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OPINIA

PRAWNA

o przepisach art. 43 ust. 1 i art. 43 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 1 i art. 44 ust. 1 a ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t. jedn. Dz. U 2018 r. poz. 389 z późn. zm.) – cyt. jako
ustawa.
1. Art. 43 ust. 1 ustawy wprowadza zasadę, zgodnie z którą każda uchwała KRS staje się
prawomocna, jeśli nie przysługuje od niej odwołanie. Jest to oczywiste i trafne rozumienie pojęcia
prawomocności formalnej, które przekłada się również na kwestię wykonalności uchwały.
Dotyczy ono w tym przepisie całości uchwały, niezależnie od tego, że uchwała o przedstawieniu
Prezydentowi RP wniosku o powołanie sędziów Sądu Najwyższego składa się de facto z wielu
rozstrzygnięć indywidualnych.
2. Jednakże, w ust. 2 cyt. artykułu wprowadzono prawomocność częściową tejże uchwały, która
powstaje wtedy, gdy uchwały „nie zaskarżyli wszyscy (podkr. JZ) uczestnicy postępowania.
Chodzi o część obejmującą rozstrzygnięcia o nieprzedstawieniu wniosku tych uczestników
postępowania, którzy nie wnieśli odwołania. Pomijając daleko idące wątpliwości, jakie się
nasuwają wobec tego unormowania, najistotniejszą kwestią dotycząca jego stosowania jest
zagadnienie punktu czasowego, w jakim można ustalić zaistnienie owej prawomocności
częściowej. Przepis stanowi, że jest to moment, w którym można z pewnością ustalić, że „uchwały
(jeszcze – uwaga JZ) nie zaskarżyli wszyscy uczestnicy”. Przyjmując za art. 44 ust.1a ustawy, że
termin do wniesienia odwołania jest „dwutygodniowy”, należy stwierdzić, że ten poszukiwany
punkt czasowy jest równoznaczny z momentem upływu ostatniego dnia drugiego tygodnia,
jaki upłynął od daty doręczenia uchwały ostatniemu z uczestników. Dopiero wtedy można
bowiem bez żadnego błędu określić, że nikt nie zaskarżył uchwały, gdyż wszyscy uczestnicy (w
tym ostatni z nich) mogli to zrobić do upływu dwóch tygodni. Dopiero wtedy zatem można mówić
o określonej w cyt. przepisie „prawomocności częściowej” i tym samym o wykonalności tej części
uchwały – zarówno co do jej skutków pozytywnych, jak i co do skutków negatywnych. Do tego
momentu część ta nie jest prawomocna a zatem nie jest prawomocna również cała uchwała.
3. W postępowaniu przed KRS nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego a więc również przepis tego kodeksu o prawie do zrzeczenia się odwołania (art.
127 a). Na marginesie warto jednak zaznaczyć, że wszelkie zrzekanie się środka prawnego nie jest
możliwe z teoretycznego punktu widzenia. Jest to bowiem prawo podmiotowe, którego nie można
się zrzec, można go tylko ewentualnie nie wykonywać.
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