Projekt z 27.08.2019 r.
Ustawa
z dnia

2019 r.

o zamianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Art. 1 W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125 i 1469) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 9a § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością sądów, o której
mowa w art. 8 pkt 2, sprawuje Minister Sprawiedliwości.”;
2) w art. 23:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Prezesa sądu apelacyjnego powołuje Krajowa Rada Sądownictwa spośród
sędziów tego sądu. Kandydata na prezesa wybiera zebranie sędziów sądu
apelacyjnego. Zostaje nim osoba, która uzyska największą liczbę głosów
poparcia. W przypadku uzyskania równej liczby głosów poparcia przez
większą

liczbę

kandydatów

Krajowa

Rada

Sądownictwa

dokonuje

wyboru jednego spośród nich”.
b) dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Prezes sądu apelacyjnego zwołuje zebranie wyborcze z co najmniej
miesięcznym wyprzedzeniem i do dnia poprzedzającego głosowanie wykłada w
sekretariacie listę, na którą można zgłaszać kandydatów na prezesa. Do listy
należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
kandydowanie.”
c) dodaje się § 1b w brzmieniu:
„1b. W przypadku odmowy powołania prezesa przez Krajową Radę
Sądownictwa zebranie sądu apelacyjnego dokonuje wyboru innych kandydatów.
Krajowa Rada Sądownictwa powołuje prezesa spośród dwóch kandydatów,
którzy w ponownym głosowaniu uzyskają najwyższa liczbę głosów poparcia. W

przypadku uzyskania takiej liczby głosów przez więcej niż dwóch kandydatów
prezes jest powoływany spośród wszystkich tych kandydatów.”
d) § 2 otrzymuje brzmienie
„§ 2. Wiceprezesa sądu apelacyjnego powołuje Krajowa Rada Sądownictwa
spośród sędziów tego sądu, na wniosek jego prezesa, po zasięgnięciu opinii
kolegium tego sądu.”
3) art. 24 § 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24 § 1. Prezesa sądu okręgowego powołuje Krajowa Rada Sądownictwa
spośród sędziów tego sądu. Kandydata na prezesa wybiera zebranie sędziów sądu
okręgowego. Przepisy art. 23 § 1–1b stosuje się odpowiednio”.
§ 2. Wiceprezesa sądu okręgowego powołuje Krajowa Rada Sądownictwa
spośród sędziów tego sądu, na wniosek jego prezesa, po zasięgnięciu opinii
kolegium tego sądu.:
4) art. 25 § 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25 § 1. Prezesa sądu rejonowego powołuje Krajowa Rada Sądownictwa
spośród sędziów tego sądu. Kandydata na prezesa wybiera zebranie sędziów sądu
rejonowego. Przepisy art. 23 § 1–1b stosuje się odpowiednio”.
§ 2. Wiceprezesa sądu rejonowego powołuje Krajowa Rada Sądownictwa spośród
sędziów tego sądu, na wniosek jego prezesa”.

5) w art. 26:
a) § 1 otrzymuje brzmienie
„§ 1. Prezes sądu jest powoływany na okres czterech lat, najwyżej na
kolejne kadencje, i nie może być powołany do pełnienia funkcji prezesa
wiceprezesa przed upływem czterech lat od zakończenia pełnienia

dwie
lub

tej funkcji.”

b) § 2 otrzymuje brzmienie
„§ 2. Wiceprezes jest powoływany na okres czterech lat, najwyżej na
kolejne kadencje i nie może być ponownie powołany do pełnienia takiej
przed upływem czterech lat od zakończenia kadencji”.
c) uchyla się § 3 i 4;

6) art. 27 otrzymuje brzmienie:
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dwie
funkcji

„Art. 27 § 1. Prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Krajową Radę
Sądownictwa w toku kadencji w przypadku:
1) rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych;
2) gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z
dobrem wymiaru sprawiedliwości;
3) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.
§ 2. Odwołanie prezesa albo wiceprezesa sądu następuje po wysłuchaniu osoby,
której dotyczy wniosek, i po zasięgnięciu opinii zebrania sędziów właściwego
sądu. Zamiar odwołania, wraz z pisemnym uzasadnieniem, Krajowa Rada
Sądownictwa przedstawia przewodniczącemu zebrania sędziów właściwego
sądu, który jest upoważniony do zwołania zebrania w celu uzyskania opinii.
§ 3. Występując o opinię, o której mowa w § 2, Krajowa Rada Sądownictwa może
zawiesić prezesa albo wiceprezesa sądu w pełnieniu czynności.
§ 4. Zebranie sędziów właściwego sądu wyraża opinię, o której mowa w § 2, po
wysłuchaniu prezesa albo wiceprezesa sądu, którego dotyczy zamiar odwołania.
Osoba, której dotyczy zamiar odwołania, nie uczestniczy w głosowaniu nad
opinią.
§ 5. Niewydanie opinii w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia przez
Krajową Radę Sądownictwa zamiaru odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu
nie stoi na przeszkodzie odwołaniu”.
§ 5a. Negatywna opinia zebrania sędziów właściwego sądu podjęta większością
2/3 głosów wiąże Krajową Radę Sądownictwa.
§ 6. W przypadku złożenia przez prezesa albo wiceprezesa sądu rezygnacji z
pełnionej funkcji w toku kadencji, Krajowa Rada Sądownictwa odwołuje go bez
zasięgania opinii, o których mowa w § 2 oraz 5a.
§ 6a. Z wnioskiem do Krajowej Rady Sądownictwa o odwołanie prezesa lub
wiceprezesa może także wystąpić zebranie sędziów właściwego sądu. W takich
przypadku nie zachodzi potrzeba uzyskania opinii, o których mowa w § 2 oraz 5a.
Krajowa Rada Sądowa podejmuje decyzję po wysłuchaniu osoby, której dotyczy
wniosek. Uchwała zebrania sędziów właściwego sądu w przedmiocie wniosku,
podjęta większością 2/3 głosów wiąże Krajową Radę Sądownictwa.”

7) w art. 77:
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a) § 1 uchyla się punkt 2 i 2a,
b) § 4 otrzymuje brzmienie
„§ 4. Sędzia delegowany na podstawie § 1 pkt 2b oraz § 2a, na czas
nieokreślony, może być odwołany z delegowania lub z niego ustąpić za
trzymiesięcznym uprzedzeniem. W pozostałych przypadkach delegowania
sędziego, odwołanie lub ustąpienie sędziego następuje bez zachowania okresu
uprzedzenia.”;
8) w art. 78:
a) uchyla się § 1 i 1a,
b) § 1b otrzymuje brzmienie:
„1b. Do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych

albo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury może być delegowany jedynie
sędzia wyróżniający się wysokim poziomem wiedzy prawniczej oraz
wykazujący

znajomość

problematyki

w

zakresie

powierzanych

mu

obowiązków.”,
c) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Sędzia delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych albo Krajowej
Szkole

Sądownictwa

i

Prokuratury,

a

także

do

prowadzenia

zajęć

szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury ma prawo do
wynagrodzenia zasadniczego przysługującego mu na zajmowanym stanowisku
sędziowskim oraz dodatku za długoletnią pracę. W okresie delegowania sędzia
otrzymuje dodatek funkcyjny, określony w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 91 § 8.”,
d) uchyla się § 3, 4, 4a i 4b;
e) § 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady
Sądownictwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe warunki
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delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w urzędzie obsługującym
ministra właściwego do spraw zagranicznych, a także pełnienia czynności
administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury oraz tryb i szczegółowe warunki realizacji prawa do
nieodpłatnego zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu
delegowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu kosztów faktycznie
poniesionych oraz wysokość miesięcznego ryczałtu, z uwzględnieniem
możliwości zróżnicowania jego wysokości w zależności od miejscowości
delegowania, a także tryb, szczegółowe warunki przyznawania i zakres innych
świadczeń, mając na względzie zakres świadczeń przysługujących pracownikom
odbywającym podróże służbowe oraz czasowo przenoszonym.”,
9) w art. 98:
a) § 2 otrzymuje brzmienie
„§ 2. Sędzia, który został mianowany, powołany lub wybrany do pełnienia funkcji
w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej
Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, w innych organach
państwowych,
konsularnej

samorządu
lub

w

terytorialnego,

organach

w

organizacji

służbie

dyplomatycznej,

międzynarodowych

oraz

ponadnarodowych działających na podstawie umów międzynarodowych
ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, jest obowiązany zrzec się
niezwłocznie swojego urzędu, chyba że przechodzi w stan spoczynku.”,
b) uchyla się § 6.
10) w art. 112
a) § 1-9 otrzymują brzmienie:
§ 1. Uprawnionym oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym, w sprawach
sędziów sądów apelacyjnych, a także prezesów oraz wiceprezesów sądów
okręgowych, jest rzecznik dyscyplinarny, w sprawach zaś pozostałych sędziów zastępca rzecznika dyscyplinarnego.
§ 2. Rzecznika dyscyplinarnego wybiera, spośród kandydatów zgłoszonych przez
zgromadzenia ogólne sędziów apelacji, Krajowa Rada Sądownictwa. Rzecznik
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dyscyplinarny działa przy Krajowej Radzie Sądownictwa. Kadencja rzecznika
dyscyplinarnego trwa cztery lata.
§ 3. Zgromadzenia wymienione w § 2 wybierają spośród sędziów sądu
apelacyjnego po jednym kandydacie na rzecznika dyscyplinarnego i wybranych
kandydatów zgłaszają Krajowej Radzie Sądownictwa, najpóźniej na trzy miesiące
przed upływem kadencji rzecznika dyscyplinarnego albo w ciągu miesiąca po jego
ustąpieniu.
§ 4. Zastępców rzecznika dyscyplinarnego wybierają dla każdej apelacji
zgromadzenia ogólne sędziów apelacji, a dla każdego okręgu zgromadzenia
ogólne sędziów okręgu spośród sędziów danego sądu. Kadencja zastępców
rzecznika trwa trzy lata.
§ 5. Rzecznik dyscyplinarny i jego zastępcy są związani wskazaniem organu
uprawnionego, w zakresie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
§ 6. Rzecznik dyscyplinarny jest uprawniony do przejęcia każdej sprawy
prowadzonej przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli uzna to za
uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości.
§ 7. W razie niemożności prowadzenia sprawy przez właściwego zastępcę
rzecznika dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny wyznaczy do jej prowadzenia
zastępcę rzecznika dyscyplinarnego z innego okręgu.
§ 8. W razie przeszkód w pełnieniu obowiązków przez rzecznika dyscyplinarnego,
jego obowiązki przejmuje najstarszy służbą sędziowską zastępca rzecznika
dyscyplinarnego, do czasu ustania przeszkody.
§ 9. Do zastępców rzecznika dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy o
rzeczniku dyscyplinarnym.
b) uchyla się § 10-13;
11) w art. 112a uchyla się § 1a, 2 i 3;
12) uchyla się art. 112b;
13) art. 114 otrzymuje brzmienie:
§ 1. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności dyscyplinarne na żądanie Ministra
Sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego lub okręgowego oraz kolegium sądu
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apelacyjnego lub okręgowego, Krajowej Rady Sądownictwa, a także z własnej
inicjatywy, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia
znamion przewinienia, a także przedstawieniu stanowiska przez sędziego, chyba że
przedstawienie takiego stanowiska nie jest możliwe bądź sędzia odmówi
przedstawienia stanowiska. Sędziego należy pouczyć, iż przedstawione przez niego
stanowisko może być następnie wykorzystane jako dowód w sprawie i w związku z
tym służy mu prawo do odmowy przedstawienia stanowiska.
§ 2. Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w § 1, jeżeli zachodzą
podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny
wszczyna postępowanie dyscyplinarne i przedstawia sędziemu na piśmie zarzuty.
Jednocześnie w sprawach, o których mowa w art. 110 § 3 zdanie drugie, rzecznik
dyscyplinarny zwraca się do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o wyznaczenie
właściwego sądu dyscyplinarnego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji.
Wyznaczenie tego sądu powinno nastąpić w terminie siedmiu dni.
§ 3. Po przedstawieniu zarzutów obwiniony, w terminie czternastu dni, może złożyć
wyjaśnienia i zgłosić wnioski o przeprowadzenie dowodów.
§ 4. Po upływie terminu, o którym mowa w § 3, a w razie potrzeby po
przeprowadzeniu dalszych dowodów, rzecznik dyscyplinarny składa wniosek o
rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do właściwego sądu dyscyplinarnego. Wniosek
powinien

zawierać

dokładne

określenie

czynu,

który

jest

przedmiotem

postępowania, oraz uzasadnienie.
§ 5. Jeżeli rzecznik dyscyplinarny nie znajduje podstaw do wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego na żądanie uprawnionego organu, wydaje postanowienie o
odmowie jego wszczęcia. Odpis postanowienia doręcza się organowi, który złożył
wniosek o wszczęcie postępowania, kolegium odpowiednio sądu okręgowego lub
apelacyjnego i obwinionemu.
§ 6. W terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w §
5, lub postanowienia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, obwinionemu,
organowi, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i
właściwemu kolegium służy zażalenie do sądu dyscyplinarnego.
§ 7. Zażalenie powinno być rozpoznane w terminie dwóch tygodni od dnia
wniesienia zażalenia do sądu.
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Art. 2. Prezesi lub wiceprezesi sądów powołani przez Ministra Sprawiedliwości po dniu
11 sierpnia 2017 r. mogą zostać odwołani przez zebrania sędziów właściwego sądu
zwołane na wniosek jednej dziesiątej liczby sędziów danego sądu złożony w terminie 3
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 3. Oddelegowania sędziów do pełnienia obowiązków sędziego lub czynności
administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej
podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej albo w Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wygasają z upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy. Nie dotyczy to przypadków, w których czas oddelegowania
upływa wcześniej.
Art. 4.
Kadencje Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępców
Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, a także zastępców rzecznika
dyscyplinarnego działających przy sądach apelacyjnych i zastępców rzecznika
dyscyplinarnego działających przy sądach okręgowych, powołanych po dniu 2 kwietnia
2018 r. wygasają z upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE
1. W świetle zgodnego stanowiska środowisk prawniczych, wyrażonego w
uchwałach I i II

Kongresu Prawników Polskich, reforma wymiaru

sprawiedliwości jest nieodzowna. Wprowadzane w tym zakresie zamiany muszą
uwzględniać zasady demokratycznego państwa prawa, w tym zmierzać do
poszanowania konstytucyjnego podziału władzy wykonawczej i sądowniczej, a
także niezależności sądów jako gwarantów wolności i praw każdego człowieka.
Za docelowy w tej mierze należy uznać model pozbawiający Ministra
Sprawiedliwości kompetencji do sprawowania nadzoru administracyjnego nad
sądami oraz sędziami i wprowadzający elementy samorządności władzy
sądowniczej pod auspicjami Krajowej Rady Sądownictwa jako organu
konstytucyjnie umocowanego do stania na straży niezależności sądów i
niezawisłości sędziów. Zmiany prawa wprowadzane w tym zakresie w ostatnim
czasie stoją w rażącej sprzeczności z tym modelem, a nawet mogą być
kwalifikowane w kategoriach ekscesu legislacyjnego mającego na celu
podważenie konstytucyjnych zasad organizacji władzy sądowniczej.
2. Przedkładany projekt nie realizacje postulatu pełnej reformy zagadnień ustroju
sądów powszechnych, a jedynie stanowi konieczny krok, który należy
niezwłocznie podjąć z uwagi na ujawniane nieprawidłowości w działaniach
Ministra Sprawiedliwości,
dyscyplinarnych

sędziów

Krajowej
sądów

Rady Sądownictwa i
powszechnych

oraz

rzeczników
niektórych

nowopowołanych prezesów sądów. Kompleksowe rozwiązania, służące przede
wszystkim wzmocnieniu pozycji ustrojowej Krajowej Rady Sądownictwa, mogą
zostać przedstawione w najbliższych miesiącach po zakończeniu prac
prowadzonych w strukturach Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Aktualny
pozostaje złożony przez SSP IUSTITIA projekt dotyczący wyboru członków
Krajowej Rady Sądownictwa.
3. Celem przedkładanego projekt jest:
a) zmiana

zasad

powoływania

prezesów

i

wiceprezesów

sądów

powszechnych i umożliwienie zebraniom właściwych sądów odwołania
prezesów i wiceprezesów sądów powołanych po wejściu w życie ustawy
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z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów
powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o
Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 848),
b) zniesienie instytucji delegacji sędziów sądów powszechnych do pełnienia
obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych w Ministerstwie
Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi
Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej oraz w Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
c) zmiana struktury organizacyjnej i zasad powoływania rzeczników
dyscyplinarnych

i

zastępców

rzeczników

dyscyplinarnych

oraz

wygaszenie ich kadencji.

4. Sędziowie są powołani do sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo funkcji
pomocniczych z tego zakresu. Nie ma uzasadniania dla wykonywania przez
sędziów czynności administracyjnych w łonie władzy wykonawczej, w tym
sprawowania stanowisk urzędniczych. Jest to nie do pogodzenia z zasadą
niezawisłości sędziowskiej, która wymaga unikania przez sędziego zajęć
mogących budzić wątpliwości co do jego niezależności. Obecnie do Ministerstwa
Sprawiedliwości zostało oddelegowanych niemal 200 sędziów (dane na 31
grudnia 2018 r. https://www.iustitia.pl/ujawniamy-wyjasniamy/2867-ujawniamynazwiska-sedziow-przebywajacych-na-delegacjach-w-ministerstwiesprawiedliwosci-stan-na-1-stycznia-2019, nowszych dane są niedostępne).
Liczba ta przewyższa liczbę wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w
Katowicach, który jest jednym z największych sądów w Polsce. Jednocześnie
polityka Ministra Sprawiedliwości skutkowała tym, że w Polsce na koniec 2018
r. nieobsadzonych etatów sędziowskich było 745, a asesorskich – 66 (dane na 31
grudnia

2018

r.

-

https://www.iustitia.pl/ujawniamy-wyjasniamy/2868-

ujawniamy-w-ktorych-sadach-pozostaja-wakaty-na-nieobsadzone-stanowiskasedziowskie-i-asesorskie-stan-na-31-grudnia-2018). Sędziowie oddelegowani do
Ministerstwa Sprawiedliwości są kierowani do zadań, do których często nie są
przygotowaniu i nie posiadają żadnych kwalifikacji. Ponadto w następstwie
delegacji brak jest możliwości obsadzenia stanowiska sędziego mimo wakatu
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orzeczniczego, jaki się tworzy w jego macierzystym sądzie. Oddelegowanie
sędziego skutkuje również dodatkowym obciążeniem budżetu państwa ze
względu na możliwość uzyskania dodatku specjalnego do wynagrodzenia, prawa
do nieodpłatnego zakwaterowania, diet i zwrotu kosztów podróży. W
konsekwencji prowadzi to do podporządkowania sędziego Ministrowi
Sprawiedliwości i oderwania go od podstawowej funkcji zawodowej, jaką jest
sprawowanie wymiary sprawiedliwości. Zgodnie bowiem z art. 77 § 2b p.u.s.p.
sędzia

nie

może

łączyć

funkcji

orzekania

z

pełnieniem

czynności

administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce
organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt zakłada całkowite zniesienie możliwości delegacji sędziów sądów
powszechnych

do

pełnienia

obowiązków

sędziego

lub

czynności

administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, a także wygaszenie obecnie udzielonych delegacji z
upływem trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Mając jednak na uwadze
konstytucyjną wolność wyboru i wykonywania zawodu i wyboru miejsca pracy
(art. 65 ust. 1 Konstytucji), projekt nie pozbawia możliwości podjęcia
zatrudnienia w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej
podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej. Według
przyjętych założeń podjęcie takiego zatrudnienia będzie jednak wymagało
zrzeczenia się urzędu albo przejścia w stan spoczynku na takich samych zasadach,
które obowiązują w razie objęcia mandatu posła albo senatora (art. 98 p.u.s.p.).
Nie wyklucza to powrotu na urząd sędziego i poprzednio zajmowane stanowisko,
jeżeli przerwa w pełnieniu obowiązków sędziego nie przekroczy dziewięciu lat.
5. Na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1452) Minister
Sprawiedliwości

z

pogwałceniem

konstytucyjnej

zasady

odrębności

i

niezależności władzy sądowniczej (wyrażonej w art. 173 Konstytucji) odwołał w
trybie ekstraordynaryjnym część prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych
przed upływem ich kadencji, nie uzasadniając w żaden sposób takich decyzji i nie
konsultując z organami samorządu sędziowskiego. Na ich miejsce zostały
powołane osoby arbitralnie wybrane przez Ministra Sprawiedliwości, bez
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zachowania jakichkolwiek transparentnych procedur i z pominięciem chociażby
symbolicznego udziału organów przedstawicielskich środowiska sędziowskiego
w wyborze kandydata.
6. Taki sam sposób powoływania prezesów i wiceprezesów sądów stanowi obecnie
obowiązującą procedurę i tworzy stan prawny jawnie sprzeczny ze standardami
wytyczonymi w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał podkreślał,
że dla zagwarantowania niezależności sądów konieczne jest zabezpieczenie w
ustawie odpowiedniego

udziału samorządu sędziowskiego w procesie

powoływania prezesów, a głos Ministra Sprawiedliwości nie może być w tej
kwestii dominujący (por. wyroki w sprawach K11/93, K12/03). Doświadczenia
ostatnich lat pokazały jak ważne dla prawidłowego funkcjonowania sądów jest
przestrzeganie tych standardów.
7. Polityka narzucania przez Ministra Sprawiedliwości nominatów wybranych z
pominięciem konsultacji środowiskowych, a nierzadko wbrew woli wyrażonej
przez organy samorządu sędziowskiego, stanowiła zarzewie licznych konfliktów,
dysfunkcyjnych dla prawidłowego działania sądów. Ścisła zależność osób
piastujących funkcje prezesów od arbitralnych decyzji Ministra zrodziła w
niektórych przypadkach postawy serwilistyczne, oportunistyczne, w skrajnych
przypadkach prowadzące do działań wymierzonych przeciwko sędziom, a
mających charakter szykany. Sędziowie zaangażowani w spór z Ministerstwem
Sprawiedliwości o kształt sądownictwa lub też krytykowani w kręgach polityków
za wydawane orzeczenia byli rękami prezesów przenoszeni wbrew ich woli do
innych wydziałów. W końcu brak konsultacji środowiskowych w procesie
powoływania prezesów znacznie zwiększył ryzyko wyboru osób, które nie
posiadały odpowiednich predyspozycji i kompetencji do zarzadzania sądem, czy
też nie cieszyły się autorytetem niezbędnym dla prawidłowego pełnienia tej
funkcji. Prowadzi to do chaosu i nie pozostaje bez wpływu na stale wydłużający
się czas rozpoznania spraw. Sądy zarządzane w takich warunkach nie są w stanie
prawidłowo realizować powierzonych im zadań. Dlatego też konieczne jest
pozbawienie Ministra Sprawiedliwości prawa powoływania (odwolywania)
prezesów i sprawowania w ten sposób nadzoru nad sądami. Postulujemy też
istotne zwiększenie roli samorządu sędziowskiego w tym zakresie, nie tylko jako
wyraz zaufania do sędziów, ale przede wszystkim jako gwarancję zapewnienia
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władzy sądowniczej odrębnego względem pozostałych władz i niezależnego
charakteru. Ponadto proponuje się wprowadzenie procedury konwalidowania
decyzji personalnych arbitralnie podejmowanych przez Ministra Sprawiedliwości
poprzez uzyskanie poparcia organów samorządu sędziowskiego dla dalszego
pełnienia funkcji przez jego nominatów. Regulujący tę kwestię przepis
przejściowy przewiduje konieczność powołania nowych prezesów w sytuacji, gdy
osoba pełniąca tę funkcję nie uzyska akceptacji środowiska (art. 2 projektu).
8. Proponowane zmiany w przepisach dotyczących rzeczników dyscyplinarnych
przywracają niezależność sądownictwa dyscyplinarnego sędziów sądów
powszechnych

od

wpływów

politycznych,

w

szczególności

poprzez

zlikwidowanie nieuzasadnionej uprzywilejowanej roli Ministra Sprawiedliwości,
zarówno w zakresie powoływania rzeczników dyscyplinarnych, jak i w
odniesieniu do jego wpływu na postępowania dyscyplinarne. Jednocześnie
proponowane zmiany pozostawiają Ministrowi Sprawiedliwości możliwość
aktywnego uczestniczenia w postępowaniach wszczynanych na jego wniosek, na
prawach strony.
9. Wprowadzone niekonstytucyjną nowelizacją z dnia 20 lipca 2017 r. zmiany w
ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie postępowań
dyscyplinarnych w dużej mierze podporządkowały te postępowania Ministrowi
Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu. Powierzając dominującą rolę
nad

postępowaniami

dyscyplinarnymi

sędziów

politykowi,

a

zarazem

prokuratorowi, ustawodawca de facto oddał sędziowskie postępowania
dyscyplinarne pod nadzór władzy politycznej, zwłaszcza że jednocześnie to
władza polityczna zyskała możliwość obsadzenia całego składu Krajowej Rady
Sądownictwa, która jest jedynym organem uprawnionym do składania wniosków
do Prezydenta RP o powołanie sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
– najwyższej instancji sądownictwa dyscyplinarnego wg znowelizowanych
przepisów. Nie negując faktu, iż Minister Sprawiedliwości powinien mieć wpływ
na zainicjowane przez siebie postępowania dyscyplinarne, uważamy za rażące
nadużycie wprowadzenie przepisów, które uzależniają zarówno wybór rzecznika
dyscyplinarnego i jego zastępców, jak i sędziów sądów dyscyplinarnych, od woli
polityka, który pełni zarazem funkcję Prokuratora Generalnego. W połączeniu z
powoływaniem składu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z udziałem
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organu obsadzonego w drodze wyboru przez polityków, taka regulacja w całości
podporządkowuje sądownictwo dyscyplinarne sędziów w Polsce władzy
politycznej.
10. Z powyższych względów niezbędne jest przywrócenie równowagi pomiędzy
władzą ustawodawczą i wykonawczą oraz sądowniczą zgodnie z art. 10 ust. 1
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, również w zakresie postępowań
dyscyplinarnych sędziów, i postulujemy pilną nowelizację przepisów o
postępowaniach dyscyplinarnych sędziów, ze szczególnym uwzględnieniem art.
112-114 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Podstawowymi
założeniami projektowanych zmian są:
a) wybór rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych przez Krajową
Radę Sądownictwa spośród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenia
ogólne sędziów apelacji;
b) wybór zastępców rzecznika dyscyplinarnego przez zgromadzenia właściwych
sądów;
c) ograniczenie roli ministra sprawiedliwości do prawa składania wniosku o
wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i prawa zaskarżania decyzji w
zainicjowanym przez siebie postępowaniu (analogicznie jak w stanie prawnym
sprzed 2017 r.); obecny sprzeciw Ministra Sprawiedliwości nakazujący wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego narusza zasadę niezawisłości sędziowskiej i jest
ewidentnie niekonstytucyjny, bo wymusza na organie sądowym, którym jest
przecież rzecznik dyscyplinarny lub jego zastępcy wydanie decyzji merytorycznej
o postawienie sędziego w stan oskarżenia;
d) rezygnacja ze specrzeczników dyscyplinarnych powoływanych przez ministra
sprawiedliwości – nadrzędna rola ministra sprawiedliwości nad sądownictwem
dyscyplinarnym służy podporządkowaniu sądów dyscyplinarnych władzy
politycznej.
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