczajna

51. Rozszerzeniu ochrony prawnej obywateli służy wprowadzenie skargi nadzwyczajnej. Ma
ona zapewnić należytą ochronę podstawowych, gwarantowanych konstytucyjnie praw i
wolności. Ze skargi będzie można skorzystać w razie naruszenia zasad lub wolności i praw
człowieka i obywatela określonych w Konstytucji, innego rażącego naruszenia prawa lub
oczywistej sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału
dowodowego.
Ad. 51 BK
Wprowadzenie skargi nadzwyczajnej jest niedostosowane do innych rozwiązań
legislacyjnych, albowiem koliduje ona w oczywisty sposób z funkcjami skargi kasacyjnej. W
59

dostępna na stronie: http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-opinia-komisji-legislacyjnej-przynaczelnej-radzie-adwokackiej-21580.pdf ).
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Polsce już od lat istnieje system wzruszania prawomocnych orzeczeń w sprawach cywilnych
w postaci: skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargi
kasacyjnej oraz skargi o wznowienie postępowania, a w sprawach karnych: kasacji oraz
skargi o wznowienia. Podstawą skargi jest nie tylko sytuacja, kiedy orzeczenie narusza
zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, ale orzeczenie w
sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie
(błąd co do prawa) lub zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią
zebranego w sprawie materiału dowodowego (niewłaściwy stan faktyczny). Dziwi, że
dopiero teraz zdecydowano się na wprowadzenie możliwości wzruszenia prawie każdego
orzeczenia za ostatnie 20 lat z uwagi na to, że było niesprawiedliwe w odczuciu społecznym
(kryterium sprawiedliwości społecznej) oraz interesu państwa (praworządności). Oba kryteria
są klauzulami generalnymi, których wykładnia ma być zapewniona przez składy ławnicze.
Absolutnie poza standardami systemów prawa stanowionego jest sytuacja, w której
ocena kryterium błędu co do prawa nie jest dokonywana przez skład profesjonalny , a
nieprofesjonalny, a jednym z członków składu jest ławnik wybierany przez Senat zarówno w
sprawach cywilnych jak i karnych. Oznacza to zarówno w sprawach cywilnych jak i sprawach
karnych przełamanie dotychczasowego modelu Sądu Najwyższego jako sądu prawa i uznanie,
że jest on również sądem faktu.

52. Skarga nadzwyczajna jest dopuszczalna pod warunkiem, że orzeczenie nie może być
uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Praktyka
pokazuje, że w obrocie prawnym pojawiają się prawomocne orzeczenia, które są rażąco
niesprawiedliwe, albo oparte na błędnie zinterpretowanych przepisach, czy też sprzeczne z
treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. Wprowadzenie do polskiego systemu
prawnego dodatkowej instytucji nadzwyczajnej kontroli orzeczeń sądowych zagwarantuje
obywatelom szerszy niż dotąd dostęp do sądu i wzmocni poziom ochrony ich praw.

Ad. 52 BK
Skargę nadzwyczajną może wnieść Prokurator Generalny (będący zarazem Ministrem
Sprawiedliwości) , Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości,
Prezes Prokuratorii Generalnej (chroniący interesy Skarbu Państwa i zapewniający jego
reprezentację) Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta,
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podkreślić należy, iż skarga taka może z uwagi np. na
interes społeczny lub interes państwowy zostać wniesiona wbrew indywidulanemu interesowi
jednostki ( nie ma w tym zakresie ograniczeń). Zatem wbrew twierdzeniom zawartym w
wypowiedzi obywatele nie otrzymują bezpośrednio dodatkowego środka chroniącego ich
prawa, a wręcz jest kolejnym instrumentem niedostępnym dla obywateli a służącym innym
celom. Nie należy się spodziewać, że zmiana wpłynie na poprawę i dostępność sądów dla
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obywateli. Rodzi jedynie obawę usunięcia wszystkich niewygodnych orzeczeń z przestrzeni
porządku prawnego za ostatnie 20 lat, a w dalszej perspektywie kolejnych orzeczeń w
perspektywie 5 letniej. Konsekwencje, które mogą spotkać obywateli to w istocie
ograniczenie ich prawa do sądu poprzez wyłączenie stabilności orzeczeń, co stanowi element
prawa do sądu.

53. Jednocześnie nowe przepisy zostały stworzone w taki sposób, by zapewnić trwałość
wyroków sądów i zachować pewność prawa. Mogą ją wnieść tylko wybrane organy państwa
(Rzecznik Praw Obywatelskich lub Prokurator Generalny oraz kilka innych podmiotów w
znacznie węższym zakresie) – co zapewnia, że będzie ona składana tylko wtedy, gdy instytucje
te uznają, że skarga jest rzeczywiście niezbędna.

Ad. 53 BK
Sytuacja w której skargę może wnieść Prokurator Generalny, będący równocześnie
Ministrem Sprawiedliwości nie daje gwarancji, , że będzie ona składana tylko wtedy, gdy
instytucje te uznają, że skarga jest rzeczywiście niezbędna

54. Samo złożenie skargi nie wpłynie w żaden sposób na prawomocność i wykonalność
wyroków, od których ją wniesiono. Skargę tę złożyć będą mogły jedynie organy władzy
publicznej wskazane w ustawie, a z porządku prawnego zostaną usunięte jedynie te
orzeczenia, które Sąd Najwyższy uzna za wadliwe.
Art. 89 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym
(data wejścia w życie – 3 kwietnia 2018 r.)
§ 2. Skargę̨ nadzwyczajną może wnieść́ Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich
oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru
Finansowego, Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
55. Przejściowy przepis art. 115 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza możliwość́
wniesienia skargi nadzwyczajnej od wszystkich prawomocnych orzeczeń́ kończących
postępowanie w sprawach, które uprawomocniły się̨ po 17 października 1997 roku (tj. po
dacie wejścia w życie Konstytucji RP). Skargę̨ od tych wyroków będzie można wnieść w ciągu
3 lat od daty wejścia w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Wbrew obawom nie stanowi
to jednak jakiegokolwiek zagrożenia dla stabilności orzecznictwa – a to z uwagi na przepis
art. 115 § 2 tej ustawy
Art. 115 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym
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Jeżeli od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a orzeczenie
wywołało nieodwracalne skutki prawne lub przemawiają̨ za tym zasady lub wolności i prawa
człowieka i obywatela określone w Konstytucji, Sąd Najwyższy może ograniczyć się do
stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz wskazania
okoliczności, z powodu których wydał takie rozstrzygniecie.

Ad. 54-55 BK
Oba zdania pozostają w sprzeczności. Oczywistym jest, że samo wniesienie skargi nie
może uchylić prawomocności, albowiem byłoby to sprzeczne z art. 365 i 366 k.p.c. i istotą
instytucji prawomocnych orzeczeń. Niemniej jednak wprowadzenie skargi do porządku
prawnego wpływa bezpośrednio na stabilność orzeczeń poprzez wprowadzenia dodatkowego
nadzwyczajnego środka prawnego, który może eliminować prawomocne orzeczenia z
przestrzeni ostatnich 20 lat., a potem w sposób sukcesywny w perspektywie 5 letniej.
Nierozstrzygnięta jest kwestia czy stwierdzenie wydania zaskarżonego orzeczenia z
naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których wydał takie
rozstrzygniecie będzie wiązać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa.
Brak jest jakichkolwiek przeliczeń w jakim zakresie potencjalne odszkodowania w takiej
sytuacji obciążą budżet państwa, a docelowo będą wiązać z obciążeniem kosztami tych
rozwiązań obywateli.

56. Decyzja w tej sprawie – tak jak we wszystkich innych sprawach sądowych – pozostaje
więc w wyłącznej gestii niezawisłych sędziów. Bez orzeczenia Sądu Najwyższego żaden wyrok
nie zostanie podważony i będzie nadal obowiązywał.

Ad. 56 BK
Nowy środek rozpoznawany będzie poza dotychczasowym tokiem instancji oraz poza
dotychczasowym systemem środków zaskarżenia istniejącym zarówno w postępowaniu
cywilnym jak i karnym przez nową Izbę na poziomie Sądu Najwyższego. Wątpliwe jest
również określenie składu sądu rozpoznającego skargę. Skargę nadzwyczajną rozpoznaje
bowiem Sąd Najwyższy w składzie 2 sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz 1 ławnika Sądu Najwyższego
(wybieranego przez Senat). Wzruszyć w ten sposób można nie tylko orzeczenia sądów
powszechnych, ale również Sądu Najwyższego.
Jeżeli skarga nadzwyczajna dotyczy orzeczenia Sądu Najwyższego, sprawę rozpoznaje
Sąd Najwyższy w składzie 5 sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Kontroli
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Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz 2 ławników Sądu Najwyższego. Rozwiązania w
tym zakresie są nieprofesjonalnie przygotowane i niedostosowane do obowiązujących
rozwiązań legislacyjnych. Wprowadzenie w tym zakresie modelu ławniczego w Sądzie
Najwyższym jest niezrozumiałe i w istocie antysądowe. W systemach prawa stanowionego
niespotykana jest na poziomie Sądu Najwyższego kontrola sędziów zawodowych przez
politycznie wyłanianych ławników, w miejsce poszerzania kompetencji orzeczniczej sędziów
zawodowych.

57. Podobne rozwiązanie obowiązuje w prawie francuskim – jako tzw. kasacja w obronie
ustawy (cassation dans l'intérêt de la loi) Art. 620 – 621 francuskiego kodeksu postępowania
karnego (Code de procédure pénale). Środek ten pozwala na usunięcie z obrotu prawnego
tych orzeczeń́ , które stały się już prawomocne, ale są do tego stopnia rażąco sprzeczne z
prawem, że ich utrzymanie w mocy byłoby nie do pogodzenia z zasadami praworządności.

Ad. 57 BK
Całkowicie niezrozumiałe w tym zakresie jest odwoływanie się w tym zakresie do
„kasacji w obronie ustawy” w postępowaniu karnym z systemu francuskiego. Pojęcie
„interesu” na gruncie prawa francuskiego jest znacznie bardziej rozbudowane niż na gruncie
prawa polskiego. Niemniej jednak wskazywana instytucja odnosi się wyłącznie do interesu w
„obronie ustawy” (l'intérêt de la loi”) a nie oznacza w żadnej mierze dopuszczalności
wniesienia kasacji co do oczywistej sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego
w sprawie materiału dowodowego („intérêt à établir des faits”). Odnoszenie się zatem do
instytucji kasacji w prawie francuskim w sprawach karnych w ramach funkcjonującego tam
systemu zaskarżania orzeczeń nie pozwalającej w żadnej mierze na ingerencję w sferę
faktyczną orzeczenia dla uzasadnienia zastosowania nowej instytucji skargi nadzwyczajnej
pozwalającej na taką ingerencję w przestrzeni ostatnich lat jest po prostu nadużyciem.
Podkreślić należy, iż wobec faktu, że skarga ma zastosowanie również w
postępowaniu cywilnym, właściwe jest wskazanie jakie są rozwiązania w tym zakresie w
odniesieniu do postępowania cywilnego. Zagadnienie to reguluje art. 17 francuskiej ustawy o
Sądzie Kasacyjnym (Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation) . Z
powyższej regulacji wynika, że w każdym terminie Prokurator przy Sądzie Kasacyjnym może
zaskarżyć orzeczenie, po upływie terminu dla stron jeśli nie wniosły środka zaskarżenia, także
jeśli orzeczenie już wykonano. Nie ma terminu końcowego, ale w razie jej uwzględnienia
strony nie mogą się powołać na ten wyrok, a sąd jedynie stwierdza, że wydanie zaskarżonego
orzeczenia z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których wydał takie
rozstrzygnięcie. Instytucja ta odnosi się tylko do ochrony prawidłowej interpretacji ustawy i
prawidłowej wykładni prawa z uwagi na interes publiczny, zaś strony nie mogą mieć z tego
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żadnej korzyści. W szczególności podkreślić należy wyraźnie, że w oparciu o tę regulację
nigdy nie można pozbawić orzeczenia prawomocności i go uchylić. W tym zakresie
absolutnie nieprzystająca jest regulacja art. 91 § 1 w zw. z art. 89 § 4 polskiej ustawy o Sądzie
Najwyższym, która
jako zasadę w postępowaniu cywilnym przewiduje orzeczenie
kasatoryjne z bardzo wąskim wyjątkiem z art. 89 § 4 tej ustawy. Odpowiednik zasady z art.
91 § 1 tej ustawy nie występuje w prawie francuskim, co więcej jest niedopuszczalny.

58. Również w polskim ustawodawstwie istnieją̨ środki pozwalające na podważanie
prawomocnych wyroków nawet po wielu latach. Mechanizm wnoszenia skargi nadzwyczajnej
bardzo przypomina obowiązujący od 1998 roku system kasacji w sprawach karnych, który
pozwala Prokuratorowi Generalnemu i Rzecznikowi Praw Obywatelskich na zaskarżenie
każdego wyroku – bez żadnych ograniczeń́ czasowych.
Art. 521 i 524 kodeksu postępowania karnego

Ad. 58 BK
Odnośnie do retroaktywności wyróżnić należy dwie sytuacje: pierwszą odnoszącą się
do procedury karnej, zaś drugą odnoszącą się do procedury cywilnej.
W odniesieniu do procedury karnej oczywiście faktem jest, że wskazane przepisy
procedury karnej nie zawierają ograniczenia terminem do wnoszenia kasacji przez
Prokuratora Generalnego, Rzecznika Prawa Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka,
niemniej jednak pomijany jest istotny fakt, że Sąd Najwyższy w obowiązującym kształcie jest
sądem prawa , a nie sądem faktu. W praktyce oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze niejako z
punktu widzenia procedury karnej zdublowana jest kasacja w odniesieniu do Prokuratora
Generalnego. Po drugie jednak stabilność jest ograniczona z uwagi na rozszerzenie
możliwości wzruszenia w ramach skargi nadzwyczajnej prawomocnego orzeczenia z uwagi
na podstawę faktyczną, a konkretniej „oczywistą sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią
zebranego w sprawie materiału dowodowego”.
W odniesieniu do procedury cywilnej możliwość reatroaktywnego wzruszenia
orzeczeń 20 lat wstecz jest całkowitą , niczym nieuzasadnioną nowością naruszającą
stabilność porządku prawnego.
Dodatkowo nowość ta dewastuje system środków
zaskarżenia, dublując i rozszerzając istniejące środki w zakresie podstaw i nadając Sądowi
Najwyższego status sądu faktu, a nie sądu prawa poprzez wprowadzenie przesłanki
oczywistej sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału
dowodowego.
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59. Pomimo istnienia tego przepisu kasacje wnoszone w tym trybie są rzadkością̨. W
2013 roku Prokurator Generalny złożył ich 298, w 2014 – 250, w 2015 – 220, w 2016 – 196,
a w 2017 – 318. Biorąc pod uwagę̨, że w samym 2016 roku merytorycznie rozstrzygnięto
ponad 11 milionów spraw karnych, liczby te pokazują̨, że kasacja wnoszona w trybie art. 521
kodeksu postępowania karnego jest w istocie środkiem nadzwyczajnym, stosowanym jedynie
wyjątkowo.

Ad. 59 BK
Aberracją jest odwoływanie się do zupełnie innego środka zaskarżenia oraz w
odmiennym okresie na uzasadnienie wprowadzania nowej instytucji z rozszerzonymi
podstawami zastosowania. Wskazane statystki są niewspółmierne również z uwagi na
okoliczność, że odnoszą się wyłącznie do wniesionych, a nie uwzględnionych kasacji. Nadto
jako odnoszące się do kasacji opartej na uchybieniach wymienionych w art. 439 k.p.k. lub
innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia nie mogą stanowić podstawy do oceny ile środków zostanie wniesionych na podstawie
oczywistej sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału
dowodowego. Podkreślić także należy, iż statystka nie uwzględnia wprowadzonej od 15
kwietnia 2016r. rozszerzenia możliwości wnoszenia kasacji przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w zakresie niewspółmierności kary w sprawach o zbrodnie (art. 523
§ 1 a k.p.k.).

60. Możliwe, że skarga nadzwyczajna przewidziana w nowej ustawie o Sądzie Najwyższym
stosowana będzie nieco częściej, przynajmniej na początku (choćby z tego powodu, że nie było
możliwości skorzystania z niej dotychczas) – ale wymogi dla wniesienia tego środka są na tyle
wysokie, że nie ma ryzyka by zagrażała ona stabilności orzeczeń sądowych. Hipoteza, zgodnie
z którą po wprowadzeniu skargi nadzwyczajnej miałoby dojść́ do masowego podważania
wyroków wydanych w ostatnich 20 latach jest całkowicie nieprawdopodobna.

Ad. 60 BK
Trudno dyskutować z tą hipotezą. Niewątpliwie nie wprowadza się retroaktywnego
środka nadzwyczajnego dopuszczającego w bardzo szerokim zakresie możliwość wzruszenia
prawomocnych orzeczeń zarówno w sferze prawa jak i faktu po to , aby z niego nie korzystać.
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VI. KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA
(rozdział V, ad. 107-138 BK)

Wybór sędziów do KRS

Tezy Białej Księgi :15 z 25 członków KRS wybierali sami sędziowie w długiej, wieloetapowej
procedurze, bez udziału jakiegokolwiek czynnika zewnętrznego.

Odpowiedź
 W dotychczasowej procedurze brali udział wszyscy polscy sędziowie. Sędziowie
sądów powszechnych i wojewódzkich sądów administracyjnych (ze względu na
znaczną liczebność tych grup) wybierali swoich przedstawicieli i ci następnie
dokonywali wyboru reprezentujących ich członków KRS. Sędziowie Sądu
Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów wojskowych wybierali
swoich przedstawicieli do KRS bezpośrednio.
 Procedura była w pełni jawna i transparentna. Z protokołów posiedzeń właściwych
organów wyborczych wynikało, kto zgłosił kandydatów i jakie poparcie uzyskali.
Obecnie Sejm nie chce nawet ujawnić w trybie informacji publicznej, którzy
sędziowie lub obywatele udzielili poparcia wybranym kandydatom do KRS. Ta
ostatnia informacja jest niezwykle istotna, gdyż członkowie KRS mogą decydować o
awansie sędziów, którzy udzielili im poparcia, albo orzekać w sprawach obywateli,
którzy zgłosili ich kandydaturę. Ponadto bez ujawnienia danych osób którzy składając
swoje podpisy udzielili poparcia kandydatom do KRS brak jest możliwości
publicznego nadzoru nad prawidłowością wyboru kandydatów do KRS, choćby
poprzez sprawdzenie, czy zebrali oni wystarczającą liczbę podpisów. Ta ostatnia
informacja jest o tyle istotna, że w mediach pojawiły się informacje o tym, że niektóre
z osób, które złożyły podpisy pod kandydaturami chciały następnie wycofać swoje
poparcie, jednak kancelaria sejmu uniemożliwiła im to.
 Co więcej na tle braku ujawnienia dokumentów dotyczących trybu wyłaniania
kandydatów do KRS powstał bardzo istotny problem prawny na etapie zgłoszenia
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kandydatur Marszałkowi Sejmu. Otóż zgodnie ze znowelizowanymi przepisami
podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów są kluby poselskie, a więc
organy kolegialne parlamentu zrzeszające wyłącznie członków jego izby niższej.
Tymczasem – jak wynika z jawnego druku sejmowego – podmiotem, który zgłosił aż
9 kandydatów w imieniu partii „Prawo i Sprawiedliwość” był klub parlamentarny, a
więc odrębny od klubu poselskiego organ zrzeszający członków zarówno niższej, jak i
wyżej izby parlamentu. Problem jest tym poważniejszy, że o ile druga z partii, która
zgłosiła kandydatów do KRS („Kukiz 15”) zrobiła to prawidłowo, tj. za
pośrednictwem swojego klubu poselskiego, o tyle partia „Prawo i Sprawiedliwość” w
ogóle nie posiada klubu poselskiego, a tylko klub parlamentarny, w związku z czym
zachowanie przez tą partię trybu zgłoszenia własnych kandydatów do KRS, który
byłby zgodny ze znowelizowanymi przepisami wydaje się niemożliwe. W tej sytuacji
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, w celu uniknięcia zarzutów
nieprawidłowego wyłonienia znacznej części członków nowego KRS-u, pismem z
dnia 19 marca 2018 r. wystąpiła do Marszałka Sejmu o udostępnienie informacji
publicznej w postaci dokumentów w oparciu o które dokonano zgłoszenia
kandydatów. Pomimo tak niejednoznacznego statusu prawnego nowego KRS-u
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego stała się przedmiotem medialnych ataków ze
strony m.in. jednego z wiceministrów sprawiedliwości, oraz parlamentarzystki partii
„Prawo i Sprawiedliwość” z powodu niezwołania pierwszego posiedzenia KRS-u w
ciągu kilku dni od zakończenia procedury wyłonienia jego członków, łącznie z tym, że
pojawiły się sugestie wszczęcia wobec niej postępowania dyscyplinarnego. Ataki te
nastąpiły pomimo, że w świetle znowelizowanych przepisów Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego ma dwa miesiące na zwołanie posiedzenia nowego KRS-u.
 Sejm może zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt. 3 Konstytucji wybrać tylko 4 członków KRS
i czyni to „bez udziału jakiegokolwiek czynnika zewnętrznego”, czego Rząd już nie
kwestionuje. Zatem wprowadzony znowelizowanymi przepisami wybór większej
części Rady przez Sejm jest sprzeczny z Polską Konstytucją.
Sędziowie w KRS

Tezy Białej Księgi : W praktyce prowadziło to do zdominowania Rady przez sędziów sądów
najwyższych szczebli, a także tych, którzy sprawowali funkcje prezesów sądów i
przewodniczących wydziałów.

Odpowiedź
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 Dotychczasowy sposób wyboru członków Rady gwarantował, że w składzie KRS byli
wszyscy sędziowie, o których mowa w art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji, tj. Sędziowie
Sądu Najwyższego (2), sądów powszechnych (10), sądów administracyjnych (2),
sądów wojskowych (1). Obecnie Sejm wybrał na te miejsca tylko 1 sędziego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i aż 14 sędziów sadów powszechnych, w
większości sędziów sądów rejonowych
 Najliczniejszą grupę sędziów, członków KRS stanowili sędziowie sądów okręgowych,
w których rozpoznaje się zarówno sprawy w I instancji, jak i w II instancji.
 Wszyscy sędziowie sądów apelacyjnych i sądów okręgowych, którzy dotychczas byli
członkami Rady, przez wiele lat pełnili przedtem urząd sędziego w sądach
rejonowych.
 W poprzedniej KRS tylko 2 sędziów pełniło funkcję prezesów sądów (w tym jeden z
nich był sędzią sądu rejonowego), obecnie Sejm wybrał w skład KRS aż 5 prezesów
sądów (mianowanych przez obecnego Ministra Sprawiedliwości bez zgody lub nawet
opinii lokalnego samorządu sędziowskiego, po przerwaniu kadencji dotychczasowych
prezesów).
 Rząd zarzucał poprzednim członkom Rady, że nie byli sędziami „liniowymi”, którzy
orzekają na co dzień i znają problemy sądownictwa, pomimo, że wszyscy sędziowie
wchodzący w skład KRS łączyli sprawowanie mandatu z bieżącą pracą orzeczniczą.
Tymczasem obecnie większość rządowa zgłosiła do KRS sędziów, którzy w ostatnich
latach w ogóle nie wykonywali władzy sądowniczej, gdyż pracowali w Ministerstwie
Sprawiedliwości jako urzędnicy podlegli służbowo politykowi.
Ocena sposobu wyborów do KRS

Tezy Białej Księgi: Sami polscy sędziowie jeszcze niedawno twierdzili, że taki sposób obsady
KRS ma charakter „niedemokratycznych wyborów kurialnych” i zarzucali, że regulujące to
przepisy są niezgodne z Konstytucją RP.

Odpowiedź

 Niektórzy sędziowie domagali się zmian dotyczących rozkładu mandatów członków
KRS między niektóre rodzaje sądów, a nie pozbawienia sędziów prawa wyboru
własnych przedstawicieli w skład KRS.
 W maju 2016 r. obecny Minister Sprawiedliwości proponował, aby to sędziowie w
wyborach bezpośrednich w skali całego kraju wybierali swoich przedstawicieli
(zgłosił taki projekt ustawy do prac rządowych) – to była realna szansa na spełnienie
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postulatów części sędziów. Z nieznanych przyczyn, Minister wycofał się z tego
projektu.
 Sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia” przygotowali projekt ustawy o
wyborze członków KRS w drodze wyborów powszechnych wśród sędziów, popierany
przez wszystkie sędziowskie stowarzyszenia w Polsce, który został wniesiony do
Sejmu przez partie opozycyjne. Projekt ten został jednak decyzją rządzącej dzisiaj
większości odrzucony i trafił „do kosza”, bez jakiejkolwiek debaty w parlamencie.
Rozwiązania zawarte w tym projekcie były zgodne z Konstytucją. Parlament obecnej
kadencji nie był jednak zainteresowany gotowym projektem ustawy, przygotowanym
przez to samo środowisko, które kilka lat wcześniej zgłaszało przytaczane przez rząd
wątpliwości.
Orzeczenie nowego składu TK w sprawie kadencji KRS

Tezy Białej Księgi: Niekonstytucyjność tych przepisów stwierdził Trybunał Konstytucyjny,
który wskazał również że niezgodna z ustawą zasadniczą jest praktyka indywidualnych
kadencji członków KRS – i że z Konstytucji wynika jednolita, wspólna dla wszystkich
kadencja. 17 z 25 członków KRS stanowić nadal będą niezawiśli, nieodwoływalni sędziowie –
zachowują większość ponad 2/3 głosów, a gwarancja ta zabezpieczona jest w Konstytucji RP.

Odpowiedź

 TK, już po niekonstytucyjnych zmianach dotyczących Trybunału, z udziałem
nieprawidłowo wybranych sędziów których media nazywają „dublerami” (przez co
orzeczenie przez większość doktryny jest uznane za nieistniejące), nie stwierdził
niezgodności z Konstytucją zasady dokonywania wyboru członków KRS przez
sędziów lub przez organy samorządu sędziowskiego. TK uznał jedynie, że należy
doprecyzować szczegóły tej procedury (np. zapewnić równość materialną głosu
każdego sędziego, bez względu na szczebel). Uchwalona ustawa nie wykonuje nawet
tego ułomnego „wyroku TK”, a tylko jeszcze bardziej pogłębia stwierdzoną
niekonstytucyjność.
 Przyjęcie indywidualnej kadencji członków KRS miało pozytywne aspekty w postaci
zróżnicowania składu Rady, minimalizacji możliwości jednorazowej wymiany
znacznego składu Rady – co prowadzi do przejściowego paraliżu prac tego organu, jak
również umożliwienia każdemu wybranemu członkowi KRS sprawowania mandatu
przez 4 lata. Było to niezwykle istotne również z punktu widzenia zachowania tzw.
pamięci instytucjonalnej organu. Niezwykle ważne było, że organ chroniący
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niezależności sądów i niezawisłości sędziów pracował w sposób ciągły, także w
okresie wyborów do organów władzy ustawodawczej.
 Przyjęcie obecnie wspólnej kadencji członków KRS prowadzi do tego, że co 4 lata aż
60% składu KRS ulegnie jednorazowej wymianie, co znacznie utrudni pracę tego
organu (nowi członkowie będą musieli samodzielnie uczyć się nowych zadań), a
ponadto osoby wybrane do KRS w ramach wyborów uzupełniających nie będą mogły
pełnić mandatu przez 4 lata (a tylko do końca wspólnej kadencji), co narusza
konstytucyjną zasadę czteroletniej kadencji wybranych członków KRS.
 Interpretacja prowadząca do przyjęcia indywidualnej kadencji członków KRS była
powszechnie znana od co najmniej 13 lat (w 2002 r. KRS wydała stanowisko w tej
sprawie) i nie była kwestionowana przez parlamenty różnych kadencji, jak również
przez polityków różnych partii (w tym rządzącej), którzy wchodzili w skład KRS jako
ministrowie, posłowie i senatorowie.
 Obecne rozwiązania ustawowe przerywają kadencję sędziów dotychczasowej KRS
która jest wprost określona w Konstytucji, która wskazuje literalnie, że kadencja
wybranego członka Rady trwa 4 lata.
Zasady wyboru nowych członków KRS

Tezy Białej Księgi : Wybór 15 sędziowskich członków KRS zostanie dokonany przez Sejm –
wyłącznie spośród sędziów; każdy z kandydatów musi uzyskać poparcie co najmniej 25 innych
sędziów lub grupy 2 000 obywateli. Ustawa zapewnia także, że nie mniej niż 40%
wybieranych do KRS sędziów będzie pochodzić z grona kandydatów wskazanych przez
opozycję.

Odpowiedź
 Konstytucja (art. 187 ust. 1 pkt. 3) dopuszcza, aby Sejm wybierał w skład KRS
jedynie 4 członków i to spośród posłów.
 Uzyskanie poparcia 25 z ponad 10.000 sędziów nie świadczy o reprezentatywności
kandydata (zwłaszcza, że ta sama grupa 25 sędziów może poprzeć dowolną liczbę
kandydatów – wobec utajnienia list poparcia nie jest jasne, czy wybrani członkowie
KRS zostali zgłoszeni przez różne środowiska sędziowskie czy też przez tę samą
grupę 25 sędziów).
 Obywatele nie chcą brać udziału w tej niekonstytucyjnej procedurze, o czym świadczy
liczba zaledwie 2 zgłoszeń kandydatów dokonanych przez nich w obecnych wyborach
członków KRS. Jeden nie spełniał ustawowego wymogu - jako sędzia w stanie
spoczynku nie mógł kandydować, a drugą kandydaturę zgłosiło środowisko tzw.
Klubów Gazety Polskiej, a więc medium aktywnie wspierającego obecny Rząd.
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 Ustawa zapewnia, że największy klub parlamentarny będzie miał większość w Radzie
(może poprzeć 9 sędziów, a w skład Rady wchodzi już 2 posłów, 2 senatorów i
Minister Sprawiedliwości należący do tego klubu), tj. aż 14 z 25 miejsc w KRS.
 Prawo nie powinno dopuszczać, aby urzędujący sędziowie byli wiązani w bezpośredni
sposób z jakąkolwiek partią, bez względu na to czy rządzącą czy opozycyjną. W ten
sposób stają się przez sam akt wyboru sędziami popieranymi przez konkretną partię,
co wydatnie osłabia w odbiorze opinii publicznej ich apolityczny wizerunek. Podczas
wyborów nowych członków Rady przedstawicielka jednego z klubów
parlamentarnych, który wspierał rząd, po spotkaniu z kandydatami wprost stwierdziła,
że: ”wskazaliśmy sędziów którzy reprezentują nasze poglądy polityczne”60
Wspólna kadencja członków nowej KRS

Tezy Białej Księgi : Kandydaci będą powoływani na wspólną, 4-letnią kadencję i nie będzie
można ich odwołać – po dokonaniu wyboru do KRS nie będzie jakiegokolwiek mechanizmu,
za pomocą którego Sejm mógłby wywierać wpływ na jej członków.

Odpowiedź
 Minister Sprawiedliwości pochodzący z większości parlamentarnej, będący
jednocześnie Prokuratorem Generalnym, a zarazem szefem jednocześnie jednej z
partii politycznych, po zmianie prawa mający realny wpływ na każde postępowanie
karne w Polsce poprzez możliwość wydania prowadzącemu je prokuratorowi
wiążących dyspozycji co do konkretnej sprawy uzyskał istotne kompetencje dotyczące
losów każdego z sędziów wybranych w skład KRS.
 Ustawa dopuszcza reelekcję członka KRS wybranego przez Sejm. Sędzia chcący
uzyskać ponowny wybór w skład KRS będzie narażony na zachowania
konformistyczne względem polityków, co wypacza konstytucyjną misję KRS.
 Obecnie wybrany skład wskazuje jednoznacznie , że większość członków Rady ma
silne związki z Ministrem Sprawiedliwości, a ci którzy na dodatek są nowo
mianowanymi prezesami sądów, są
dodatkowo podporządkowani Ministrowi
Sprawiedliwości który w świetle polskiego prawa sprawuje nadzór administracyjny
nad sądami powszechnymi
Możliwość wpływu polityków na KRS i sędziów

60

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/agnieszka-scigaj-z-kukiz-15-o-upolitycznieniu-wyboru-czlonkowkrs,823304.html
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Tezy Białej Księgi :Wobec braku wpływu polityków na KRS, nie istnieje też jakikolwiek
mechanizm wywierania nacisków politycznych na decyzje Rady o rekomendacji sędziów do
sądów powszechnych, czy Sądu Najwyższego – ani tym bardziej na wyroki wydawane
następnie przez tych sędziów.
 Ustawa zapewnia, że największy klub parlamentarny będzie miał większość w Radzie
(może poprzeć 9 sędziów, a w skład Rady wchodzi już 2 posłów, 2 senatorów i
Minister Sprawiedliwości należący do tego klubu), tj. aż 14 z 25 miejsc w KRS.
„Mechanizm wywierania nacisków” jest zatem zbędny, skoro żadna uchwała KRS nie
zostanie wydana bez zgody członków reprezentujących większość parlamentarną.
 Po składzie obecnie wybranej rady widać że są to osoby które nie posiadają autorytetu
we własnym środowisku a większość z nich ma bliskie związki z Ministrem
Sprawiedliwości

Rady Sądownictwa w innych krajach europejskich

Tezy Białej Księgi :Krajowa Rada Sądownictwa ma swoje odpowiedniki w wielu krajach
Unii Europejskiej – ale są i takie, w których takiej rady nie ma (np. Niemcy, Austria, Czechy),
a o nominacjach i awansach sędziowskich decydują organy obsadzone w większości lub
wyłącznie przez polityków (jest tak w Niemczech na poziomie federalnym i w większości
landów).
Odpowiedź
 Krajowa Rada Sądownictwa powstała jako pierwszy etap dekomunizacji polskiego
sądownictwa, w wyniku porozumień Okrągłego Stołu. Jednym z inicjatorów tego
organu był m.in. Jarosław Kaczyński – uczestniczący w pracach zespołu, który
wyszedł z inicjatywą powołania tego organu. To między innymi Jarosław Kaczyński
domagał się, aby o większości składu KRS decydował samorząd sędziowski
 Porównywanie Polski do systemów prawnych, w których nie istnieje rada
sądownictwa jest nieracjonalne – w Polsce istnienie KRS gwarantuje Konstytucja.
Jeżeli rząd powołuje się na kraje w których KRS nie istnieje, to widocznie nowe
przepisy mają na celu takie ukształtowanie prac KRS, aby organ w praktyce był
pozbawiony znaczenia tak, jakby nie istniał.
Skład Rad Sądownictwa w Europie

Tezy Białej Księgi : Kształt rad sądownictwa różni się w różnych krajach Europy – w
niektórych większość zagwarantowaną mają sędziowie (Hiszpania, Polska, Włochy, Wielka
Brytania); w innych nie (Dania, Francja, Holandia, Portugalia). W niektórych sędziowie ci
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wybierani są przez samych sędziów (np. w Belgii), w innych przez parlament (w Hiszpanii)
lub władzę wykonawczą w oparciu o kandydatów przedstawionych przez sędziów (w
Holandii)
Odpowiedź
 Konstytucja RP określa skład KRS: Pierwszy Prezes SN, Prezes NSA, Minister
Sprawiedliwości, osoba powołana przez Prezydenta, 15 sędziów wybranych spośród
sędziów wszystkich sądów, 4 posłów wybranych przez Sejm, 2 senatorów wybranych
przez Senat. Nikt nie kwestionuje zasadności ani celowości takiego składu KRS.
 Polska konstytucja wyraźnie określa kompetencje parlamentu w zakresie składu KRS:
Sejm może wybrać wyłącznie 4 posłów, a Senat może wybrać wyłącznie 2 senatorów
w skład KRS (w praktyce, reprezentantem większości parlamentarnej jest również
Minister Sprawiedliwości). Także prezesi SN i NSA wybierani są spośród
przedstawionych kandydatów przez Prezydenta RP czyli przedstawiciela władzy
wykonawczej.
 W żadnym z państw europejskich, na które powołuje się Rząd, większość
parlamentarna nie decyduje o obsadzie aż 84% miejsc w Radzie – tak jest pod rządami
nowych przepisów w Polsce, gdzie Sejm i Senat wybierają aż 21 z 25 członków KRS.
Rada zdominowana przez większość rządzącą nie ma realnych możliwości obrony
niezależności sądów i niezawisłości sędziów przed zamiarami polityków. Tak
ukształtowana rada staje się dla sędziów niewiarygodna a przecież KRS ma m.in.
wskazywać Prezydentowi kandydatów na sędziów wszystkich szczebli w Polsce oraz
czuwać nad niezawisłością, co często przejawia się w odbieraniu od sędziów
informacji o próbach nacisku na sędziów np. przez polityków. Brak zaufania do
upolitycznionej i zależnej od wyboru polityków rady spowoduje, że sędziowie
zaprzestaną przekazywania takich informacji.
Oceny wpływu sędziów dokonywane przez organizacje międzynarodowe

Tezy Białej Księgi: Komisja Wenecka i inne organizacje międzynarodowe stojące na straży
praworządności wielokrotnie wskazywały, że zbyt duży wpływ środowiska sędziowskiego na
radę sądownictwa również może być dla wymiaru sprawiedliwości niekorzystny – bo rodzi
ryzyko koteryjności, dbania o własne interesy, nieuzasadnionej obrony swoich członków i
tworzenia się społecznego obrazu korporacjonizmu sędziowskiego. W opinii Komisji
Weneckiej na temat polskich reform (przywoływanej również przez Komisję Europejską)
argumenty te zostały pominięte.
 Komisja Wenecka wskazuje zagrożenia tam, gdzie one występują. W systemach, w
których kształt rady prowadził do patologii, Komisja Wenecka wzywała do zmian. W
odniesieniu do Polski, Komisja Wenecka uznawała model, w którym 15 z 25
członków KRS jest wybieranych przez samych sędziów – za optymalny. To dlatego
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krytykowała rozwiązania, które całkowicie pozbawiają sędziów prawa wyboru
własnych przedstawicieli w skład KRS. Zalecenia Komisji Weneckiej wobec Polski są
niestety ignorowane. Dotychczasowe rozwiązania dotyczące wyboru sędziów przez
sędziów do KRS były całkowicie zgodne z zaleceniami Rady Europy i zgodne z
Polską Konstytucją, . Obecne rozwiązania są sprzeczne z tymi zapisami.
Porównania Polski do Hiszpanii

Tezy Białej Księgi :Polskie przepisy najbardziej przypominają rozwiązania hiszpańskie – tam
również przewagę w radzie sądownictwa mają sędziowie (w Hiszpanii ta większość to 13 – 8;
w Polsce 17 – 8), których także wybiera parlament, na wspólną kadencję, większością ⅗
głosów.
Odpowiedź
 W Hiszpanii, parlament wybiera członków KRS na podstawie wiążących
rekomendacji komisji wyborczej złożonej z najstarszego prezesa izby Sądu
Najwyższego, najstarszego i najmłodszego sędziego Sądu Najwyższego oraz
sekretarza Sądu Najwyższego. W Polsce o ostatecznym składzie Rady decyduje
większość parlamentarna na posiedzeniu komisji sejmowej, a następnie na
posiedzeniu Sejmu. Do wyboru członków KRS wystarczy bezwzględna większość
głosów. Przepisy wymuszają, aby hiszpański parlament wybierał w skład Rady
sędziów różnych sądów.
Kadencje dotychczasowych członków Rady

Tezy Białej Księgi :Dotychczasowe, niezgodne z Konstytucją RP indywidualne kadencje 11 z
15 członków KRS i tak wygasałyby w ciągu dwóch tygodni (do 24. marca tego roku), kadencje
dalszych dwóch – w maju i w czerwcu. Przerwanie tych kadencji jest uzasadnione faktem ich
niezgodności z Konstytucją, a jednocześnie – z uwagi na krótki czas pozostały do końca
większości z nich – nie wpływa realnie na ciągłość prac Rady.
Odpowiedź
 Nie jest prawdą, że „dotychczasowe kadencje” członków KRS były niezgodne z
Konstytucją. TK, w kwestionowanym prawnie składzie, uznał jedynie, że ich
wzajemne relacje są niekonstytucyjne – powinny być liczone wspólnie, a nie odrębnie.
 Kadencje 2 członków KRS powinny trwać do 2020 r., a kadencje 11 pozostałych
powinny trwać dokładnie 4 lata. Konstytucja jest aktem bezwzględnie obowiązującym
i Rząd nie może swobodnie wybierać przepisów, które chce stosować.
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 Jednorazowe wyrzucenie aż 60% składu Rady i zastąpienie go nowymi,
niedoświadczonymi osobami prowadzi praktycznie do paraliżu prac KRS.
Rzekome skutki pozostawienia bez zmian dotychczasowych rozwiązań
Tezy Białej Księgi : Przeciwnie, to właśnie brak przerwania tych kadencji oznaczałby, że do
lutego i marca 2020 w Radzie 13 na 25 miejsc pozostawałoby nieobsadzonych (dopiero wtedy
wygasałyby kadencje ostatnich dwóch jej członków) – co prowadziłoby do paraliżu KRS.
Odpowiedź
 W toku prac legislacyjnych zgłaszano liczne propozycje dotyczące zgodnego z
Konstytucją sposobu ujednolicenia kadencji członków KRS.
 Wystarczyłoby, aby dokonać obecnie wyboru takiej liczby członków KRS, jaka
kończy kadencje 21.03.2018 r. (na kadencję od 22.03.2018 r.), a następnie dokonywać
wyboru uzupełniającego na wspólną kadencję liczoną od 22.03.2018 r. – to
wystarczyło , aby usunąć tę oczywistą niekonstytucyjność nowych przepisów,
przerywających konstytucyjne kadencje.

Zadania KRS

Tezy Białej Księgi :Krajowa Rada Sądownictwa jest organem powołanym do stania na straży
niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Do najważniejszych zadań Rady należy
rekomendowanie Prezydentowi RP kandydatów na urząd sędziowski, a także rekomendowanie
sędziów do awansu zawodowego do sądów wyższych szczebli.
Odpowiedź
 Właśnie z uwagi na tak ważne kompetencje, niezbędna jest niezależność KRS od
polityków.
 W latach 2014-2018 obecna KRS przedstawiła Prezydentowi RP 21 kandydatów na
stanowiska sędziów SN, a nowa Rada tylko tym roku (2018) będzie mogła obsadzić
ok. 60 stanowisk w Sądzie Najwyższym (oraz następne w kolejnych latach).
Sędziowie SN są wybierani na czas nieoznaczony – nowa KRS będzie miała
zasadniczy wpływ na wybór sędziów, którzy przez następne dziesięciolecia będą
stanowili większość sędziów SN.
 Obecny Minister Sprawiedliwości od 2016 r. nie organizował naboru na wolne
stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych, co spowodowało ponad 800
wakatów i niezałatwienie rocznie ok. miliona spraw, a w tygodniu w którym wybrano
nową KRS rozpoczął nabór na 145 wolnych stanowisk. Minister blokował wybór
sędziów przez dotychczasową Radę i sprawił, że nowa - wybrana w całości przez
polityków Rada - wybierze od razu tak dużą liczbę sędziów.
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Skład Rady i zasady wyboru
Tezy Białej Księgi :W skład KRS zgodnie z Konstytucją wchodzi Minister Sprawiedliwości,
przedstawiciele parlamentu (6 osób) Prezydenta RP (1 osoba) oraz sędziów (17 osób) –
którzy tym samym mają w Radzie ponad 2/3 głosów. Z tej ostatniej grupy 2 przedstawicieli
zasiada w Radzie z urzędu (jest to Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego) – a 15 pochodzi z wyboru. Konstytucja RP nie określa
kto dokonuje tego wyboru – wskazuje jedynie, że jest on dokonywany wyłącznie spośród
sędziów, na wspólną 4-letnią kadencję. Podstawą niezależności pochodzących z wyboru
członków Krajowej Rady Sądownictwa jest nieodwołalność ich mandatu.
Odpowiedź
 Konstytucja wyraźnie określa, ilu członków KRS może wybrać Sejm i ustala tę liczbę
na 4, nie na 19 jak zdecydowała większość rządowa.
 Obecnie sędziowie w ogóle nie wybierają swoich przedstawicieli do KRS – wszyscy
sędziowie wybrani w skład KRS reprezentują większość rządową, a nie sędziów.
 KRS została stworzona po to, aby sędziowie mogli mieć swoich reprezentantów w
organie, który stoi na straży niezależności sądów. Tak to zostało ustalone przy
Okrągłym Stole, tak jest w polskiej Konstytucji, tak wskazywało orzecznictwo TK
przed zmianami i przez dotychczasowych kilkadziesiąt lat nikt tego nie podważał.
 Rząd doprowadził do tego, że organ, który ma stać na straży niezależności sądów i
niezawisłości sędziów w aż 92% swojego składu pochodzi w wyboru polityków – a to
od wpływu władz polityków powinien strzec sądy i sędziów.
Sposób wyboru dotychczasowych członków Rady
Tezy Białej Księgi : Dotychczas wybór sędziowskich członków KRS dokonywany był w
drodze wielostopniowego, skomplikowanego procesu. W pierwszym kroku zgromadzenia
ogólne sędziów sądów okręgowych wyłaniały ze swego grona przedstawicieli, którzy tworzyli
kolejne zgromadzenie – i dopiero spośród jego członków wyłaniały 8 członków KRS.
Równocześnie delegatów wyłaniały poszczególne sądy apelacyjne – a następnie zebranie tych
delegatów wybierało dalszych dwóch członków Rady. Sędziowie Wojewódzkich Sądów
Administracyjnych również wyłaniali swoich delegatów – by utworzyli oni jedno
zgromadzenie wspólnie z sędziami Naczelnego Sądu Administracyjnego, w celu wyboru
kolejnych dwóch osób. Dwóch ostatnich członków KRS wybierało wreszcie Zgromadzenie
Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
Odpowiedź
 Skoro Rząd był w stanie opisać ten proces w 4 zdaniach, to widocznie nie był tak
skomplikowany.
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 Ten zróżnicowany proces gwarantował, że sędziowie wchodzący w skład KRS będą
niezależni od polityków i będą pochodzili z różnych środowisk.
 Dotychczasowy sposób wyboru członków KRS gwarantował również, że w skład
KRS wejdą przedstawiciele wszystkich rodzajów sądów.
 To rodzaj wyborów pośrednich. W USA także elektorzy wybierają prezydenta.

Udział sędziów sądów rejonowych w wyborach do KRS.
Tezy Białej Księgi :Warto podkreślić, że z procesu tego wyłączona była de facto spora część
sędziów, zwłaszcza z sądów rejonowych – stanowiących najliczniejszą grupę w polskim
sądownictwie. W efekcie Krajowa Rada Sądownictwa przez ostatnie lata zdominowana była
przez sędziów sądów wyższych instancji. Choć Konstytucja nakazuje, aby w skład rady
powoływani byli sędziowie ze wszystkich rodzajów sądów, obecnie w KRS zasiada tylko jeden
sędzia sądu rejonowego, choć sędziowie tych sądów stanowią ponad ⅔ wszystkich sędziów w
Polsce. Przez niemal 30 lat funkcjonowania Rady, jej członkami było tylko 4 takich sędziów –
mimo że sądy rejonowe rozstrzygają niemal 95% spraw w Polsce.
Odpowiedź
 Nie jest prawdą, że przedstawicieli wyłaniały „zgromadzenia ogólne sędziów sądów
okręgowych” – takie organy w ogóle nie istnieją. Przedstawicieli wyłaniały
zgromadzenia przedstawicieli sędziów okręgów (złożonego w 50% z sędziów sądu
okręgowego i w 50% z sędziów sądów rejonowych). Sędziowie sądów rejonowych
brali zatem udział w wyborze członków KRS i zostawali tymi członkami.
 Rząd pominął również fakt, że jednego członka KRS wybierało Zgromadzenie
Sędziów Sądów Wojskowych – w nowej KRS nie ma żadnego sędziego tego sądu.
 Sędziowie sadów rejonowych brali udział w wyborach członków KRS, ponieważ
stanowią oni 50% składu zgromadzeń przedstawicieli sędziów okręgu. Nie jest
prawdą, że ta grupa sędziów była wyłączona z procesu wyboru członków KRS.
Sędziowie rejonowi popierali zazwyczaj sędziów sądów wyższych instancji bo mieli
świadomość ich doświadczenia i autorytetu oraz charakteru pracy w KRS, np. wyboru
kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego
 Wszyscy sędziowie sądów powszechnych, którzy brali udział w wyborze członków
KRS oraz wszyscy wybrani przez nich sędziowie przez wiele lat swojej służby
pracowali w sądach rejonowych i znają dokładnie problemy tych sądów. Obecnie
podstawowym problemem tych sądów były braki kadrowe, spowodowane przez
Ministra Sprawiedliwości, który czekał na nowy skład KRS, który zapewni wybór
sędziów zgodnych z jego poglądami.
 Konstytucja nie nakazuje, aby w składzie Rady byli sędziowie sądów rejonowych –
ten typ sądów powstał na mocy ustawy, a Konstytucja nie wymaga aby takie sądy
istniały. Zgodnie z Konstytucją w skład KRS mają wchodzić sędziowie wybrani
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spośród „sędziów Sądu Najwyższego sądów powszechnych, sądów administracyjnych
i sądów wojskowych.” – w poprzednim składzie KRS byli sędziowie wszystkich tych
rodzajów sądów, w obecnym składzie jest reprezentacja sędziów sądów
powszechnych (13 rejonowych i 1 okręgowy) oraz 1 sędzia wojewódzkiego sądu
administracyjnego. Nie ma w ogóle sędziów SN, NSA ani sądów wojskowych.
 Obecna partia rządząca jeszcze w 2010 r. postulowała, aby w skład KRS wchodzili
„sędziowie wyróżniający się doświadczeniem zawodowym związanym z orzekaniem
w instancji odwoławczej przez co najmniej 10 lat” – czyli co najmniej sędziowie sądu
okręgowego.
Zastrzeżenia części sędziów do dotychczasowych rozwiązań.
Tezy Białej Księgi : :Jeszcze w 2014 roku na problem ten zwracali uwagę sami sędziowie
sądów rejonowych i okręgowych. W podjętej wówczas uchwale zarzucali oni mechanizmowi
wyboru niezgodność z demokratycznymi standardami – i domagali się zbadania zgodności
tego mechanizmu z Konstytucją RP.
Odpowiedź
 Zarzuty części sędziów dotyczyły nieproporcjonalnego rozłożenia mandatów w
składzie KRS względem realnej liczebności poszczególnych grup sędziów – polscy
sędziowie NIGDY nie domagali się pozbawienia ich własnej reprezentacji w KRS, jak
również NIGDY nie domagali się, aby o składzie KRS decydowała większość
parlamentarna.
Ocena działań dotychczasowej KRS wobec systemu wyborów do rady.
Tezy Białej Księgi : Krajowa Rada Sądownictwa nie podjęła żadnych działań w związku z tą
uchwałą i nie wystąpiła z postulowanym w niej przez sędziów wnioskiem do Trybunału
Konstytucyjnego. Uczynił to natomiast Prokurator Generalny, a w wyniku rozpoznania jego
wniosku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zaskarżone przepisy naruszają Konstytucję – w
zakresie w jakim nierówno traktują sędziów sądów rejonowych i okręgowych wobec sędziów
sądów apelacyjnych, a także sędziów sądów rejonowych wobec sędziów sądów okręgowych.
Odpowiedź.
 Politycy zinterpretowali ten wyrok w ten sposób, że zamiast zrównać wszystkich
sędziów w prawie wyboru członków KRS, to pozbawili wszystkich sędziów prawa
wybierania członków KRS i przyznali tę kompetencję sobie.
 Prokurator Generalny (czyli Minister Sprawiedliwości) złożył ten wniosek równolegle
z wniesieniem projektu zmian w ustawie o KRS, a TK w składzie obsadzonym przez
partię rządzącą orzekł zgodnie z wnioskiem Ministra.
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Subiektywna ocena dotychczasowej KRS
Tezy Białej Księgi :Dotychczasowa praktyka prowadziła do sytuacji, w której z jednej strony
większość sędziów pozbawiona była realnej możliwości wpływu na obsadę KRS, z drugiej –
do podejmowania przez Radę działań nieakceptowanych przez samo środowisko sędziowskie.
Odpowiedź.
 Sędziowie sądów rejonowych mieli realną możliwość wpływu na obsadę KRS, skoro
stanowili 50% składu organu, który wybierał przedstawicieli okręgów sądowych. Po
prostu sędziowie ufają doświadczeniu i wybierają osoby o większym i bardziej
zróżnicowanym doświadczeniu jako swoich reprezentantów. Nie jest prawdą, że
sędziowie nie akceptowali działań Rady świadczą o tym uchwały praktycznie
wszystkich sądów wszystkich szczebli w Polsce które murem stanęły za działaniami
Rady broniącymi niezależnych sądów i trójpodziału władzy.
Przykład rzekomego braku akceptacji dla działań KRS.
Tezy Białej Księgi Przykładem takiej sytuacji może być rekomendacja przez KRS na wolne
stanowisko w Sądzie Rejonowym w Przemyślu kandydata, którzy uzyskał poparcie zaledwie 1
z 39 sędziów ze Zgromadzenia Ogólnego sędziów tamtejszego okręgu. W podjętej następnie
uchwale sędziowie ci wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec działania KRS – wskazując, że
cechowało się ono „brakiem bezstronności”, że istnieją uzasadnione wątpliwości czy było
ono „merytorycznie obiektywne”, i że miało ono charakter „całkowitego ignorowania opinii
środowiska sędziowskiego, a zarazem profanowania idei samorządności tej grupy
zawodowej”.
Odpowiedź
 Zgodnie z polską Konstytucją, sędziów powołuje Prezydent RP na wniosek Krajowej
Rady Sądownictwa, a w procedurze opiniowania kandydatów biorą udział organy
samorządu sędziowskiego. Rada uwzględnia głos środowiska sędziowskiego, ale nie
jest nim związana. W jawnym uzasadnieniu decyzji Rady wyjaśniono, dlaczego z
wnioskiem o powołanie przedstawiono innego kandydata, niż postulowany przez
środowisko sędziowskie. Uchwała Rady jest zaskarżalna do Sądu Najwyższego i
każdy kandydat który przegrywa konkurs może się odwołać od takiej decyzji. Ten
jednostkowy przypadek wskazuje, że Rada jeśli inaczej niż lokalny sąd oceniła
kandydatów to wybierała wg niej najlepszego, a nie wskazanego przez środowisko.
 Nowe przepisy likwidują samorządność sędziowską, pozbawiając sędziów prawa
opiniowania kandydatów na prezesów sądów, likwidując ogólnopolskie organy
przedstawicielskie sędziów, a ponadto w nowej procedurze wyboru sędziów SN
pozbawiono organy samorządu sędziowskiego prawa opiniowania kandydatów na
sędziów SN.
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Przykład wyboru na stanowisko sędziowskie osoby bliskiej wobec członka KRS.
Tezy Białej Księgi :Podobna sytuacja miała miejsce w Sądzie Rejonowym dla WarszawyMokotowa, do którego KRS rekomendowała Joannę Raczkowską – żonę Piotra
Raczkowskiego, wiceprzewodniczącego Rady. Cała KRS poparła ją jednogłośnie, pomimo
tego że wraz z nią zgłoszone były kandydatury 93 innych osób, a przeciw jej wyborowi
opowiedziało się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie.
 Informacja wskazana powyżej jest zmanipulowana. W tym przypadku równolegle
prowadzono nabór na 12 miejsc w warszawskich sądach rejonowych, w którym brało
udział 150 kandydatów (a zatem realnie 12,5 kandydatów na 1 miejsce, a nie 93 na 1
miejsce).
 Kandydatka ta była doświadczonym prokuratorem i wg stażu pracy i ocen mogła
ubiegać się o urząd w sądzie wyższej instancji ( sądzie okręgowym), ale zdecydowała
o kandydowaniu do sądu rejonowego- pierwszej instancji, w którym jest najwięcej
pracy i znacznie więcej niż miała w dotychczasowym miejscu pracy.
 Kandydatka została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana przez zespół, w którego
składzie był członek KRS wybrany przez Sejm spośród posłów obecnej większości
parlamentarnej.
 Kandydatka została pozytywnie zaopiniowana przez Kolegium Sądu.
 Informacja że przeciwko niej opowiedziało się Zgromadzeni Sadu jest manipulacją. W
konkursach w Okręgu warszawskim rzadko kiedy jakiś kandydat uzyskuje poparcie
głosów ponad 50 % co przyjmuje się jako pozytywną opinię. I także w tych
konkursach kandydaci nie uzyskali takiego poparcia.
- osoba bliska do opiniowanej w całości wyłączyła się z udziału w pracach Rady gdy w
konkursie startowała jej bliska osoba

Niepożądane zjawiska w wymiarze sprawiedliwości
Choć zatem w skład KRS wchodzą w zdecydowanej większości sędziowie – i byli oni dotąd
wybierani przez samych sędziów – to w efekcie doszło do wykształcenia się w Radzie (a
pośrednio także w całym wymiarze sprawiedliwości) zjawisk niepożądanych: nepotyzmu,
skupiania się na własnych interesach kosztem interesu obywateli, nieuzasadnionej ochrony
członków swojej grupy – i w konsekwencji wytworzenia społecznego obrazu zamkniętej,
nadzwyczajnej korporacji zawodowej, która nie służy społeczeństwu, a stawia się ponad nim.
Odpowiedź
 Po 3 latach pracy nad zmianami w sądownictwie, Rząd był w stanie znaleźć tylko 2
powyższe sprawy, w których zarzuca Radzie nieprawidłową decyzję. W ciągu
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ostatnich 4 lat funkcjonowania, KRS przedstawiła Prezydentowi RP wnioski o
powołanie aż 1472 osób na wolne stanowiska sędziowskie.
 Wytworzenie negatywnego obrazu sądownictwa to między innymi ataki polityków, w
tym ostatnio finansowanej ze środków pochodzących ze spółek Skarbu Państwa
„Polskiej Fundacji Narodowej” – haniebnej kampanii medialnej na którą wydano
sprzecznie ze statutem fundacji, mającej promować polską markę za granicą,
kilkanaście milionów z publicznych środków na oczernianie sadów i sędziów.
 Fragment ten stanowi zlepek pomówień z którymi trudno polemizować

Ocena opinii Komisji Weneckiej
Tezy Białej Księgi : Nie da się w tym miejscu nie zauważyć, że w swojej opinii dotyczącej
polskich reform, Komisja Wenecka zawarła zupełnie inne stanowisko, pomijając swoje
wcześniejsze stanowisko przemawiające za zapewnieniem równowagi w radach sądownictwa.
Komisja przytoczyła nawet fragmenty cytowanych wyżej opinii na temat Ukrainy i Macedonii
– ale pominęła te ich elementy, które wskazywały na niebezpieczeństwa wynikające z braku
równoważenia wpływów środowiska sędziowskiego innymi mechanizmami. W opinii na temat
Polski brak również odwołania do dokonanej w 2007 roku oceny systemu rumuńskiego – w
której wprost rekomendowano, by przepisy uniemożliwiały zdominowanie rady sądownictwa
sędziom wybranym przez swoje środowisko. W ocenie Polski jest to przejaw wybiórczego
stosowania reguł, które powinny być jednolite dla wszystkich państw europejskich.
Odpowiedź
 Komisja Wenecka wskazuje zagrożenia tam, gdzie one występują. W systemach, w
których kształt rady prowadził do patologii, Komisja Wenecka wzywała do zmian. W
odniesieniu do Polski, Komisja Wenecka uznawała model, w którym 15 z 25
członków KRS jest wybieranych przez samych sędziów – za optymalny. To dlatego
krytykowała rozwiązania, które całkowicie pozbawiają sędziów prawa wyboru
własnych przedstawicieli w skład KRS. Te same rozwiązania w różnych krajach, o
różnej kulturze prawnej, mogą prowadzić do różnych rezultatów.
 Komisja Wenecka została zaproszona do Polski przez polskiego Ministra Spraw
Zagranicznych i spotykała się z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w spór o
praworządności w Polsce. Po wydaniu opinii niespełniającej oczekiwań Rządu pracę
Komisji przedstawiciele Rządu i większości parlamentarnej atakowali i
deprecjonowali w sposób naruszający dobre obyczaje. Pomagały w tej narracji
upolitycznione media rządowe które są jedynie mediami publicznymi z nazwy.
Członków KRS którzy spotkali się na prośbę MSZ z przedstawicielami Komisji, jedna
z prominentnych posłanek rządzącej partii i jednocześnie członek KRS z ramienia
Sejmowej większości oskarżała publicznie o zdradę państwa.
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Historyczny aspekt powstania KRS
Tezy Białej Księgi : W polskich warunkach istotny jest również aspekt historyczny. Pierwsza
Krajowa Rada sądownictwa powołana została w 1989 roku – a w jej skład weszli sędziowie
urzędujący w sądach powszechnych, powołani do nich przez komunistyczną Radę Państwa.
Dalsze działanie KRS oparte było o korporacyjny, wewnątrzśrodowiskowy model wyboru jej
członków – co przez lata nie sprzyjało, a wręcz stało na przeszkodzie rozliczeniu sędziów
zaangażowanych w komunizm, a także jakimkolwiek poważnym reformom sądownictwa.
Odpowiedź
 KRS została powołana w wyniku porozumień Okrągłego Stołu, z inicjatywy m.in.
Jarosława Kaczyńskiego ale także wielu autorytetów opozycji i świata nauki prawa w
tym Prof. Adama Strzembosza, legendy polskiego niezależnego sądownictwa, który
został usunięty z sądownictwa po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego.
 Wtedy ustalono, znając ówczesne realia lepiej niż z dzisiejszej perspektywy, aby skład
KRS był ustalany w większości przez organy samorządu sędziowskiego by oderwać
zadania rady od wpływu polityków i polityki .
 W tamtych latach wielu polskich sędziów należało do Solidarności i wyrażało
poparcie wobec zmian w Polsce, a fakt, że nominacje sędziowskie uzyskali od
komunistycznych władz był obiektywnie znany i niemożliwy do uniknięcia.
 KRS nie posiada żadnych kompetencji, które mogłyby „stać na przeszkodzie”
rozliczeniu sędziów zaangażowanych w komunizm ani kompetencji blokujących
„poważne reformy sądownictwa”. To zadania parlamentu, który może podejmować
stosowne decyzje o ile mieszczą się one w granicach Konstytucji RP. Sąd Najwyższy
w 1990 roku został utworzony na nowo. KRS rozpatrywała indywidualnie wnioski
wobec działań sędziów z czasów przed 1990 rokiem, którzy sprzeniewierzyli się
zasadom etyki i w kilkudziesięciu przypadkach pozbawiała takie osoby stanu
spoczynku czyli sędziowskiej emerytury. Odpowiedzialność była jednak indywidualna
a nie zbiorowa a wobec każdego komu udowodniono złamanie prawa wyciągano
prawne konsekwencje. System państwa demokratycznego gwarantował każdemu
prawo do rzetelnego sądu i prawo do obrony.
 KRS w swoich licznych opiniach i stanowiskach kierowała się koniecznością
zapewnienia skuteczności prawa do sądu, które przysługuje każdemu.

Zadania KRS
Tezy Białej Księgi : Zadaniem Rady jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości
sędziów – ale nie może być to utożsamiane wyłącznie z ochroną ich korporacyjnego interesu,
za co KRS była krytykowana od lat przez niemal wszystkie siły polityczne. Potrzeba reformy
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Rady była dostrzegana również w środowiskach prawniczych. W 2004 roku z propozycją
znacznie dalej idących zmian wystąpił prof. Andrzej Rzepliński, pełniący do 2016 roku funkcję
prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w ostatnim czasie bardzo krytyczny wobec nowelizacji
ustaw regulujących ustrój wymiaru sprawiedliwości.
Odpowiedź
 Przedstawiciele nauki prawa ani środowisko prawnicze w Polsce NIGDY nie
postulowało przyznania Sejmowi RP prawa wyboru 19 z 25 członków KRS.
 Podstawową funkcją środowisk prawniczych jest analiza przepisów i poszukiwanie
nowych rozwiązań, jednak zmiany w ustawie o KRS uchwalone przez obecny Sejm są
krytykowane i oceniane jako niekonstytucyjne i nieracjonalne przez wszystkie liczące
się środowiska naukowe oraz organy samorządów zawodowych: adwokatów i radców
prawnych.
 Nikt nie kwestionuje potrzeby analizy i zmian w wymiarze sprawiedliwości, ale
zmiany te nie mogą polegać na podporządkowaniu sądów politykom.

Nowe zasady wyboru członków KRS.
Tezy Białej Księgi: Dlatego właśnie Sejm zdecydował, że zmianie ulegnie jedynie sposób
wyboru sędziów. Odtąd mają być oni wybierani spośród przedstawicieli wszystkich szczebli
sądownictwa – i już nie przez samych sędziów, a przez Sejm RP. Aby zapewnić odpowiednią
reprezentację także kandydatom opozycji, zasadą jest wybór dokonywany większością ⅗
głosów, a każdy klub parlamentarny ma gwarancję, że wybrany zostanie co najmniej jeden
poparty przez niego kandydat. W obecnym kształcie Sejmu RP oznacza to, że kluby opozycyjne
wobec parlamentarnej większości mają gwarancję, że wybranych zostanie co najmniej 6
kandydatów z ich poparciem.
 Wbrew tezom Rządu, dotychczas członkowie KRS byli wybierani spośród wszystkich
sędziów – obecnie są wybierani spośród osób powiązanych z politykami.
 Wbrew tezom Rządu, dla wyboru członków KRS wystarczająca jest bezwzględna
większość głosów, którą posiada zawsze większość parlamentarna (Rząd).
 Ustawa zapewnia, że największy klub parlamentarny będzie miał większość w Radzie
(może poprzeć 9 sędziów, a w skład Rady wchodzi już 2 posłów, 2 senatorów i
Minister Sprawiedliwości należący do tego klubu), tj. aż 14 z 25 miejsc w KRS.
„Mechanizm wywierania nacisków” jest zatem zbędny, skoro żadna uchwała KRS nie
zostanie wydana bez zgody członków reprezentujących większość parlamentarną.
Wpływ sędziów na KRS
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Tezy Białej Księgi : Sędziowie zachowują w KRS tę samą większość, jaką mieli do tej pory –
wynika to wprost z Konstytucji RP. Jak wskazano już wyżej, Konstytucja nie określa kto
wybiera sędziów w skład KRS – pozostawiając to do decyzji ustawodawcy. Wskazuje jedynie,
że są oni powoływani na wspólną 4-letnią kadencję.
 Konstytucja określa, ilu członków KRS może wybrać Sejm RP i ustala tę liczbę na 4,
a nie na 19 – jak uchwalił Parlament.
 Organ, który stoi na straży niezależności sądów od innych władz nie może realizować
swoich zadań, jeśli o jego składzie decydują wyłącznie te „inne władze”.
 W poprzedniej procedurze, wszyscy sędziowie brali udział w wyborach członków
KRS, ponieważ wybierali ich bezpośrednio albo pośrednio.
 Konstytucja wskazuje że kadencja wybranego członka Rady trwa cztery lata. Nie
wskazuje, jak w przypadku innych organów, że to kadencja określonego organu trwa
np. 4 lata. Wykładnia językowa jest jednoznaczna. I taka była dotychczasowa
praktyka od szeregu lat. To zadziwiająca wykładnia nowego TK próbuje zmienić
jasne, czytelne i oczywiste zapisy Konstytucji.
Wpływ środowiska sędziowskiego na wybory do nowej KRS.
Tezy Białej Księgi : Środowisko sędziowskie zachowuje istotny udział również w samej
procedurze wyboru – będzie on dokonywany wyłącznie spośród kandydatów, którzy wcześniej
uzyskali poparcie co najmniej 25 innych sędziów albo 2 000 obywateli. W porównaniu do
poprzedniej, wielostopniowej procedury przedstawicielskiej daje to „szeregowym” sędziom
(zwłaszcza z niższych instancji) realną możliwość wpływu na skład Rady, podczas gdy
dotychczas była ona w istocie iluzoryczna.
Odpowiedź
 W obecnej procedurze, jedna grupa 25 sędziów( np. na tzw. stałych delegacjach w
Ministerstwie Sprawiedliwości- czyli sędziowie nie orzekający i służbowo podlegli
ministrowi) może wystawić wszystkich kandydatów, których potem wybiorą politycy.
 Sędziowie są narażeni na wpływ polityków, którzy mogą oferować im poparcie w
zamian za niejasne korzyści.
 Obywatele nie chcą brać udziału w tej niekonstytucyjnej procedurze.
 Podczas wyboru sejm utajnił listy poparcia zgłoszonych kandydatów więc nie można
sprawdzić jakie i przez kogo poparcie otrzymali sędziowie startujący do KRS. Nawet
posłowie, którzy mieli dokonywać wyboru kandydatów nie mogli mieć wglądu w
załączniki zgłoszeniowe kandydatów. To sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
 Większość wybranych kandydatów ma jednoznaczne powiązania z Ministrem
Sprawiedliwości i nie są w żadnej mierze reprezentantami środowiska sędziowskiego,
co jedynie potwierdzają uchwały kolejnych sądów w tych kwestiach.
PRZYKŁADY ZAGRANICZNE
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 Skoro Rząd uważa, że sposób wyboru członków KRS nie ma znaczenia dla
niezależności sądów, to dlaczego wskazuje na uzasadnienie swoich zmian przykłady
porządków prawnych, w których politycy mają formalnie większe kompetencje w
procedurze powoływania sędziów?
 Obecna ustawa o KRS zmienia tryb wyboru członków KRS, w taki sposób, że
sędziowie zostają pozbawieni prawa wyboru swoich przedstawicieli do KRS.
 Członkowie KRS po zmianach to przedstawiciele Sejmu (19 członków), Senatu (2
członków), rządu (1 członek) i prezydenta (1 członek) + 2 prezesów sądów
powoływanych przez Prezydenta spośród kandydatów wskazywanych przez sędziów
tych sądów.

Gwarancje niezawisłości
Tezy Białej Księgi : Zachowane zostają wszelkie gwarancje niezawisłości – a wybór
członków KRS przez Sejm w żaden sposób nie spowoduje upolitycznienia Rady. W jej skład
nadal wchodzić będą niezawiśli sędziowie – a po dokonaniu wyboru nikt nie będzie mógł ich
odwołać. Ani rząd, ani parlament nie będzie miał jakiegokolwiek wpływu na decyzje
podejmowane przez Radę po jej obsadzeniu. W podobny sposób Sejm wybiera Rzecznika
Praw Obywatelskich, prezesa Najwyższej Izby Kontroli czy członków Rady Polityki Pieniężnej
– i nikt nie stawia tym organom zarzutu, że w swoich działaniach zależne są od woli
parlamentu.
Odpowiedź
 Sędziowie kandydujący do KRS są narażeni na wpływ polityków, którzy mogą
oferować im poparcie w zamian za niejasne korzyści. Ujawniono już, że politycy
spotykali się z nimi i wymagali od nich deklaracji poparcia dla programu swojego
stronnictwa politycznego.
 Członkowie KRS mogą ubiegać się o reelekcję, a zatem mogą być narażeni na
oczekiwania ze strony polityków, aby nie krytykowali działań Parlamentu, o ile chcą
uzyskać ponowny wybór do KRS.
 Porównanie KRS do RPO lub Prezesa NIK świadczy o nieznajomości systemu władz
w państwie. RPO i Prezes NIK powstały jako „przedłużenie” Parlamentu i jego
funkcji kontrolnej. Organy te kontrolują działalność administracji państwowej (RPO
pod kątem praw człowieka, a NIK z uwagi na gospodarność, legalność, celowość etc.).
KRS jest organem stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów –
od innych władz, w tym od władzy sprawowanej przez Parlament.

Zarzuty to oceny KE wobec KRS
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Tezy Białej Księgi :Komisja zarzuca Polsce, że niekonstytucyjne jest przerwanie obecnej
kadencji KRS. Jest to zarzut nieuprawniony: dotychczasowy sposób wyboru był sprzeczny z
Konstytucją (wyboru dokonywano z pominięciem sędziów najniższego szczebla, ponadto
przeprowadzono go nie na wspólną, a na indywidualne kadencje, niezgodne z ustawą
zasadniczą.
Odpowiedź
 Nowe przepisy nie usuwają rzekomej niezgodności z Konstytucją, którą orzekł TK w
nowym i składzie . Dodatkowo w składzie z nieprawidłowo wybranymi sędziami.
 TK nie stwierdził, że wybór członków KRS przez organy samorządu sędziowskiego
jest niezgodny z Konstytucją – zakwestionował jedynie szczegóły proceduralne
starego trybu.
 TK nie stwierdził (bo jest to nieprawda), że wyboru dokonano z pominięciem sędziów
najniższego szczebla.
 Wykonanie tego wyroku w granicach Konstytucji powinno polegać na przyznaniu
wszystkim sędziom równego prawa głosu w wyborach członków KRS (bezpośrednich
lub pośrednich), a nie na pozbawieniu sędziów prawa wyboru jakiegokolwiek
kandydata na członka KRS.
 Sędziowie sądów rejonowych mają bezpośredni i realny wpływ na wybory członków
KRS, ale zazwyczaj wybierają kandydatów doświadczonych, a to zwykle są sędziowie
sądów okręgowych
Orzecznictwo TK pozwalające na skrócenie kadencji.
Tezy Białej Księgi :Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie stwierdzał w przeszłości, że w
wyjątkowych wypadkach jest dopuszczalne skrócanie kadencji, gdy konieczność ta wynika z
ochrony interesu publicznego. Skoro najważniejszy organ mający stać na straży niezależności
sądownictwa wybrany został w sposób sprzeczny z Konstytucją, sytuacja ta wymaga jak
najszybszej naprawy.
Odpowiedź
 TK nigdy nie wydał takiego orzeczenia.
 TK stwierdził, że gdy ktoś jest wybierany na określoną kadencję, to ustawa może
przewidywać sytuacje, w których osoba ta przestanie pełnić funkcję przed upływem
kadencji (np. jeśli w trakcie kadencji zostanie skazana za przestępstwo). TK nigdy nie
dopuścił skracania konstytucyjnej kadencji w trybie ustawy zwykłej.
 TK w nowym składzie nie uznał, że KRS została wybrana w sposób sprzeczny z
Konstytucją i wyraźnie wskazał, że jego orzeczenie nie dotyczy legalności wyboru
członków KRS.
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Kadencje dotychczasowych członków Rady
Tezy Białej Księgi :Spośród 15 pochodzących z wyboru sędziowskich członków obecnej KRS
indywidualne kadencje wygasły już w stosunku do dwóch osób. Dalszych 11 zakończyłoby je
między lutym a czerwcem 2018 roku. W Radzie pozostałoby wówczas dwoje sędziów
pochodzących z wyboru dokonanego w lutym i marcu 2016 roku – których kadencje trwałyby
aż do początku 2020 roku. Ustawodawca miał w tej sytuacji dwie możliwości: albo poczekać
na wygaśnięcie indywidualnych kadencji wszystkich członków Rady (co doprowadziłoby do
istnienia w niej 13 wakatów przez najbliższe 2 lata), albo wygasić kadencje wszystkich jej
członków i przeprowadzić nowy wybór całej KRS, na zasadach zgodnych z Konstytucją.
Odpowiedź
 Ustawodawca szanujący Konstytucję aby dokonać zmian w zasadach wyboru, mógł
dokonać obecnie wyboru takiej liczby członków KRS, jaka kończy kadencje
21.03.2018 r. lub wcześniej (na kadencję od 22.03.2018 r.), a następnie dokonywać
wyboru uzupełniającego na wspólną kadencję liczoną od 22.03.2018 r. – zwłaszcza, że
uchwalone zmiany w ustawie o KRS przewidują tryb wyboru uzupełniającego. Tak
niewiele wystarczyło do tego, aby usunąć tę kolejną i oczywistą niekonstytucyjność
nowych przepisów.

Wpływ KRS na nowy SN
Tezy Białej Księgi : Konsekwencją zachowania pełnej niezależności przez Krajową Radę
Sądownictwa jest także brak jakiegokolwiek ryzyka dla niezależności Sądu Najwyższego, czy
niezawisłości jego sędziów. Dotyczy to także tych, którzy zasiądą w nowo utworzonych Izbach
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbie Dyscyplinarnej. Wszystkie te osoby
będą musiały uzyskać pozytywną rekomendację Rady – co gwarantuje, że środowisko
sędziowskie zachowa nad tym procesem pełną kontrolę.
Odpowiedź
 Partia rządząca uzyskała większość w Radzie (poparła 9 sędziów, a w skład Rady
wchodzi już 2 posłów, 2 senatorów i Minister Sprawiedliwości należący do tego
klubu), tj. aż 14 z 25 miejsc w KRS. Bez poparcia tych osób żaden kandydat nie
zostanie sędzią.
 Nowa ustawa o SN pozbawiła środowisko sędziowskie prawa opiniowania i oceny
kandydatów na sędziów SN (nie przewidziano kompetencji dla zgromadzeń izb ani
zgromadzenia ogólnego sędziów SN).
 - nowa upolityczniona KRS będzie miała decydujący wpływ na nowe izby Sadu
Najwyższego, które tak jak Izba Dyscyplinarna mogą usuwać sędziów mających
niezależne poglądy i orzekających w sposób niezawisły. Natomiast Izba Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych będzie mogła na podstawie tzw. skargi
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nadzwyczajnej zmienić prawomocnie już zapadłe orzeczenia sprzed wielu lat burząc
porządek prawny czy mieć realny wpływ na zatwierdzanie ważności wyborów,
rozliczenie funduszy partii politycznych, czy przyznawanie ważnych koncesji. W
izbach tych mają orzekać ławnicy wybierani przez senat czyli de facto obecnie przez
rządzącą partię.
Wpływ Sejmu na KRS
Tezy Białej Księgi : Demokratyzacja KRS jest potrzebna, by społeczeństwo miało (za
pośrednictwem Sejmu) pewien wpływ na to jak kształtowane będą kadry w sądownictwie – ale
wpływ ten kończy się wraz z powołaniem na urząd sędziego i otrzymaniem zapisanych w
Konstytucji i w ustawach gwarancji niezawisłości.
Odpowiedź
 Społeczeństwo ma ogromny wpływ na kształtowanie kadr w sądownictwie i bez
podporządkowania KRS parlamentowi.
 Bez zgody Prezydenta pochodzącego z wyborów powszechnych, żaden kandydat nie
zostanie sędzią.
 To Parlament uchwala ustawy, które określają, kto może zostać sędzią.
 To Parlament określa drogę do zawodu sędziego, dzisiaj podporządkowaną Krajowej
Szkole Sądownictwa i Prokuratury – nadzorowanej przez Ministerstwo
Sprawiedliwości.
 To Parlament uchwala ustawy regulujące tryb postępowania przed sądami – czyli
prawo, które odpowiada za krytykowaną przez opinię publiczną przewlekłość
postępowania sądowego.
 Na salach rozpraw są kamery, postępowanie jest jawne z udziałem publiczności
 Postępowania dyscyplinarne wobec sędziów są jawne, a sędziowie którzy naruszyli
zasady etyki są usuwani z zawodu w świetle kamer a przez to całego społeczeństwa
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VII. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
(rozdział VI, ad. 139-165 BK)

Trybunał Konstytucyjny jest organem, który w sposób ostateczny i powszechnie
obowiązujący orzeka o zgodności z Konstytucją ustaw i innych aktów normatywnych.
Orzeczenie o niekonstytucyjności ustawy, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, pozbawia tę
ustawę mocy obowiązującej i daje obywatelom możliwość wznowienia postępowania w
sprawach rozstrzygniętych na jej podstawie. Nieprzypadkowo zatem cała tzw. „reforma
wymiaru sprawiedliwości” rozpoczęła się od Trybunału Konstytucyjnego, który w grudniu
2016 r. został całkowicie podporządkowany obecnie rządzącym i do dziś jest przez nich w
pełni kontrolowany. Sparaliżowanie działalności organu, który w sposób niezależny mógłby
stwierdzić niekonstytucyjność ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości, a także innych
ustaw ograniczających wolności i prawa obywateli umożliwiło większości parlamentarnej
przyjęcie tych ustaw o treści w oczywisty sposób niezgodnej z Konstytucją.
Biała Księga w sposób niezgodny z prawdą przedstawia kwestie dotyczące odmowy
przyjęcia ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów, uznania bezskuteczności ich
wyboru, dokonania kolejnego wyboru osób na zajęte już miejsca sędziowskie, ocen orzeczeń
Trybunału z grudnia 2015 r. i z 2016 r., zgodności z Konstytucją obecnego składu Trybunału,
prawidłowości powołania Prezesa Trybunału w grudniu 2016 r., odmowy ogłoszenia trzech
wyroków Trybunału przez Prezesa Rady Ministrów i usunięcia tych wyroków z oficjalnego
zbioru orzeczeń, a także oceny efektywności, niezależności i politycznej bezstronności
funkcjonowania Trybunału w obecnym stanie osobowym i prawnym. W Białej Księdze
zatajono to, że obecnie Trybunał Konstytucyjny nie wykonuje prawidłowo swoich zadań, nie
jest barierą dla stanowienia licznych ustaw niezgodnych z Konstytucją i nie ma autorytetu,
jakim się cieszył do 2016 r. w kraju i za granicą.

1. Obsadzenie TK przez osoby niebędące sędziami TK

Ad. 139
Nie jest prawdą, jakoby Sejm uchwalił 25 czerwca 2015 r. ustawę o TK oraz wybrał 8
października 2015 r. pięciu sędziów TK „nie wiedząc jeszcze, kiedy skończy się jego
kadencja”.
Moment zakończenia kadencji Sejmu określa Konstytucja: kadencja Sejmu kończy
się z dniem poprzedzającym dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji (art. 98 ust. 1), co
powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia wyborów (art. 109 ust. 2 Konstytucji), a dzień
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wyborów jest wyznaczany na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 30 dni przed
upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu (art. 98 ust. 1). Kadencja sędziów TK nie jest
powiązana z kadencją Sejmu i nie może być od tej kadencji zależna. Gdyby tak było, to
Sejm obecnej kadencji nie mógłby wybrać sędziów TK na miejsce sędziów, których kadencja
wygasła w czasie poprzedniej kadencji Sejmu, bo trzeba byłoby dojść do wniosku, że tylko
ten ostatni Sejm miał kompetencję do wyboru tych sędziów. Oczywiste jest, że Sejm nie
może dokonywać wyboru sędziów TK na przyszłość, choć jednocześnie wyboru tego
powinien dokonać w takim czasie, aby nie naruszyć zasady ciągłości działania TK. Skoro
zatem wiadomo było, że kadencja trzech sędziów TK upływa 6 listopada 2015 r., to wyboru
ich następców Sejm powinien dokonać w takim terminie, aby na dzień 6 listopada 2015 r.
mogli oni objąć swój urząd.
Wybór trzech sędziów TK dokonany przez Sejm poprzedniej kadencji nie był więc
wyborem przyspieszonym czy nieprawidłowym. Co więcej prawidłowość podstawy prawnej
tego wyboru TK potwierdził w wyroku o sygn. K 34/15, który to wyrok jest ostateczny i
został ogłoszony w Dzienniku Ustaw.
Kadencja trzech sędziów miała się rozpocząć 6 listopada 2015 r., a obecna kadencja Sejmu
rozpoczęła się później, bo 12 listopada 2015 r. Oznacza to, że sędziowie ci zostali wybrani
przed upływem poprzedniej kadencji Sejmu, czyli prawidłowo. Hipotetyczne rozważania w
Białej Księdze o scenariuszach wyboru sędziów, które się nie wydarzyły, nie maja znaczenia.
Stwierdza to wyraźnie Komisja Wenecka w opinii z 11-12 marca 2016 r., pkt 122.
Bez względu na spekulacje dotyczące hipotetycznej wiedzy lub jej braku po stronie
Sejmu poprzedniej (VII) kadencji co do dokładnej daty zakończenia kadencji (a jak wiadomo,
wszelkie spekulacje dotyczące świadomości organu kolektywnego są bardzo ryzykowne),
NIE podlega żadnej spekulacji i jest oczywistym faktem, że z perspektywy dnia, w którym
Sejm obecnej (VIII) kadencji podejmował swoją (nieznaną Konstytucji) uchwałę o braku
ważności wyboru pięciu sędziów, czyli 25 listopada 2015 r., było wszystkim wiadomo, że
początek nowej kadencji przypadł na 12 listopada, czyli 6 dni po wygaśnięciu kadencji trzech
sędziów, na miejsca których wybrano nowych. A zatem w dniu podejmowania tej uchwały
było oczywiste, że wybór trzech sędziów nie ma charakteru wyboru „na zakładkę” tylko
nastąpił w trakcie trwania kadencji, w której wystąpiły wakaty. Jest to fakt obiektywny,
wobec którego wszelkie spekulacje o wiedzy lub niewiedzy poprzedniego Sejmu tracą
jakikolwiek sens

Ad. 140
Stanowisko Białej Księgi wynika z niezrozumienia istoty zakazu zmiany reguł prawa
wyborczego krótko przed wyborami.
W dotychczasowym orzecznictwie TK wskazywał na wynikającą z zasady demokratycznego
państwa prawa (art. 2 Konstytucji) konieczność zachowania co najmniej sześciomiesięcznego
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terminu od wejścia w życie istotnych zmian w prawie wyborczym do pierwszej czynności
kalendarza wyborczego. Zasada ta odnoszona była jednak wyłącznie do wyborów
powszechnych, co potwierdzają przywołane w przypisie 60 Białej Księgi dwa orzeczenia TK
(sprawa K 31/06 dotyczyła wyborów samorządowych, a sprawa Kp 3/09 – wyborów
prezydenckich). Wspomniana zasada nigdy nie była odnoszona – ani w orzecznictwie TK,
ani w nauce prawa – do wyboru członków jednego organu przez inny organ, tak jak to
ma miejsce w wypadku sędziów TK wybieranych przez Sejm. Trudno też uznać, by mogła
mieć zastosowanie do art. 137 ustawy o TK z 2015 r., skoro przepis ten nie dokonywał
„istotnej zmiany” w procedurze wyboru sędziów TK – była to tzw. regulacja przejściowa.
Procedura ta, sprowadzająca się do wyboru sędziów TK przez Sejm, jest uregulowana w art.
194 ust. 1 Konstytucji i w tym zakresie nie została ona zmieniona przez art. 137 ustawy o TK
z 2015 r.
Należy również zauważyć, że zarzut braku 6-miesięcznego vacatio legis został
podniesiony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości we wniosku do TK o zbadanie zgodności
z Konstytucją m.in. wspomnianego art. 137 ustawy o TK z 2015 r. Wniosek ten został
złożony do TK 23 października 2015 r., a następnie wycofany 10 listopada 2015 r., co
spowodowało umorzenie tego postępowania. Wycofanie wniosku oraz ponowne niezłożenie
go po rozpoczęciu nowej kadencji Sejmu, w którym posłowie ci mieli większość, świadczy o
tym, że nie widzieli oni potrzeby zbadania tego problemu przez TK. Ostatecznie TK
ustosunkował się jednak do tej kwestii w wyroku z 3 grudnia 2015 r., sygn. K 34/15, który
został wydany na skutek wniosku posłów opozycyjnych, niemal tożsamego z wnioskiem
grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. W toku tego postępowania zarzutu braku 6miesięcznej vacatio legis dla wprowadzanych zmian nie poparła ani większość sejmowa, ani
Rząd. Mimo że Sejm jako uczestnik postępowania był zobowiązany do przedstawienia
swojego stanowiska w tej sprawie z obowiązku tego się nie wywiązał. W efekcie we
wspomnianym wyroku TK umorzył postępowanie co do tego zarzutu, stwierdzając, że
niekonstytucyjność przepisu w zakresie zarzutu braku 6-miesięcznej vacatio legis nie została
przez wnioskodawców wykazana.

Ad. 141
Ogólnikowy apel Prezydenta-elekta, czyli osoby, która dopiero oczekiwała na objęcie
swego urzędu, nie miał znaczenia prawnego – była to odezwa polityczna. Prezydent, jako
organ, który „czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji” (art. 126 ust. 2 Konstytucji) miał zaś
obowiązek prawny skierować do TK ustawę o TK z 2015 r., jeśli powziął uzasadnione
wątpliwości co do jej zgodności z Konstytucją. Ani jednak przed wyborem sędziów TK przez
Sejm poprzedniej kadencji, tj. przed 8 października 2018 r., ani po tym wyborze z
kompetencji do zaskarżenia ustawy o TK Prezydent nie skorzystał, chociaż mogłoby to
wygasić spór konstytucyjny u jego zarzewia. Następnie, przez prawie dwa kolejne miesiące
(od 8 października 2015 r. do 2 grudnia 2015 r.), Prezydent nie przyjmował ślubowania od
prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK, mimo że był do tego zobowiązany na
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podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o TK z 2015 r. Natomiast 3 grudnia 2015 r., w samym środku
nocy, bo o godz. 1.3061, Prezydent przyjął ślubowanie od osób wybranych przez Sejm na
miejsca zajęte przez wcześniej wybranych sędziów TK. Było to kilka godzin po podjęciu
przez Sejm uchwał niezgodnych z Konstytucją oraz – co znamienne – kilka godzin przez
rozprawą i wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie K 34/15, w którym
TK potwierdził zgodność z Konstytucją podstawy prawnej wyboru trzech sędziów przez Sejm
poprzedniej kadencji.

Ad. 142-147
Rozważania zawarte w tych punktach, a dotyczące czasu trwania kadencji parlamentu,
nie mają żadnego znaczenia dla sytuacji Trybunału Konstytucyjnego, bo kadencja Trybunału,
w żaden sposób nie jest powiązana z kadencją polskiego parlamentu, co zostało już wcześniej
wyjaśnione

Ad. 148-152
Sami autorzy Białej Księgi przyznają, że początek kadencji trzech sędziów TK
wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji (VII kadencji) przypadał jeszcze w okresie, gdy
kadencja ta trwała. Wynika z tego, że ich wybór był prawidłowy, tj. mieścił się w kompetencji
ówczesnego Sejmu (vide wyżej ad 139).
Dalsze rozważania w pkt. 149 Białej Księgi mają charakter hipotetyczny i
spekulatywny i nie wnoszą niczego nowego do rozważanych tu zagadnień. Prezentują one
scenariusze, które się nie ziściły. Prawidłowość podstawy prawnej wyboru trzech sędziów TK
w październiku 2015 r. potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 grudnia 2015 r.,
sygn. K 34/15.

Ad. 153
Konstytucja nie przyznaje Sejmowi kompetencji do stwierdzania braku mocy prawnej
uchwał Sejmu poprzedniej kadencji. Sejm, tak jak każdy inny organ państwa, zobowiązany
jest do działania na podstawie prawa i w jego granicach (art. 7 Konstytucji). To oznacza, że
nie może przypisywać sobie kompetencji. Uchwały stwierdzające brak mocy prawnej uchwał
poprzedniego Sejmu w sprawie wyboru sędziów TK były zatem same pozbawione mocy
prawnej, a tym samym nie mogły wywołać żadnych skutków prawnych.
Sejm nie mógł również 2 grudnia 2015 r. dokonać wyboru kolejnych 5 sędziów TK, bo ma
kompetencję do obsadzenia jedynie piętnastu stanowisk sędziowskich, i ta kompetencja była
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już zrealizowana 8 października 2015 r. Wybór kolejnych sędziów TK byłby możliwy tylko
w razie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sędziego przed upływem jego kadencji przez
Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK lub Prezesa TK albo w razie zbliżającego się terminu
upływu kadencji jednego z sędziów. Żadna z tych sytuacji nie zaistniała 2 grudnia 2015 r., a
zatem w tym dniu Sejm nie dysponował kompetencją do wyboru sędziów TK.
Obowiązywało też wówczas domniemanie konstytucyjności podstawy prawnej
wyboru wszystkich pięciu sędziów przez Sejm poprzedniej kadencji, bowiem dopiero 3
grudnia 2015 r. został ogłoszony wyrok w sprawie o sygn. K 34/15, w którym stwierdzono
niekonstytucyjność art. 137 ustawy o TK z 2015 r. w zakresie odnoszącym się do sędziów
wybieranych na miejsca sędziów, których kadencja dobiegała końca 2 i 8 grudnia 2015 r.
Odnosząc się do skutków tego wyroku, TK podkreślił, że: „Wątpliwości konstytucyjnych nie
budzi (…) podstawa prawna wyboru trzech sędziów Trybunału na miejsce sędziów, których
kadencja upłynęła 6 listopada 2015 r. Zakresowa derogacja art. 137 ustawy o TK nie
wpłynęła na skuteczność ich wyboru. Zgodnie z zasadą, że sędzia Trybunału jest wybierany
przez Sejm tej kadencji, w trakcie której zostało opróżnione jego stanowisko, wybór oparty na
tej podstawie był w tym wypadku ważny i nie ma przeszkód, aby procedura została
sfinalizowana złożeniem ślubowania wobec Prezydenta przez osoby wybrane na stanowisko
sędziego Trybunału”.

Ad 154-155.
Trybunał Konstytucyjny nie orzekał o uchwale Sejmu z 25 listopada 2015 r. o
pozbawieniu skuteczności wyboru sędziów Trybunału dokonanego 8 października 2015 r. ani
o uchwale Sejmu z 2 grudnia 2015 r. o wyborze kolejnych sędziów na zajęte miejsca,
ponieważ przyjął, że nie są to akty normatywne podlegające jego jurysdykcji. W odniesieniu
do tych sejmowych uchwał postępowania zastały umorzone. Nie oznacza to jednak, że
Trybunał nie wyraził na ich temat swojego stanowiska, ani tym bardziej, że uznał je za
zgodne z Konstytucją. Przeciwnie, w postanowieniu o umorzeniu postępowania z 7 stycznia
2016 r., U 8/15, Trybunał Konstytucyjny podkreślił w pkt 5 uzasadnienia: „Analizując
dokumenty związane z wyborem sędziów dokonanym 8 października 2015 r., Trybunał nie
stwierdził jednak, by w jego toku uchybiono wymogom określonym w obowiązujących
przepisach prawa; tym bardziej nie sposób uznać za prawdziwą tezy o istnieniu oczywistej,
bezspornej i rażącej wady rozważanej czynności konwencjonalnej, umożliwiającej
potraktowanie takiej czynności jako nieistniejącej.”
Już wcześniej, w wyroku z 3 grudnia 2015 r., K 34/15, Trybunał orzekł, że ustawowa
podstawa wyboru 3 sędziów w październiku 2015 r. była zgodna z Konstytucją, a Prezydent
powinien przyjąć ślubowanie od tych sędziów.
Na temat niezgodności omawianych uchwał Sejmu z konstytucją por. też uwagi ad
153 i 156.
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Ad. 156
Nie jest prawdą, że obecnie w skład TK wchodzi 15 sędziów prawidłowo wybranych,
gdyż sędziowie M. Muszyński, L. Morawski i H. Cioch zostali wybrani na miejsca trzech
sędziów skutecznie wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji w oparciu o przepis, który w
zakresie odnoszącym się do wyboru tych właśnie trzech sędziów został uznany w sprawie K
34/15 za zgodny z Konstytucją. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK nigdy nie stwierdziło
wygaśnięcia mandatu sędziów TK wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji. Sędziowie ci
nie mogą orzekać z uwagi na to, że Prezydent nie umożliwił im złożenia ślubowania. Nie
zmienia to faktu, że brak ślubowania nie pozbawia ich statusu sędziów TK. Zgodnie z art. 194
ust. 1 Konstytucji status ten nabyli z dniem wyboru ich przez Sejm na stanowisko sędziów
TK, a zatem z dniem 8 października 2015 r. Warto zaś zauważyć, że TK w wyroku z 3
grudnia 2015 r., K 34/15, za niekonstytucyjny uznał przepis ustawowy o ślubowaniu sędziów
TK wobec Prezydenta „rozumiany w sposób inny, niż przewidujący obowiązek Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznego odebrania ślubowania od sędziego Trybunału
wybranego przez Sejm”. Przydzielenie osobom niebędącym sędziami TK pokoi w Biurze TK
czy wypłacanie im wynagrodzenia nie prowadzi – wbrew temu co sugeruje się w Białej
Księdze – do nabycia statusu sędziów TK przez te osoby.
Jak stwierdził Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego w raporcie
opublikowanym w lutym 2018 r.62 „Spośród trzech osób wybranych przez Sejm z
naruszeniem art. 194 ust. 1 Konstytucji dwie osoby zmarły (Lech Morawski i Henryk Cioch),
a jedna (Mariusz Muszyński) została następnie powołana przez Prezydenta RP na stanowisko
Wiceprezesa TK. Powołanie to nie wywołuje skutków prawnych, bo zgodnie z art. 194 ust. 2
Konstytucji tylko sędzia TK może zostać powołany na stanowisko Wiceprezesa TK. Na
miejsce dwóch zmarłych osób zostały wybrane kolejne osoby nieuprawnione do orzekania
(Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak). Podobnie jak dwie wcześniej zmarłe osoby są to
bowiem osoby wybrane ponad dopuszczalną przez art. 194 ust. 1 Konstytucji liczbę 15
sędziów TK, których może wybrać Sejm. Trzem sędziom TK zgodnie z Konstytucją
wybranym przez Sejm poprzedniej kadencji (Romanowi Hauserowi, Krzysztofowi
Ślebzakowi i Andrzejowi Jakubeckiemu) do dnia dzisiejszego Prezydent nie umożliwił
złożenia ślubowania i nie zostali oni dopuszczeni do orzekania”.

Ad. 157
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Zarzuty dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego podniesione w tym
punkcie Białej Księgi są nieuzasadnione, ponieważ opierają się na przepisach ustawy z 22
grudnia 2015 r. nowelizującej ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa nowelizująca
została w całości uznana za niezgodną z Konstytucją w wyroku z 9 marca 2016 r., K 47/15.
Wyrok ten nie został do tej pory ogłoszony w Dzienniku Ustaw, wbrew wyraźnemu
obowiązkowi wyrażonemu w art. 190 ust. 2 Konstytucji. Jest on jednak wyrokiem
ostatecznym i mającym moc powszechnie obowiązującą, który został ogłoszony przez
przewodniczącego składu orzekającego po przeprowadzeniu publicznej rozprawy, a następnie
został opublikowany w Zbiorze Urzędowym Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

2. Niezgodne z Konstytucją i ustawą powołanie Prezesa TK

Ad. 158
Nie jest prawdą, że wybór Julii Przyłębskiej na stanowisko Prezesa TK był
prawidłowy i nie jest prawdą, że za prawidłowy wybór ten został uznany przez byłego
Wiceprezesa TK Stanisława Biernata63. Nieprawidłowości przy tym wyborze zostały opisane
we wspomnianym wcześniej raporcie Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego,
w którym stwierdzono co następuje: „Procedura wyboru Julii Przyłębskiej na stanowisko
Prezesa TK została uregulowana przez ustawę z 13 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o
statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa ta została ogłoszona w Dzienniku
Ustaw w dniu, w którym upływała kadencja poprzedniego Prezesa TK, sędziego Andrzeja
Rzeplińskiego, tj. 19 grudnia 2016 r., i następnego dnia po jej ogłoszeniu weszła w życie.
Wprowadziła ona nieznane Konstytucji stanowisko „sędziego pełniącego obowiązki Prezesa
Trybunału”, na które to stanowisko Prezydent powołał Julię Przyłębską. Przepis ustawowy
regulujący tę procedurę narusza art. 194 ust. 2 Konstytucji, który nie przewiduje możliwości
powołania p.o. Prezesa TK, a tym bardziej przekazania osobie zajmującej to stanowisko
kompetencji organu konstytucyjnego, którym to organem jest Wiceprezes TK. Przepis ten
narusza również art. 173 Konstytucji ustanawiający zasadę odrębności i niezależności
Trybunału od innych władz. Zgodę na powołanie Julii Przyłębskiej na wspomniane
stanowisko musiał bowiem wyrazić Prezes Rady Ministrów, gdyż wspomniany akt urzędowy
Prezydenta był objęty wymogiem uzyskania kontrasygnaty. Tymczasem Konstytucja nie
przewiduje jakiegokolwiek wpływu Rządu na procedurę wyboru Prezesa TK (zob. art. 144
ust. 3 pkt 21 Konstytucji). Zwołane na dzień 20 grudnia 2016 r. przez Julię Przyłębską
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Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK było nieważne nie tylko dlatego, że nie zostało zwołane
przez osobę do tego uprawnioną w świetle Konstytucji, tj. Wiceprezesa TK, ale również
dlatego, że wzięły w nim udział osoby nieuprawnione w świetle Konstytucji, które nie są
sędziami TK, tj. M. Muszyński, L. Morawski oraz H. Cioch, a także dlatego, że
uniemożliwiono udział w tym Zgromadzeniu sędziemu TK Stanisławowi Rymarowi, który w
dniu zwołania Zgromadzenia był na urlopie i z tego powodu wnosił o zmianę terminu
Zgromadzenia. Skoro w Zgromadzeniu nie uczestniczyli wszyscy „sędziowie TK, którzy
złożyli ślubowanie wobec Prezydenta RP”, to należy stwierdzić, że nie było to „posiedzenie
Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału” w rozumieniu art. 21 ust. 2 ustawy z 13
grudnia 2016 r. Dodatkowo należy zauważyć, że większość członków Zgromadzenia
Ogólnego Sędziów TK nie poparła kandydatury J. Przyłębskiej (za tą kandydaturą
opowiedziało się 6 osób z 14 osób obecnych na Zgromadzeniu, w tym 3 osoby niebędące
sędziami TK). Nie została również podjęta uchwała o przedstawieniu jej kandydatury
Prezydentowi. Należy przy tym wyjaśnić, że wspomniana wyżej ustawa, kreująca
epizodyczną procedurę wyboru Prezesa TK, wyraźnie wymagała – i to aż w trzech ustępach
art. 21 (zob. ust. 7, ust. 9 i ust. 10) – podjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK
uchwały o przedstawieniu Prezydentowi kandydatów na stanowisko Prezesa TK. Uchwała ta
– mimo jej niepodjęcia – została przygotowana i podpisana przez J. Przyłębską, a następnie
przedstawiona Prezydentowi jako uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Na
podstawie tej uchwały nastąpiło niezgodne z prawem powołanie J. Przyłębskiej na stanowisko
Prezesa TK”.
Warto dodatkowo podkreślić, że przepisy, na podstawie których nastąpił wybór J.
Przyłębskiej na stanowisko Prezesa TK były niezgodne z Konstytucją. TK w wyroku o sygn..
K 39/16 sformułował zakres swobody ustawodawcy w tej materii, stwierdzając że Sejm nie
może w sposób arbitralny kształtować procedury wyboru Prezesa TK, w szczególności nie
może pozbawiać Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK kompetencji do wysuwania
kandydatów na Prezesa TK, de facto powierzając tę kompetencję pojedynczym sędziom.
Mechanizm taki wydrążałby kompetencję Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału
Konstytucyjnego, o której mowa w art. 194 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którym to
Zgromadzenie Ogólne ma przedstawiać Prezydentowi kandydatów na to stanowisko.

3. Niezgodna z Konstytucją odmowa publikacji orzeczeń TK przez Prezesa Rady
Ministrów i usunięcie tych orzeczeń ze zbioru orzeczeń

Ad. 159
Nie jest prawdą, że „jedynym prawnym skutkiem publikacji wyroku TK jest usunięcie
z obrotu prawnego zakwestionowanych nim przepisów”, bowiem ogłoszenie orzeczenia o
niekonstytucyjności przepisu (także takiego, który nie ma mocy obowiązującej, bo należy
podkreślić, że tego rodzaju przepisy mogą być kontrolowane przez TK) umożliwia
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wzruszenie rozstrzygnięć wydanych w oparciu o przepis uznany za niekonstytucyjny (art. 190
ust. 4 Konstytucji). Takie stwierdzenie zawarte w Białej Księdze jest też fałszywe, gdyż
wyraża pogląd ahistoryczny. W czasie, gdy TK wydawał wyroki dotyczące organizacji i trybu
swojego działania, miały one bezpośredni wpływ na podstawy funkcjonowania sądu
konstytucyjnego i skutki jego orzeczeń. Nieogłoszenie tych wyroków w Dzienniku Ustaw
było wówczas działaniem, które zmieniało faktycznie – wbrew Konstytucji – ustrój
Trybunału Konstytucyjnego i status prawny jego sędziów. Poprzez taką praktykę Trybunał
Konstytucyjny był sparaliżowany i nie mógł wypełniać swoich kompetencji jako sąd
konstytucyjny państwa.
Należy dodatkowo podkreślić, że niezależnie od tego, czy wyrok TK wywołuje skutek
uchylający czy też nie, obowiązkiem Prezesa Rady Ministrów jest jego ogłoszenie. Art. 190
ust. 2 Konstytucji jednoznacznie i bezwarunkowo bowiem stwierdza, że orzeczenia TK
„podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu” w stosownym organie promulgacyjnym. Odmowa
ogłoszenia orzeczenia TK stanowi zatem delikt konstytucyjny. Co więcej wszystkie trzy
orzeczenia, które TK ogłosił na sali rozpraw i w oficjalnym zbiorze urzędowym orzecznictwa
TK wydawanym obecnie wyłącznie w formie elektronicznej i dostępnym na stronie
internetowej TK, zostały usunięte z tego zbioru po zmianie kierownictwa TK i objęciu
stanowiska Prezesa TK z naruszeniem prawa przez Julię Przyłębską. Nigdy wcześniej nie
zdarzyło się, aby jakikolwiek sąd albo Trybunał Konstytucyjny usunął z urzędowego
zbioru orzecznictwa swoje orzeczenie, zacierając ślady po tym, że zostało ono podjęte i
ogłoszone.

4. Nieefektywność działalności TK i jego całkowita zależność od obecnego obozu
władzy

Ad. 160
Nie jest prawdą, jakoby obecnie na sędziów TK wybranych przez obecną
parlamentarną większość nie były wywierane naciski ze strony polityków, którzy ich wybrali.
Powszechnie bowiem wiadomo, że politycy PiS bywali w 2017 r. w budynku TK, a sędziowie
TK wybrani przez tych polityków oraz osoby wybrane na miejsca zajęte – spotykali się z
politykami PiS na terenie parlamentu. Dodatkowo J. Przyłębska jest żoną ambasadora w RFN
powołanego na to stanowisko przez obecną władzę, który podpisał zobowiązanie do
współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL, a M. Muszyński – jak donosiły media i czemu
zainteresowany nigdy nie zaprzeczył – był oficerem wywiadu UOP w latach 90-tych, co zataił
w postępowaniu dotyczącym jego wyboru do Trybunału przez Sejm. Jest również faktem, że
sprawy wnoszone przez większość parlamentarną były rozpatrywane w 2017 r. w pierwszej
kolejności i korzystnie dla tej większości, o czym świadczy choćby wydane w bardzo krótkim
czasie, przed obchodami rocznicy katastrofy smoleńskiej, orzeczenie w sprawie zgromadzeń
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cyklicznych, które uprzywilejowuje zgromadzenia organizowane przez większość
parlamentarną (tzw. miesięcznice smoleńskie). Podobnie szybko zostało wydane orzeczenie
stwierdzające brak kompetencji sądów do badania legitymacji Julii Przyłębskiej do
reprezentowania TK na zewnątrz. Zostało ono ogłoszone dzień przed rozprawą, w czasie
które SN miał rozpatrywać zarzut wadliwego powołania J. Przyłębskiej na stanowisko
Prezesa TK.

Ad. 161-162
Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym sędziów TK do składu orzekającego
powinien wyznaczać Prezes TK według kolejności alfabetycznej uwzględniając przy tym
rodzaje, liczbę oraz kolejność wpływu spraw do TK (art. 38 ust. 1). Od tych kryteriów Prezes
TK może odstąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza ze względu na przedmiot
rozpoznawanej sprawy. W 2017 r. wielokrotnie i bez uzasadnienia J. Przyłębska
wyznaczała składy orzekające bez przestrzegania kolejności alfabetycznej oraz
dokonywała zmian w składach orzekających tak by w sprawach ważnych dla rządu i
większości parlamentarnej sprawozdawcą była osoba wybrana przez Sejm obecnej
kadencji i aby tego rodzaju osoby miały większość w składzie orzekającym. Liczba
spraw, w których dokonano zmian składów nie jest znana, ponieważ Trybunał odmawia
udzielenia informacji w tej materii. Są to jednak dziesiątki przypadków.
Informacje dotyczące składów Trybunału w czasach „poprzedniego prezesa” są
nieprawdziwe. W 2016 r. w Trybunale było dopuszczonych do orzekania jedynie dwoje
sędziów TK wybranych w obecnej kadencji Sejmu. Trudno zatem ze względów
arytmetycznych, aby mieli większość w składach orzekających, jeśli się uwzględnia fakt, że
Trybunał orzeka zasadniczo w składach 5 osobowych, albo w pełnym składzie. Trzy
pozostałe osoby nie były dopuszczane do orzekania, bo nie są one sędziami TK, o czym
wcześniej była mowa.
Podana w Białej Księdze informacja, zgodnie z którą większość wyroków TK
ogłoszonych w 2017 r. wydali sędziowie wybrani przez Sejm poprzedniej kadencji wynika z
tego, że niektórzy sędziowie wybrani przez Sejm obecnej kadencji wykazują znikomą
aktywność w orzekaniu. Przykładem może być J. Przyłębska, która od stycznia 2016 r. do
dnia pisania tych słów wydała tylko dwa wyroki jako sprawozdawca.

Ad. 163
Nie jest prawdą, że obecnie TK działa w sposób efektywny. Gdyby jego obecną
działalność porównywać z rokiem bezpośrednio poprzedzającym kryzys konstytucyjny, to
należałoby stwierdzić, że w 2017 r. wpłynęło do TK o 55% spraw mniej niż w 2015 r.,
znacznie mniej spraw przekazano również do merytorycznego rozpoznania (w 2016 r. o 54%
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spraw mniej niż w 2015 r., a w 2017 r. o 32% spraw mniej niż w 2016 r.). Istotnie spadła
również liczba wydawanych orzeczeń (w 2015 r. TK wydał 173 orzeczenia, w tym 63
wyroku, a w 2017 – 88 orzeczeń, w tym 36 wyroków).
Znamienne jest zjawisko spadku liczby nowych spraw wnoszonych do Trybunału.
Wobec zmian w prawie dotyczącym Trybunału i praktyce jego działania powszechne jest
przekonanie, że Trybunał przestał być organem niezależnym. Utrata zaufania społecznego do
Trybunału powoduje, że znacznie mniej obywateli składa skargi konstytucyjne, mniej sądów
występuje z pytaniami prawnymi oraz mniej upoważnionych podmiotów kieruje wnioski.
Zdarzają się przypadki cofania wniosków z Trybunału przez Rzecznika Praw Obywatelskich,
gdy w składzie orzekającym są osoby wybrane na zajęte miejsca sędziowskie.

Ad. 164
Nie jest prawdą, że TK stanowi ciało o charakterze quasi-politycznym, bowiem
zgodnie z Konstytucją jest on częścią władzy sądowniczej będącej władzą odrębną i
niezależną od innych władz. Sędziowie TK mają przymiot niezawisłości i gwarancje służące
utrzymaniu tego przymiotu. W Białej Księdze napisano, że „Zasadne jest (…) aby nie
dopuszczać do powstania zbyt dużej przewagi w Trybunale sędziów wybranych głosami
jednej siły politycznej”. Tymczasem w obecnym TK na 15 sędziów jest 9 osób wybranych
przez obecną większość parlamentarną oraz Prezes i Wiceprezes wybrany przez Prezydenta
pochodzącego z tego samego obozu politycznego co obecna większość parlamentarna.
Sytuacja takiego zmonopolizowania wyboru sędziów TK i władz TK przez jedną opcję
polityczną nigdy wcześniej nie miała miejsca. Dalej w Białej Księdze zapisano, że jeśli
istnieje przewaga w TK sędziów wybranych głosami jednej siły politycznej trzeba zapewnić
„by sędziowie <<mniejszościowi>> mieli odpowiedni wpływ na orzecznictwo”. Tymczasem
sędziowie wybrani przez Sejm poprzedniej kadencji są odsuwani od orzekania przez ich
wyłączanie ze składów orzekających, w tym odbieranie spraw, które mieli jako sędziowie
sprawozdawcy. Nie są również wyznaczani do składów w sprawach ważnych dla
rządzących i w których rządzący oczekują konkretnego rozstrzygnięcia. Jeśli już w
składach w takich wrażliwych sprawach pojawiają się sędziowie wybrani przed 2015 r.,
to zawsze występują w nich pojedynczo, tak by mogli być przegłosowani przez sędziów
wybranych przez Sejm obecnej kadencji. J. Przyłębska uniemożliwiła przez ponad pół roku
orzekanie Wiceprezesowi S. Biernatowi, odsyłając go na urlop, a trzej inni sędziowie (P.
Tuleja, M. Zubik i S. Rymar) są wyłączani od rozpatrywania istotnych spraw na skutek
wniosku kwestionującego procedurę ich wyboru na urząd sędziego w 2010 r., który został
złożony do TK ponad rok temu przez Prokuratora Generalnego i do dnia dzisiejszego nie
został przez TK rozpoznany. Choć TK nie ma kompetencji, by stwierdzić ważność wyboru
sędziów TK (co jest podkreślane w Białej Księdze), a zatem postępowanie z wniosku PG
powinno zostać umorzone, to sprawa ta pozostaje nierozstrzygnięta od 14 miesięcy i jest
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wykorzystywana przez PG do dowolnego zgłaszania wniosków o wyłączenie tych sędziów ze
składów orzekających w innych sprawach64.

Ad. 165
Stosownie do art. 194 ust. 1 Konstytucji kadencja sędziów Trybunału trwa 9 lat.
Intencją twórców konstytucji było to, aby kadencja ta „nachodziła” na trzy kadencje
parlamentarne. Do 2015 r. nie była kwestionowana apolityczność i bezstronność sędziów
Trybunału w orzekaniu. Dopiero od końca 2015 r. zaczęto w rządowej propagandzie dzielić
sędziów na „swoich” i „obcych”, oznaczać ich sylwetki różnymi kolorami w telewizji, itd.
Zjawisko to poddała krytyce Komisja Wenecka w swojej opinii z 11-12 marca 2016 r., pkt
117-120.
Traktowanie Trybunału w konwencji podziału „łupów” wyraża wspomniana w
omawianym punkcie Białej Księgi propozycja parytetu sędziów większości i mniejszości
parlamentarnej. Propozycja te jest nie do pogodzenia z zasada niezależności władzy
sadowniczej i jej odrębności od innych władz (art. 173 Konstytucji).
Jednym z najbardziej gorszących przejawów kryzysu konstytucyjnego
zapoczątkowanego w listopadzie 2015 r. było traktowanie Trybunału Konstytucyjnego jako
przeszkody we wprowadzaniu przez większość parlamentarną zmian w obowiązującym
prawie, budzących wątpliwości konstytucyjne albo jawnie niekonstytucyjnych.
Uniemożliwianie orzekania sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm poprzedniej kadencji
i dopuszczenie do orzekania osób niebędących sędziami TK, które na miejsca zajęte zostały
wybrane z naruszeniem Konstytucji, a także nowy, nieprzejrzysty i naruszający ustawę
sposób kierowania Trybunałem, miały na celu usunięcie tej przeszkody. Wynikiem tego jest
zmiana ustroju Polski za pomocą ustaw, bez formalnej zmiany Konstytucji, w tym zwłaszcza
podporządkowanie sobie władzy sądowniczej przez władzę ustawodawczą i wykonawczą
oraz ograniczenie wolności i praw obywatelskich, a zwłaszcza wolności zgromadzeń oraz
prawa do sądu.
Trybunał Konstytucyjny, cieszący się dużym autorytetem w kraju i zagranicą obecnie
stracił ten autorytet. W powszechnym odbiorze nie jest traktowany poważnie jako organ
zdolny do efektywnej kontroli zgodności prawa z Konstytucją, zwłaszcza we wrażliwych
politycznie i społecznie sprawach.
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Na rozprawie w dniu 5 października 2015 r. w sprawie o sygn. Kp 4/15 sędzia TK prof. M. Pyziak-Szafnicka
pytała przedstawiciela Prokuratora Generalnego o powody, dla których wniosek o wyłączenie tych trzech
sędziów zgłaszany jest w jednych sprawach, a w innych sprawach nie. Na to pytanie o wybiórczość zgłaszania
wspomnianego wniosku przedstawiciel Prokuratora Generalnego nie był w stanie racjonalnie odpowiedzieć. To
jedynie potwierdza fakt, że motywy zgłaszania takiego wniosku są czysto polityczne. Prokurator Generalny w
ten sposób wyłącza od orzekania sędziów TK, którzy mogą orzekać niekorzystnie dla partii rządzącej.
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VIII. PRAWORZĄDNOŚĆ JAKO FUNDAMENT WSPÓLNYCH
EUROPEJSKICH WARTOŚCI
(rozdział VII, ad. 166- 200 BK)

1. Uwagi ogólne – metoda (ad. 166 -200 BK)
A. Tezy rozdziału VIII Białej Księgi, dotyczące praworządności jako fundamentu
europejskich wartości, obejmują:
a) prawdziwe i oczywiste stwierdzenia, dotyczące zasad i prawa UE (166168, 169 – 172, 184 - 189) lub prawa i praktyki poszczególnych państw.
Poszczególne twierdzenia nawet jeśli w całości lub częściowo
są
prawdziwe, to są obarczone błędem non sequitur (tezy 172 – 176, 181- 182 ,
196 - 200). Przypadki owego błędu wynikania zostaną okazane poniżej.
b) Biała Księga traktuje zmiany dotyczące sądownictwa w Polsce (2015 2018), których wyjaśnieniu i obronie Księga ma służyć – łącznie, jako
„pakiet”. Wytwarzać ma to wrażenie, że każda z dokonanych zmian
szczegółowych jest usprawiedliwiona przez praworządność traktowaną jako
fundament wspólnych europejskich wartości. Jest to zabieg erystyczny
(Fallacia non causae ut casae ), sugerujący wniosek nieprawdziwy, co
obszernie wyjaśnia odpowiedź na wcześniejsze rozdziały księgi.
c) Księga ogranicza pojęcie praworządności i konstytucjonalizmu do tekstu
prawa. Przykładowo wskazuje że jakieś „prawne rozwiązanie” istnieje także w
innym kraju UE. Przemilcza natomiast, że w ujęciu europejskim
praworządność i konstytucjonalizm odnoszą się do standardu prawa,
utrwalonej praktyki jego stosowania. Przemilczenie powoduje lukę w
argumentacji mającej wyjaśnić i legitymizować reformy. Było to wykazane
m.in. na tle omawiania gwarancji zapewnienia właściwej reprezentatywności
wyłaniania i wyboru sędziów do KRS.
B. Reformy, którym poświęcona jest Biała Księga w Polsce
jakkolwiek
doprowadziły do zmiany ustroju wymiaru sprawiedliwości i erozji gwarancji
niezależności sądownictwa, to dokonały tej zmiany bez zmiany litery Konstytucji.
Już sam ten fakt jest naruszeniem Konstytucji.
a) W latach 2015 - 2018 dal się zauważyć fenomen wykładni wrogiej konstytucji
(interpretatio constitutionis hostilis). Jest to polityczna strategia, gdzie
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demonstracyjnie deklaruje się wolę lub wręcz obowiązek przestrzegania
konstytucji, ale jednocześnie opatruje się samą konstytucję epitetami, np.
„konstytucja wewnętrznie sprzeczna i konfliktogenna”, „konstytucja
postkomunistyczna”, „konstytucja dla elit, nie dla ludzi”. Chodzi zatem o
strategię ukrytą za fasadowymi hasłami, będącą przykładem instrumentalizacji
wykładni dla potrzeb bieżącej polityki. Jest to szczególnie naganny przykład
uznania prymatu polityki nad prawem, i to na poziomie ustawy zasadniczej.
b) Jako przykład służyć mogą seryjne zmiany ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym, KRS czy Sądzie Najwyższym,
obejmujące cały
kompleks
ustaw,
projektów,
opinii,
ekspertyz,
wystąpień
parlamentarnych, a nawet wypowiedzi medialnych, obrazujących
syndrom wykładni wrogiej wobec konstytucji. Podobnym przykładem jest
ograniczenie prawa o zgromadzeniach, poprzez wprowadzenie do ustawy i
uprzywilejowanie kategorii tzw. zgromadzeń cyklicznych. Jest to polityczna
instrumentalizacja, ponieważ ta regulacja miała na celu stworzenie przywileju
konkretnej uroczystości stanowiącej sztandarowy projekt propagandowy
formacji politycznej. Jest to przykład wykładni wrogiej wobec konstytucji,
ponieważ oznacza odejście od zasady in dubio pro libertate wynikającej z
przepisu art. 31 konstytucji, a zwłaszcza od zasady zasadą proporcjonalności
ograniczeń wolności, określoną w jego ust. 3.
c) Interpretacja wroga konstytucji jest strategią ukrytą, choć uświadomioną i
realizowaną z premedytacją; jest oparta na działaniu w złej wierze. Ma
charakter prawotwórczy. Przy jej pomocy wprowadza się bowiem świadomie
do systemu prawa akty normatywne, o których od początku wiadomo, iż są
sprzeczne, i to czasami nawet rażąco, z ustawą zasadniczą.
d) Ponadto zmiany ustawowe dotyczyły też standardu konstytucyjnego (choćby
przez ograniczenie efektywności kontroli konstytucyjności dokonywanej przez
Trybunał Konstytucyjny).
e) Reformy polegały na systematycznej budowie „ciągu technologicznego”.
Polegało to na szeroko zakrojonych zmianach ustawodawstwa
przeprowadzonych w ciągu dwóch lat. Ustawodawstwo to ograniczało sferę
wolności jednostki i jednocześnie przygotowywało grunt do zwiększenia
arbitralnego, nieprzejrzystego i nieobjętego efektywną kontrolą sądową
działania władzy wykonawczej – przy jednoczesnym osłabieniu
efektywności kontroli sądowej konstytucyjności zmian. Zmieniał się zatem
w ten sposób standard ochrony konstytucyjności i praworządności, odbiegając
od standardu unijnego. To zjawisko i jego ocenę na tle polskich reform –
Księga przemilcza.
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f) Osłabieniu standardu ochrony konstytucyjnej i standardu praworządności
służyło zarówno ściślejsze poddanie sądownictwa i sądów wpływowi władzy
politycznej (reformy KRS, SN i sądów powszechnych, omówione w innym
miejscu), jak i wiele posunięć praktycznych, służących chilling efect wobec
sędziów. Wywołaniu u sędziów autocenzury wobec oczekiwań władzy
politycznej służą:
o czarna medialna i polityczna propaganda wobec sądów. Są to
informacje często prawdziwe, ale pochodzące z różnych okresów,
wyselekcjonowane i zestawione z sobą, nierzadko są przesadnie
przerysowane. Jednocześnie formułuje się zarzuty żądzy władzy,
korupcji, prywaty, kastowości i deficytu demokracji w działaniu.
Jest to rodzaj „zinstytucjonalizowanego hejterstwa”, w którym
uczestniczą, wbrew wynikającemu z Konstytucji obowiązkowi
współdziałania władz (art. 10) także piastuni władzy65.
o wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów
podejmujących czynności procesowe. Minister Sprawiedliwości i
Prokurator Generalny w jednej osobie zresztą chętnie z tej drogi
korzysta, informując o tym publiczność i sądy, także przy pomocy
mediów publicznych pozostających obecnie pod wpływem partii
rządzącej oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych i
społecznościowych. Szeroko nagłaśniane preferencje i sugestie
dotyczące zaostrzenia karania czy wyboru celów polityki wymiaru
sprawiedliwości są świadomym instrumentem chilling effect –
wobec wymiaru sprawiedliwości. Utworzenie w SN odrębnej Izby
Dyscyplinarnej, umożliwi intensyfikację takich działań.
o Zmiana składu KRS a więc organu decydującego o polityce
personalnej, a także uzyskanie w tym zakresie większego wpływu
Ministra Sprawiedliwości (ustawa o KRS, SN i oraz zmiany w
prawie o ustroju sądów powszechnych z ich przepisami
przejściowymi) na decyzje w zakresie polityki personalnej w
sądownictwie.

2. Pluralizm konstytucyjny i praworządność (ad. 169 -183 BK)
A. Biała Księga poświęcając wiele miejsca obronie samej zasady pluralizmu
konstytucyjnego państw UE. Istnienie tej zasady (oczywistej) nie jest jednak
tożsame z wnioskiem, że reformy w Polsce pozostają w granicach autonomii
będącej skutkiem pluralizmu konstytucyjnego, chronionego prawo unijne.
Autonomia tożsamości konstytucyjnej zakłada, iż państwo członkowskie
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113

samo przestrzega zasady patere legem quam ipse fecisti - zwłaszcza wobec
własnej konstytucji. Zatem złamanie własnych reguł konstytucyjnych w
ustawach wolą większości parlamentarnej – nie może być usprawiedliwiane
zasadą autonomii konstytucyjnej. Reformy o których mowa w Białej Księdze,
są wyrazem złamania własnych reguł konstytucyjnych, czy to poprzez
działanie ustaw zwykłych, czy przez wykładnię wrogą konstytucji, czy poprzez
zmianę standardu konstytucyjnego. Te wszystkie trzy zjawiska wykraczają
poza margines swobody regulacyjnej wynikający z pluralizmu
konstytucyjnego.
B. Pluralizm tożsamości konstytucyjnych ma w ramach systemu UE ścisłe
granice. Są nimi m.in. wspólne wartości Unii i wszystkich Państw
Członkowskich, wyrażone w Artykule 2. Tożsamość konstytucyjna, chroniona
przez Traktat, może tylko dotyczyć form realizacji tych wartości, ale nie
obejmuje zanegowania którejkolwiek z tych wartości.
C. Zmiana ustroju sądownictwa dokonana w latach 2015 - 2018 r. swoim
zakresem, głębokością i sposobem przeprowadzenia wkraczała w
problematykę konstytucyjną. Dokonanie tych zmian ustawami zwykłymi, z
racji uczestnictwa w UE, oznacza więc także naruszenie zasady autonomii
konstytucyjnej. Tezy 169-181 z punktu widzenia argumentacji, jakiej mają
służyć – cechuje wada non sequitur.

Ad. 183
A. Spostrzeżenie, że istnienie napięć między władzą wykonawczą i
ustawodawczą a władzą sądowniczą jest normalne i jako zasada nie stanowi
zagrożenia dla praworządności – jest trywialną oczywistością. Jednakże
nazwanie podporządkowania (w dużej mierze) władzy sądowniczej dwom
innym gałęziom władzy nie jest po prostu „napięciem”, tak jak nie jest
„napięciem” instytucjonalna samoobrona ze strony władzy sądowniczej. Te
eufemizmy mają służyć trywializacji i minimalizowaniu skali
podporządkowania sadownictwom władzy ustawodawczej i wykonawczej, co
w konkretnych warunkach polskich lat 2015 - 2018 oznacza władzę
przywódcy partii rządzącej.
B. Błędne jest twierdzenie, że „dopóki sędziom gwarantowana jest
nieusuwalność́ i niezawisłość́ – a w Polsce ta ostatnia w wyniku zmian została
nawet wzmocniona (losowy przydział spraw, zakaz przenoszenia sędziów
między wydziałami) – nic nie zagraża trójpodziałowi władzy. Z pewnością zaś
nie zagraża mu zmiana trybu wyboru Krajowej Rady Sądownictwa w duchu
cytowanych w tym dokumencie opinii Komisji Weneckiej, z zachowaniem
zdecydowanej przewagi sędziów w Radzie i z bardzo istotnym wpływem
środowiska sędziowskiego na jej obsadę.”
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o Po pierwsze, nieusuwalność nie jest trwale gwarantowana, skoro
można ustawą zwykłą zmienić lub przerwać kadencję organu
gwarantowaną konstytucyjnie (Prezes SN) zaś np. zniesienie pewnego
typu sądów spowoduje także wygaśnięcie mandatu sędziów doń
powołanych
o Po drugie, na niezawisłość sędziowską ma wpływ poddanie sędziów
naciskowi typu chilling efect, o czym była mowa wyżej. Jednym z
czynników mających w ten sposób oddziaływać, jest uzależnienie
polityki personalnej w sądownictwie od wpływów politycznych. Tu
sposób powoływania KRS – dobór kandydatów przez kilka sit
politycznych – wbrew twierdzeniu w tezie 183 - ma znaczenie
o Po trzecie błędne jest redukowanie kwestii podziału władz i roli, jaką
w nim odgrywają sądy - tylko do niezawisłości sędziowskiej.
Istotniejszym problemem jest np. także przemilczana – niezależność
sądów, która doznała trwałego uszczuplenia, o czym była mowa w
poprzednich rozdziałach odpowiedzi na Białą Księgę.
o Po czwarte, jak pokazuje praktyka (wybory KRS na początku marca
2018 i poprzedzająca je kampania) wybór sędziowskiego składu KRS
nie przez sędziów (co jest normą europejską) ale przez Sejm w
praktyce oznacza decyzję polityków partii rządzącej (i w małym
stopniu, partii formalnie opozycyjnej) co do składu KRS. Wszystkie
obawy, wyrażane przez krytyków nowego modelu wyboru KRS zostały z
nawiązką potwierdzone przez fakt, że większość składu sędziowskiego
KRS (ok. 80 %) to sędziowie (w większości, nieznani opinii publicznej
ani nawet w środowisku sędziowskim) będący albo bezpośrednimi
beneficjentami Ministra Sprawiedliwości (jako prezesi lub wiceprezesi
sądów, mianowani w ostatnich miesiącach przez Ministra w ramach
czystek, umożliwionych przez zmianę ustawy o ustroju sądów
powszechnych) albo osoby od niego służbowo uzależnione (jako tzw.
sędziowie delegowani do MS).
C. Minister Sprawiedliwości ma daleko idącą, w wielu przypadkach
dyskrecjonalną, kompetencję do ingerowania w obsadę organów sądów
powszechnych, a także pośredniego wpływania na pracę sędziów tych
sądów oraz kształtowanie ich kariery zawodowej.
o dotyczy to szkolenia sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i
Prokuratury i mianowania asesorów sądowych;
o szerokich, arbitralnie wykonywanych, bez udziału samorządu
sędziowskiego, kompetencji w zakresie mianowania – prezesów
i wiceprezesów oraz dyrektorów sądów.
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o arbitralnego decydowania w zakresie wyrażenia zgody na dalsze
pełnienie funkcji po osiągnięciu wieku uprawniającego do
przejścia sędziego w stan spoczynku.
o pełnej kontroli nad kreowaniem organów odpowiedzialnych za
prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do
sędziów, oskarżaniem w tych postępowaniach oraz możliwości
bezpośredniego wpływu na każdą sprawę dyscypliną, Minister
Sprawiedliwości uzyskał rażąco nieproporcjonalny do
uzasadnionych potrzeb wpływ na działalność sądownictwa jako
całości. Mechanizmy te stwarzają realne niebezpieczeństwo
nadużyć i prób nieformalnego wywierania nacisków na sędziów
albo wywoływania efektu mrożącego osiąganego dzięki samej
świadomości wśród sędziów zakresu potencjalnej władzy
Ministra Sprawiedliwości, chociażby w ramach sądownictwa
dyscyplinarnego, które w obecnym stanie prawnym może być z
łatwością wykorzystywane jako mechanizm represji w stosunku
do sędziów niespełniających oczekiwań przedstawicieli władzy
politycznej.

D. Księga przemilcza dokonaną w latach 2015-2018 niekonstytucyjną,
opisaną w dokumentach Komisji Weneckiej, destrukcję checks and
balance (co do ustroju i zasad funkcjonowania Trybunału
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa).
Twierdzenie Ministra Sprawiedliwości66, że w Polsce „przywrócono
podział władz” przemilcza, że nie chodzi checks nad balance (art. 10
Konstytucji) nadanie tej zasadzie znaczenia: „jednolitej władzy
państwowej”. Jest nią aktualna, polityczna większość parlamentarna
uznająca się za hegemona – suwerena, władna zmieniać znaczenie zasad
konstytucyjnych bez zmiany konstytucji67.
E. Konstytucyjny podział i równoważenie władz (checks and balance jest
mechanizmem ustalającym wzajemną kontrolę między równymi sobie
władzami. Wymaga gwarancji niezależności judykatywy wobec wpływów
politycznych (ogniskujących się we władzach ustawodawczej i
wykonawczej). Ingerencja władzy politycznej (w latach 2015-2018) w skład
i warunki funkcjonowania sądownictwa odbywała się:
o poprzez niezgodne z konstytucją zmiany prawa (o Trybunale
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Konstytucyjnym,
powszechnych68,

KRS,

SN

ustawa

o

ustroju

sądów

o poprzez zatwierdzanie niekonstytucyjnego prawa przez trybunał
Konstytucyjny obsadzony nieprawidłowo i wyraźnie podatny
na naciski polityczne;
o poprzez skłanianie sędziów do interpretowania prawa i jego
stosowania w sposób przychylny wobec władzy politycznej.
Nie są wtedy nawet konieczne bezpośrednie naciski. Wystarczą
tu:
- „efekt mrożący” (zagrożenie
postępowaniami
dyscyplinarnymi, publiczna (poprzez finansowaną ze środków
publicznych negatywną kampanie reklamową na billboardach)
i zagraniczna dyskredytacja sądownictwa przez Premiera i
Ministra Sprawiedliwości69,
klientyzm np. przy wyborach do KRS, wpływ Ministra
Sprawiedliwości na obsadę prezesów sądów – w 6 miesięcy
wymieniono 149 osób na ogólną liczbę ok 700 stanowisk),
odpowiednia polityka awansowa.
F. Nieproporcjonalny wpływ władzy wykonawczej na sądownictwo ma charakter
systemowy, gdyż widoczny jest na każdym etapie przebiegu kariery
sędziowskiej: od mianowania na asesora, przez pracę na stanowisku sędziego,
ewentualne pełnienie funkcji organu sądu powszechnego, aż po możliwość
orzekania pomimo osiągnięcia wieku przejścia w stan spoczynku. Tego
całościowego obrazu nie da się pogodzić z fundamentami demokratycznego
państwa prawnego w postaci zasad trójpodziału władzy i separacji władzy
sądowniczej, a także z zasadami niezależności sądów i niezawisłości
sędziowskiej.

3. Rozliczenie z przeszłością (ad. 184 – 200 BK)
A. Tezy 184-189 dotyczące
potrzeby rozliczeń z przeszłością zawierają
stwierdzenia oczywiste. Natomiast przykłady niegodziwego historycznego
68
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orzekania sugerują wbrew prawdzie, że chodzi o aktualny skład SN. Fałszywe
jest też uogólnienie o braku weryfikacji kadr sądownictwa.
B. „Tłumienie wolności obywatelskich i łamanie praw człowieka” przez sądy to
okres stalinizmu (lata 40 -50 XX.w) oraz orzekanie w stanie wojennym (19811983). Sędziów z pierwszego okresu w sądownictwie już nie ma, z racji
upływu czasu. Przykłady podawane w Białej Księdze są świadectwem historii,
bez związku z orzecznictwem obecnych sędziów SN, służąc wrażeniu, że taki
związek istnieje. W szczególności jest oburzające przytaczanie bohaterskich
postaci takich jak rotmistrz Pilecki (w początkowych fragmentach Białej
Księgi, w jednej z „ramek”) w kontekście uzasadnienia konieczności
rozprawienia się z wymiarem sprawiedliwości ok 70 lat po dokonanym na nim
morderstwie sądowym. Implikacja, że istnieje ciągłość między mordercami w
togach sędziowskich z dzisiejszymi sędziami demokratycznej Polski jest
szczególnie naganna i stanowi przejaw instrumentalnego, propagandowego
wykorzystywania postaci polskich bohaterów narodowych dla bieżącej gry
politycznej.

Ad. 190 - 191
A. O kwestiach tych już była mowa w rozdziale I niniejszej odpowiedzi na
Białą Księgę
a) W SN liczącym 93 stanowisk sędziowskich w 2018 roku jest obecnie 6
osób, które orzekały w okresie stanu wojennego, w sądach raożnych
instancji. Nie wchodząc w kwestię, czy rzeczywiście są to „osoby
niegodne”, z uwagi na to, jakie wydawały wyroki (egzemplifikacja Białej
Księgi o wyrokach w stanie wojennym nie jest ścisła, o czym już była
mowa) należałoby tu oczekiwać postępowań (karnych, dyscyplinarnych)
wobec wspomnianych 6 osób. W rzeczywistości nastąpiła likwidacja SN w
dotychczasowym kształcie i zwolnienie 40% orzekających sędziów70.
b) Gdy idzie o liczebność sędziów w sądach powszechnych „uwikłanych w
różny sposób w komunizm” oraz przekonanie, że „nadal mają istotny
70

Linki do oświadczeń sędziów Izby Karnej, orzekających w stanie wojennym
http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/NewForm/2018.02.06%20Oświadczenie%20
SSN%20w.st.sp.%20Jacek%20Sobczak.pdf,
http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/NewForm/2018.01.30%20Oświadczenie%20
SSN%20Waldemar%20Płóciennik.pdf
http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/NewForm/2018.01.26%20Oświadczenie%20
SSN%20Andrzeja%20Siuchnińskiego.pdf
http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/NewForm/2018.01.29%20Oświadczenie%20
SSN%20Doroty%20Rysińskiej.pdf
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wpływ na orzecznictwo” – teza ta wymyka się racjonalizacji. Przeciętna
wieku sędziego w sądach powszechnych to sądach apelacyjnych 55,2 lat, w
sądach okręgowych – 51,29 lat, a w sądach rejonowych – 44,4 lat. Średnia
wieku wszystkich sędziów to 46,83 lat. Korelacja czasowa ( stalinizm lata
4—50 i stan wojenny w latach 1981-1983) przemawia tu przeciw tezie o
możliwości „znacznego wpływu na orzekanie” osób skażonych przez
komunizm.
Weryfikacji kadr sędziowskich służyło kilka dróg: odmowa orzekania po osiągnięciu
wieku emerytalnego ( latach 1990-2000 KRS odmówiła jej 511 sędziom); na mocy
ustaw lustracyjnych (1997 r.) pozbawiono stanu spoczynku i uposażenia 42 sędziów i
21 członków rodzin zmarłych sędziów, którzy orzekali w sądach i organach uznanych
za organy represji.
c) Sąd Najwyższy zreformowano w 1990 r., rozwiązując go i wymieniając
81% składu. Dokonano przy tym indywidualnej weryfikacji sędziów. W Izbie Karnej
pozostawiono 3 sędziów z dawnego składu. Uznano (rekomendacja nowego I Prezesa
SN, Adama Strzembosza) ich zachowania i orzekanie jako przyzwoite. Dwóch tych
sędziów już nie żyje, trzeci ma lat 87 i nie pracuje od wielu lat. Przez następnych 28
lat do SN przychodzili nowi sędziowie. Czasem byli to sędziowie z sądów niższych
instancji, którzy orzekali w stanie wojennym. Ich postawę w zakresie orzekania
oceniano indywidualnie. Sędziowie podlegali także lustracji, w trybie ustawowym.
Jednemu z sędziów, Izby Wojskowej zarzucono „uwikłanie agenturalne”, pomimo
tego, że IPN uznał jego negatywne oświadczenie lustracyjne za prawdziwe, a badanie
jego akt zostało przeprowadzone przez znanego z niezwykłej drobiazgowości,
sędziego Bogusława Nizieńskiego, gdy pełnił on rolę Rzecznika Interesu Publicznego.
Niżej link do oświadczenia tego sędziego71
Sądy dyscyplinarne (uchwała SN z 20. 12. 2007 r., I KZP 37/07) uznawały, że
sam fakt stosowania obowiązującego prawa nie daje podstaw do wniosku, że
wydawanie wyroków odbywało się na polityczne zamówienie i w takich wypadkach
nie należy karać sędziego. Uchwała SN , która tezę tę głosiła spotkała się z
wielostronną krytyką72 Teza jest rzeczywiście kontrowersyjna, ale nie jest dowodem
masowości występowania w sądownictwie osób uwikłanych w orzekanie zgodne z
oczekiwaniami władzy totalitarnej.
B. W tezie 191 - zakres weryfikacji uznano za dowód „skali zaangażowania
sędziów okresu PRL w system totalitarny”. Jeżeli tę skalę uważa się za dużą, to
świadczyć to może że jednak weryfikację prowadzono proporcjonalnie.
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20Eugeniusza%20Wildowicza.pdf
72
J. Zajadło Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa Nr 1/2008, s. 161

119

C. Z kolei w tezach 196- 199 przywołano przykład spóźnionych rozliczeń z
dekomunizacją sądownictwa w Niemczech, gdzie rozrachunku z przeszłością
dokonano w latach 90 XX w. Przywołanie to ma służyć umotywowaniu
przystąpienia do zmian ustrojowych w polskim sądownictwie w Polsce
obecnie. Jednak w Niemczech opóźnienie w czasie lustracji sądownictwa było
wywołane ówczesnym wchłonięciem NRD z jej systemem prawa i
sądownictwem. Tego rodzaju nadzwyczajne wydarzenie miało charakter
lokalny, dotyczący tylko kraju, gdzie się wydarzyło. Dlatego jest to zły
argument za prowadzeniem reformy ustrojowej SN i wymiany niemal połowy
kadry orzekającej jako skażonej wpływem 6 osób orzekających w stanie
wojennym.
D. Trybunał Konstytucyjny opowiedział się w wyroku K 2/07 z 11 maja 2007 r.
„Likwidując spuściznę po totalitarnych systemach komunistycznych,
demokratyczne państwo oparte na rządach prawa musi stosować środki
formalnoprawne takiego państwa. Nie może stosować żadnych innych
środków, ponieważ wówczas nie byłoby lepsze od totalitarnego reżimu, który
ma zostać całkowicie zlikwidowany. Demokratyczne państwo oparte na
rządach prawa dysponuje wystarczającymi środkami, aby zagwarantować, że
sprawiedliwości stanie się zadość, a winni zostaną ukarani. Nie może ono
jednak i nie powinno zaspokajać żądzy zemsty, zamiast służyć
sprawiedliwości. Musi natomiast respektować takie prawa człowieka
i podstawowe swobody, jak prawo do należytego procesu, prawo do
wysłuchania czy prawo do obrony oraz stosować je także wobec tych osób,
które same ich nie stosowały, gdy były u władzy”.
E. Konkludując, w świetle orzecznictwa ETCZiP. samo niezweryfikowane
stwierdzenie, że bliżej niesprecyzowani sędziowie byli niegodni, nie może
stanowić podstawy do bezprecedensowego skrócenia ich kadencji jako
sędziów Sądu Najwyższego, jak również skrócenia kadencji pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego jako stanowiące naruszenie zasady
nieusuwalności stanowiącej kwintesencję niezawisłości (por. orzeczenie w
sprawie Baka przeciwko Węgrom (wyrok z dnia 27 maja 2014r., Izba (III)
skarga numer 20261/12).
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Konkluzje
 Celem przygotowania Białej Księgi było zdanie sprawy z zapoczątkowanej w roku
2015 i trwającej po dziś dzień, reformy prawa i praktyki dotyczącej wymiaru
sprawiedliwości, przedstawienie diagnoz oraz podjętych środków w przekonaniu, że
służą deklarowanemu celowi: polepszeniu kondycji wymiaru sprawiedliwości w
Polsce, przywróceniu równowagi między władzami, demokratyzacji, wzmocnieniu
pozycji sędziów liniowych, stworzeniu mechanizmów zapobiegających stwierdzonym
patologiom, ulepszeniu procedur i polepszeniu dostępu obywateli do wymiaru
sprawiedliwości.
 Inicjatywa opracowania Białej Księgi ma związek z podniesieniem wątpliwości co do
stanu praworządności w Polsce na forum Unii Europejskiej i wszczęciem przeciw
Polsce procedury przewidzianej przez art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.
 Odpowiedź na Białą Księgę zawarta w niniejszym dokumencie nie ma na celu
zachęcania organów europejskich do intensyfikowania kroków w ramach procedury,
której wszczęcie przyjęliśmy z prawdziwym ubolewaniem i zażenowaniem.
 W niniejszej odpowiedzi weryfikowaliśmy fakty, ujawnialiśmy nadużycia erystyczne,
prostowali nieścisłości, uzupełniali przemilczenia i luki, notowaliśmy efekty synergii
zmian.
 Nie podzielamy optymizmu autorów Białej Księgi co do dobroczynnego wpływu
reformy na kondycję wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Trafnej niekiedy diagnozie,
towarzyszyła nietrafna terapia, negatywnie wpływająca na niezależność sądownictwa.
 Nie wątpimy, że weryfikacja faktów i ich związków doprowadzi do podjęcia decyzji
umotywowanych i rozważnych, opartych o dane prawdziwe, pełne i wyczerpujące,
których nie mogła dostarczyć Biała Księga.
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