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STANOWISKO SĄDU NAJWYŻSZEGO
w sprawie zainicjowanej wnioskiem
kompetencyjnych

Marszałka

pomiędzy Sądem Najwyższym

a Sądem
W związku ze

złożo nym

przez

Sejmu o

rozstrzygnięcie

sporów

a Sejmem RP oraz pom ię d zy Prezydentem RP

Najwyższym

Ma rszałka

Sej mu Rzeczypospolitej Polskiej w trybie art. 192

w związku z art. 189 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietn ia 1997 r. (Dz. U. Nr
78, poz. 483 z

późn . ,

zm.; dalej jako "Konstytucja RP") oraz art. 33 ust. 5 w

ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o orga nizacji i t rybie

postępowania

Konstytucyjnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2393; dalej jako "ustawa o
wniosku o
l.

rozstrzygnięcie następującyc h

m ięd zy

drodze

uc hwały

Najwyższym
zwi ązku

przed

z art. 85

Tryb u1 ałem

postępowaniu

prze:J TK")

sporów kompetencyjnych :

Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej a

wnioskodawca domaga

związku

się przesądze ni a,

czy

Są dem N ajwyższym,
Sąd Najwyższy

w wyniku któ rego

jest uprawniony, w :ym w

o której mowa w art. 83 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o

Sądzie

(Dz. U. z 2019 r., poz. 825 ze zm., da lej jako "ustawa o SN"), podejmowanej w
sąd u

orzeczeniem

międzynarodowego,

do

normatywnego w sferze ustroju i organizacji wym iaru

dokonywania zmian sta nu

sprawiedl iwości,

czy też, zgodnie z

art. 1O ust. 1 i 2, art. 95 ust. 1, art. 176 ust. 2, art. 183 ust. 2 i art. 187 ust. 4 Konstytucj i
RP, tego rodzaju uprawnienia
11.

m iędzy

w wyłącznej kompetencj i ustawodawcy;

Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Sądem

wnioskodawca domaga
-

pozostają

Naj wyżs zy m,

w wyniku którego

s i ę przesądzenia:

czy kompetencja Prezydenta RP, o której mowa wa rt. 179 w związku z art. 144 ust. 3
pkt 17 Konstytucji,
Sądowi

mo że być

Najwyższemu

rozumiana w ten sposób,

lub innemu

sądowi

dozwolone jest przyznanie

nieprzewidzianych

kompetencji do oceny

skutecz ności

powołania

kompetencji do oceny

skutecz ności

nadania

powołania,

że

sędziego ,

sędz i emu ,

a w

Plac

Kras i ńsk i ch

RP

szczególnośc i

którego dotyczy akt

prawa do wykonywania wład zy sądowniczej;
Sąd Najwyższy,

Konstytu cją

2/4/6, 00-95 1 Warszawa, www.sn.pl
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-

Sąd N aj wyższy może do ko nywać wią żącej

czy

związku

interpretacj i przepisów Konstytucj i w

z wykonywaniem przez Prezydenta RP prerogatywy, o której mowa w art. 144

ust. 3 pkt 17 i art. 179 Konstytucji RP, a w sz czególnośc i czy Sąd ten może o kreś l ać
jakie

są

wa run ki skuteczność

powołania sęd z i ego;

w imieniu
przedstawiam
postępowanie

Sądu Najwyższego
następujące

stanowisko:

podlega umorzeniu na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o

postępowan i u

przed TK ze względu na niedopuszczal n ość wydania orzeczenia.

UZASADNIENIE

1.

Marszałka

Uzasadnienie wniosku

rozstrzygnięcie

Sejmu RP o

sporu kompetencyjnego
pomiędzy

W uzasadnieniu tezy o istnieniu rzekomego sporu kompetencyj nego
a Są dem
Polskiej,

Naj wyższym

Marszałek

pom ię d zy Są d e m N ajwyższym

oraz

Sej mu

wskazał, że

a Prezydentem Rzeczypospol itej

skierowat na podstawie art. 83 § 1 ustawy o SN, do

połączo nych

Izb Cywi lnej, Izby Karnej oraz Izby Pracy i

usun i ęcie

roz bieżności

N ajwyższ ego.

Przed miot

Najwyższego,

zdaniem

w

i sposób

zain icjowanej wnioskiem jest
sądownictwa,

wykładn i

Marszałka

konstytucyjnej instytucji

przepisów,

Sej mu,

zagadni eń

powoła ni a

ws kazuj ą,

przez

w s kładz i e

Ubez piecze ń S połecznyc h

wn iosku
że

wn iosek
Są d u

w orzecznictwie

Pierwszego

Są du

Prezesa

"rzeczywistym celem procedury

Sąd Najwyższy

be zpoś red nio

sęd z i ego,

Sąd u N ajwyższ ego

występują cych

uzasadnienia

rozstrzygn i ęcie

w szcz ególności

Sąd u

w dniu 15 styczn ia 2019 r. Pierwszy Prezes

Najwyższego

o

Sejmem

stanow i ą cej

kwestii

dotyczą cych

wiążącyc h

się

z

ustroj u

kształte m

uprawnienie Prezydenta RP

wyn i kają ce

z art. 179 i art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji RP". W ocenie

Najwyższy

zmierza do wydania abst rakcyjnej uch wały, pozwa l aj ącej ingerować wła d zy

sądown iczej

w te kom petencje Prezydenta RP, co daje podstawy do

Ma rszałka

Sejmu,

przyj ę cia, iż mi ę d zy

" Sąd

tymi

organami wystą p ił spór kompetencyj ny."
Zdaniem wnioskodawcy " Sąd N ajwyższy wydaje s i ę z mi e rzać do wydania u c hwały
wykład n i czej,

któ ra

p oz bawiła by

art. 9a ustawy o KRS mocy

jest stworzenie w drodze prawotwórczej
Wnioskodawca
że

p odniósł, że cho ć

nie chodzi w nim o badanie

wykładn i

obowi ą z uj ącej",

a nadto,

że

"realne

prawa normy o chara kte rze derogacyj nym".

w uzasadnieniu wniosku Pierwszy Prezes SN po d kreś lił,

waż n ośc i powoła nia sęd zi ego

przez Prezydenta RP, to jednak

"rzeczywistym celem procedowa nia t rzech Izb Są d u N ajwyższego jest odniesienie s i ę do
wprowadze nia

u n or mowa ń

sędz ia powołany

(rozumienia przepisów prawa)

w procedurach, które zdan iem organu

mimo formalnego posiadania statusu

sę d z iego

zezwalaj ących

na bada nie, czy

o ceniającego były

oba rczone

wadą,

niezawi słośc i ,

a więc jest

s ęd z i ą

posiada walor

»Zdolnym do orzekania«, c h oć takie pojęc i e nie istnieje w polskich warunkach ustrojowych".
Zdaniem wnioskodawcy "inte n cją Sądu Najwyżs zego może wi ęc być doprowadzenie - w drodze
Są d Naj wyższy,

Plac Kra s i ńsk i ch 2/4/6, 00-951 Warszawa, www.sn.pl
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wydania

abstrakcyjnej

uchwały

wykład niczej

- do zmiany

interpretacji

konstytucyjnej

kompetencji Prezydenta RP do powoływania sędziów i wprowadze nie do polskiego po rząd ku
prawnego norm zezwa l ających na badanie skutecz n ości rea lizacji tej prerogatywy Prezydenta".
Powyższe

wywody

świadczą

albo

o

całkowity m

niezrozum ieniu

istoty

sporu

kompetencyj nego oraz kompetencj i Prezydenta RP i Sej mu z jednej strony oraz kompetencj i
Sądu Najwyższego z drugiej strony, albo o niezwykle instru menta lnym wykorzystaniu instytucj i

tego typu sporu. Zarówno okolicznośc i j ego złożen i a , jak i treść uzasadnienia nie pozostają
wątpliwości,

że wniosek został złożo ny w

złej

wierze, nie tyle w celu rozstrzygnięc ia

rzeczywistego sporu kompetencyjnego, ile w celu un i e możl i wienia Są dowi Najwyższemu
upraw nień, jakie przyznał mu sam ustawodawca na mocy art. 1 pkt 1 lit b ustawy o SN.

2.

Pojęcie i przesłan ki sporu kompetencyjnego pod l egającego kogniej i TK

Zgodnie z art. 189 Konstytucji,

Tryb unał

Konstytucyj ny rozstrzyga spory kompetencyjne

pomiędzy centra lnymi konstytucyjnym i organami państwa . Zdaniem wnioskodawcy "do sporu

kompetencyjnego może dojść, gdy co naj mniej dwa podmioty mają rozb ie żną ocenę dotyczącą
wykonywa nia własnyc h uprawn i eń lub dopuszczalnego o ddziaływania (zachowania) jed nego
podmiotu wynikają cego z reali zowanych przezeń kom petencji na sytuacj ę prawną drugiego." (s.
4 wniosku). Takie okreś l enie istoty spo ru pozostaje jed nak w ra żącej sp rzecz nośc i z defi n i cją
legalną wyrażoną

wprost wart. 85 ust awy o postępowaniu przed TK. Zgod nie z tym przepisem

Trybu nał rozstrzyga spory kompetencyj ne, w przypad ku gdy:

1)

co najm niej dwa centralne konstytucyjne organy pań stwa uznają s i ę za właściwe do
rozstrzygnięcia

2)

tej samej sprawy lub wydały w niej

rozst rzygn i ęcia;

co najm niej dwa centralne konstytucyjne organy państwa uznaj ą s i ę za n i ewłaśc i we do
rozstrzygnięc ia o kreślonej

sprawy.

Wbrew zatem stanowisku w ni oskodawcy, roz b i eż n a ocena dotyczącą wykonywan ia
własnych uprawnień

lub dopuszczalnego oddziaływa n i a jednego podmiotu wyni kającego z

rea lizowa nych przeze ń kompetencji na sytuację prawną drugiego nie uzasadnia tezy o istnieniu
między

nimi sporu kom petencyjnego. j ak za uwa ża s i ę bowiem w literat urze, przedm iot em

sporu kompetencyjnego jest wykonywanie określo nych ko mpetencj i organów państwa , czyli
zdefiniowanych przez normy prawne u poważnień do dz iałania o sprecyzowa nych przez prawo
następstwach w przedmiotowo określonej sferze (A Mą czyński, j. Pod kownik [w:]

M. Safjan

(red.), L. Basek (red.), Konstytucja RP, Tom 11. Komentarz, Warszawa 2016 Konstytucja RP, t. 2,

Komentarz ... , s. 1171; M. Zubik, O rozstrzyganiu "sporów kompetencyjnych" przez
Konstytucyjny [w:] P. Tuleja, M.
obywatelskie -

państwo

Florczak-Wątor, S. Kubas (red .),

demokratyczne.

Sarneckiemu, Warszawa 201O, s. 232).

Księga

Prawa

człowieka

-

społeczeństwo

jubileuszowa dedykowana Profesorowi

Ro z bież ność

Trybunał

Pawłowi

stanowisk centralnych konstytucyjnych

organów pań stwa musi zatem pol egać na pojawieniu s i ę odm iennych i niedaj ących s i ę
równo legle zastosowa ć interpretacj i przepisu kompetencyj nego oraz dotyczyć konkretnej
sytuacji, w której wydano bądź odmówiono wydania o kreś l o n ego aktu lub rozstrzygnięc i a, bądź
podjęto skonkretyzowa ne kroki proced ural ne w tym kierunku (L. Ga rlicki,

L. Garlicki (red .), Konstytucja RP. Komentarz, t. V, Warszawa 2007, s. 4).

Sąd Najwyższy,

Plac

Kras iń sk i c h

2/4/6, 00-951 Warszawa, www.sn.pl
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Choć

wi ęc istotą sporu kompetencyj nego jest rozb ie żność stanowi sk co do zakresu

kompetencj i stron tego sporu", to j ednak zawsze jest to postę powan ie polegające na
rozsąd zaniu sprzecznych stanowisk zaj mowanych przez orga ny w tej samej sp rawie (L. Ga rl icki,

Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 20 16, s. 425). W
właściwe"

kontekście sfor mułowan ia " uznaj ą s i ę za

(zawa rtego w treści art. 85 ustawy o postę powaniu przed TK) trzeba natom iast

przyj ąć, że chodzi o sytuacj ę, w której " pomięd zy centralnymi konstytucyjnymi orga nami
państwa występuje

spór co do właściwości rzeczowej" (B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej

Polskiej. Komentarz, Wa rszawa 2009, s. 833).
Dla przyjęcia, że mamy do czynieniem ze sporem kompetencyjnym niezbędne jest
zaistnienie w konkretnej sprawie rea lnego sporu, a "n ie tylko wątpl iwości interpretacyj nej" (W.
Skrzydło,

i

władza

Rola
we

Trybunału

Konstytucyjnego w rozstrzyganiu sporów kompetencyj nych, w: Konstytucja

współczesnym świecie, Warszawa 2002, s. 491). Tymczasem do tego sprowadza s i ę

stanowisko wn ioskodawcy, która na dodatek opa rte jest na nadinterpretacji wn iosku
Pierwszego Prezesa Sąd u Najwyższego z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn . akt BSA 1-4110-1 / 20
oraz przypisaniu tem u organowi Są du Najwyższego intencji, których nie sposób wywieść z
treści

wspomnianego dokumentu.
Co istotne dla niniejszej sprawy, spór kompetencyjny o właściwość przy rozstrzyga niu tej

samej sprawy jest możliwy tylko w obrębie tych samych władz. W konflikcie pomiędzy
poszczególnymi władzami działają bowiem inne mechanizmy i instytucje niż instytucja
rozstrzygania

sporów kompetencyjnych

(Z.

Czeszej ko-Sochacki,

L.

Garlicki,

Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999, s. 177). już

J. Trzc i ń s ki,

choć by

z tego

powodu nie sposób przyjąć, że pomięd zy organami wskaza nymi we wniosku z dn ia 22 stycznia
2020 r., znak: EW-170-51 /20 istn ieje spór kompetencyjny. Sejm jest bowiem organem władzy
ustawodawczej, Prezydent RP - wykonawczej, a Sąd Najwyższy- sądowniczej.
Kwestia

rozumienia

istoty sporu

kompetencyj nego

była

równ ież

przedm iotem

wypowiedzi TK, w tym zwłaszcza w postanowieniu z dnia 20 maja 2009 r., sygn . akt Kpt 2/ 08,
OTK-A 2009, Nr 5, poz. 78. Stwierdzono w nim, że Trybu nał rozst rzygają c spo ry kompetencyjne
międ zy centralnymi konstytucyj nymi organami państwa, orzeka o treści i granicach kompetencj i
pozostających w sporze organów. Przedmiotem rozst rzyg nięcia może być zarówno aspekt

przedmiotowy spornych kompetencj i (treść działań organów pozostaj ącyc h w sporze o
kompet encje), jak i aspekt osobowy (ok reś l en i e podm iotów władnych podją ć określon e przez
prawo d z i ałania). Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając spó r kompetencyjny, rozstrzyga zatem o
istnieniu lub ni eistn ien iu kompetencji okreś l onego central nego organu państwa oraz o
kształc i e

prawnym spornej kompetencj i. Pytanie o kom p etencję pojawia s i ę w ię c z reguły na t le

konkretnych sytuacji jednostkowych, w których dwa (lub w ięcej) ce nt ralne organy państwa
u z n ały się za właściwe do podjęcia tożsamyc h d z i ałań prawnych bąd ź uznały s i ę za n i ewłaśc iwe

do podjęc i a danego aktu. Wedłu g Trybun ału kom pete n cj ę konstytucyjnego organu pa ń stwa
stanowi upoważn ien i e takiego organ u przez ustrajodawcę lub ustawo dawcę do działa n i a
o sprecyzowanych przez prawo następstwach w przedmiotowo określonej sferze, a podj ęc i e
tego działania może być obowiązkiem prawnym bądź uprawnieniem danego organu (zob. pkt
V.1.4 uzasadnienia postanowien ia z dnia 20 maja 2009 r., sygn. akt Kpt 2/08).

Sąd Najwyższy,

Plac Krasi ńsk i ch 2/4/6, 00-95 1 Warszawa, www.sn.pl
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Trybunału,

Zdaniem

powyższym

kompetencji w

funkcjami ustrojowymi organów (rolami

s p ełnianymi

rozumieni u nie

na leży utożsa m i ać

z

w systemie konstytucyj nym), z zadaniami

(tj. prawnie określonymi celami i następstwam i fu nkcjonowania poszczególnych organów
państwa)
działan i a

też

an i

właściwości

z za kresami

rzeczowej, tj. przedmiotowo

Trybunał wiążącego

zakresu (granic) kompetencji
spierającym się

organom

czynności

danej

się

w

zwi ązku

prawnie stanowiska w sytuacji, gdy pojawi

rozstrzygnięcia Trybunałowi) rozb ieżność

podjęc i a

sferami

(ob. pkt V.1.4 uzasadnienia postanowienia z dnia 20 maja 2009 r., sygn. akt Kpt 2/08).

Rozstrzyganie sporu kompetencyjnego sprowadza

obu

określonym i

któregoś

stanowisk dwóch lub

z powyższym do
się

(i zostanie

większej

przysług uje określona

prawnej (spór pozytywny),

wątpliwość

interpretacyjna.

udo ku mentować realność
rozstrzygnięciu,

Organ

m ieć

na przekonaniu,

bądź, że

oba da nej kompetencji nie
sytuacją

charakter realny, nie wysta rczy

i nicjujący

przedłożona

do
że

kompetencja do wydan ia danego aktu lub

(spór negatywny). W niniejszej sprawie nie mamy zaś do czynienia z taką
4 uzasadnienia niniejszego stanowiska).
Zdaniem Trybunału, spór musi

przez

liczby organów co do

Rozbieżność może po legać

z nich.

zajęc i a

spór

kompetencyjny

maj ą

(zob. pkt 3.2. i

zaś

potencja lna

winien

zatem

sporu o kompetencje oraz u prawdopodobni ć interes prawny w jego

czego jednak

Ma rszałek

Sejmu nie

uczyn ił

(zob. pkt 5 uzasadnienia niniejszego

stanowiska).
3.

Brak sporu kompetencyjnego

3.1.

Wniosek

Marszałka

W ocenie

pomiędzy

Sejmu jako

Sądu N ajwyższego

Sejmem RP a Sądem

nadużycie

nie ulega

kompetencji

wątp liwości, że

czynienia z realnym sporem kompetencyj nym, lecz
Marszałka

Najwyższym

został

w niniejszej sp rawie nie mamy do

on w istocie "wykreowany" wnioskiem

Sejmu. Mimo, że w warstwie argumentacyjnej wnioskodawca podnosi,

iż

korzysta ze

swej kompetencji, okreś l onej wart. 192 w zw i ązku z art. 189 Konstytucji RP w celu rozwiązan ia
sytuacj i konfliktowej mię dzy centralnym i konstytucyjnymi organam i pa ństwa, to jednak
oko l iczn ości złoże ni a
nadużyciem

wniosku nie

po zostawiają wątpliwośc i , że
Nadużycie

kompetencji (zob. M. Matczak,

w ist ocie mamy do czynienia z

kompetencji. Zarys problemu, Ruch

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2007, z. 1 s. 17-3 1). Wskazuje na to
anal iza przepisów, które- zdan iem wnios kodawcy jako przepisy określające

choćby po b i eżna

okreś l aj ą sporną ko mpetencję .

sporn ą kom pete n cję Ma rszałek

Sejmu

wskazał

art. 1O ust. 1 i 2,

art. 95 ust. 1, art. 176 ust. 2, art. 183 ust. 2 i art. 187 ust. 4 Konstytucj i RP.
podkreślić, że

ten

z art. 1O ust. 1 Konstytucji RP nie wyn ika

wyraża zasadę trójpo działu

i równ owagi

władz,

uprawnienia poszczegó lnych wład z . j ak bowiem

żadna

ale nie

jednak

norma kompetencyj na. Przepis

wyn i kają

podkre ś l ono

N a l eży

z niego

ża dne

konkretne

w uzasad nieniu postanowienia TK

z dnia 20 maja 2009 r., sygn. akt Kpt 2/08, " kompetencję konstytucyj nego organu państwa
stanowi up oważnienie taki ego organu przez u strajodawcę lub ustawodawcę do d zi ała n i a o
sprecyzowanych przez prawo następstwac h w przedm iotowo określonej sferze". Należy podkreś l i ć,
że zasada ta wskazuje ogól ny kierunek interpretacji szczegółowych przepisów Konstytucji RP,
regu l ujących kom petencje organów wład zy państwowej (zob . np. P. Sarnecki, Uwagi do ort. 10, [w:] L.
Garlicki (red .), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. t. 5, Warszawa 2007, uw. 2, s. 1). jako
ogólna zasada

może

być

przydatna przy rozstrzyga niu kontrowersj i interpretacyj nych

Sąd Najwyższy,

Plac

Krasiński ch

2/4/6, 00-951 Warszawa, www.sn.pl
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dotyczących podziału

kompetencj i (P. Tuleja, Zasady konstytucyjne [w:] P. Sarnecki (red.),

Konstytucjona!izacja zasad i instytucji ustrojowych Warszawa 1997, s. 22). Z takiej zasady nie

wynika natomiast upoważnienia do dz i ała ni a o sprecyzowanych przez prawo n astępstwach w
przedmiotowo o kreś l onej sferze.
Co

się

natom iast tyczy art. 1O ust. 2 i art. 95 ust. 1 Konstytucj i, to

podk reś lenia

wymaga,

że zgodn ie z ich treśc i ą władzy ustawodawczej nie sprawuj e wyłączn ie Sejm, lecz wspólnie Sej m

i Senat. Wn ioskodawca nie wskazuje j ednak Senatu jako strony sporu kompete ncyjnego,
starając się wywołać wrażenie, że

Sej m jest jednym podmiotem władzy ustawodawczej. W

ocenie Sądu Najwyższego oko l iczność ta nie jest bez znaczenia dla oceny rea lnego chara kteru
sporu kompetencyjnego. Abstrahując bowiem od niedopuszcza l ności za istnienia sporów
kompetencyjnych po mię dzy organam i różnych władz (zob. pkt 2 uzasadnienia powyż ej ),
ewentualna

rozb ieżność

dotycząca

rzekomego

wkrocze nia

przez

Sąd

Najwyższy

w kompetencje władzy ustawodawczej nie m oże toczyć się j edyn ie pomię d zy tym Sądem
a Sej mem; organem uczestn iczącym w takim sporze mus iałby być bowi em ta kże Senat.
Niezrozum i ałe

jest powołan ie przez wni oskodawcę przepisu art. 183 ust. 2 Konstytucji

RP ja ko tego, z którego wyn i kać ma sporna kompetencja. Zgodnie z tym przepisem Sąd
N ajwyższy

wykonuje także inne czyn ności okreś l one w Konstytucji i ustawach. W tym konte kśc i e

należy podkreślić, że -

po pierwsze- przepis ten nie okreś l a żad n ej kompetencj i w rozum ien iu,

ja kie wynika z postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2009 r., sygn. akt Kpt
2/ 08. Upoważnien i e do wykonywan ia czynnoś c i okreś l onych w Konstytucji i ustawach nie
precyzuje bowiem samo w sobie żad nych n astę pstw, an i sfery, w której t akie następstwa
m iałyby wystąp ić .

Po drugie, w ocenie Sądu Naj wyższego, p owoła ny przepis m ógłby wyrażać

sporną kompetencję

tylko wówczas, gdyby to Sejm zamierzał wykon ać czynn ości zastrzeżone w

Konstytucji i ustawach dla Sądu Najwyższego. Tymczasem w niniejszej sprawie jest do kład n i e
odwrotnie - wnioskodawca podnosi, że to Sąd Najwyższy zamierza czyn ność czyn ności
za strze żone dla organów władzy ustawodawczej .

Nieuzasadnione jest także powołan ie przez wn ioskodawcę art. 183 ust. 2 i art. 187 ust. 4
Konstytucj i, które stan owią - odpowied nio - że "ustrój i właśc iwość sądów oraz postępowanie
przed sądami okreś l ają ustawy" oraz "ustrój, zakres dzi ałani a i tryb pracy Krajowej Rady
Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków okreś l a ustaw". jakkolwi ek j est to j edyny
powołany

przez Mars załka Sejmu przepis, który w ogóle przewidują jaką kolwiek kompetencję

w rozum ieniu, jakie wynika z postanowienia Trybunału Konstytucyj nego z dn ia 20 maja 2009 r.,
sygn. akt Kpt 2/08, to j ed nak jego powołan i e jest o tyle chybione, że z treś c i w niosku nie wynika,
że Sąd Najwyższy m i ałby uchwa l ić usta wę, czy to określającą ustrój i właśc iwość sądów, czy też

zakres działan ia i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa (zo b. pkt 3.2 uzasadnienia pon i żej).
3.2.

Brak tożsamości w rozumien iu art. 85 ustawy o postępowaniu przed TK
Maj ąc na wzg l ędz ie treść art. 189 Konstytucji i jego konkretyzację do konaną w art. 85

ustawy o postępowa niu przed TK, ja k równ i eż dotychczasowe rozumienie przedmiotu sporu
kompetencyjnego w powołanych wyżej wypowiedziach doktryny oraz w zaprezentowanym
orzecznictwie TK, n a l eży stwierd zić, że wbrew stanowisku wn ioskodawcy na żad nym etapie
działa n i a Sąd u N ajwyższego

w sp rawie za ini cj owanej wnioskiem Pierwszego Prezesa S ą du

Sąd Najwyższy,

Plac

Krasińskich
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Najwyższego

z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA 1-4110-1 /20, nie

rozstrzygnięc i a

tej samej sprawy lub wydania

rozstrzygni ęc i a

zarówno przez

doszło

Sąd Najwyższy,

do
jak

i Sejm RP.
Podkreślenia

że

wymaga,

Pierwszego Prezesa

Sądu

postępowan ia

w ramach

Najwyższego, Sąd

w odniesieniu sprawowania wymiaru

Najwyższy korzystał

sprawi ed liwości

lit b ustawy o SN). Sejm RP nie sprawuje zaś wymiaru
że

te dwa centralne konstytucyjne ograny państwa

samej sprawy.
rozstrzygał

"Sprawą"

więc

i abstrakcyjnym. Tymczasem sprawa, w której
Najwyższego

ze swoich kompetencji

przez podejmowanie uc hwał (art. 1 pkt 1
sprawi edliwośc i.

uznały się

za

w rozumieniu art. 85 pkt 1 ustawy o

Sejm, jest wydan ie ustawy, a

procesowych

zam1qowanego ww. wn ioski em

Nie sposób zatem uznać,

właściwe

do

rozstrzygn ięcia

postępowan i u

przed TK,

tej

którą

aktu normatywnego o chara kterze generalnym
procedował Sąd Najwyższy, dotyczyła

udziału

w skład z ie orzekającym osoby
na wniosek Krajowej Rady Sądown ictwa

p owołanej

skutków

u rząd sędzi ego Sądu

na

u kształtowanej

w trybie

przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie

określo nym

Sądown i ctwa

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3). Nie jest to kwestia z zakresu "organizacj i
i ustroju sądown ictwa", lecz zagadnien ie z zakresu wykładni przepisów prawa.
Zarówno Sejm, jak i Sąd Najwyższy dzi ałały w zakresie objętym wnioskiem -

ka żdy

w zakresie swojej kompetencji - na podstawie i w gra nicach prawa (art. 7 Konstytucji RP), w tym
równ i eż

na podstawie Konstytucji, która jest najwyższym prawem (art. 8 ust. 1 Konstytucji RP).

Oznacza to,

że

oba organy

dokonały

wprawdzie

wykładni

przepisów Konstytucj i RP, ale w

różnym kontekście

i celu, co uniemo żliwi a uznanie, że spełn iona została p rzesłanka tożsamości
sprawy, o której mowa w art. 85 pkt 1 ustawy o postępowan i u przed TK. W ocen ie Są du
Najwyższego, przesłanka

normatywny

zawi erający

byłaby spełniona

ta

Sąd

wówczas, gdyby

N ajwyższy wydał

akt

normy o cha rakterze generalnym i abstrakcyjnym, skierowane do

nieograniczonego kręgu adresatów, bąd ź gdyby Sejm RP wydał rozst rzygn i ęcie procesowe w
przedmiocie wykładni przepisów art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.
nie

miała

art. 379 pkt 4 k. p.c. Taka sytuacja

jednak miejsca.

Do rangi absurdu urasta twierdzenie,
wykładniczej( ... ) pozbawiłoby( ... )

Krajowej Radzie

Sądownictwa

W wyn iku

podjętej uchwały

przestaje

być częśc i ą

Najwyższy

mocy

obowiązującej"

po rządku
Należy

bowiem

Dzieje

izb

s ię

możl iwe

w przedmiocie

uchwał

kwestie sporne w orzecznictwie Sqdu

Plac

stan

odnosi

pog lądu

od

Sqdu

się

jedynie do

Najwyższego mających

przez

s kładów

w prowadz i ł zasadę

Zw i ązan i e

zmi e rzaj ącej

prawnego

to ma

do uchwalenia

mającego

moc zasady

moc zasad prawnych -

w latach 1990-201 O [w:] A Przyborowska-

Księga jubileuszowa

Krasi ńs kich

two rzy

zw i ąza n i a dokona ną

(art. 87-88 ustawy o SN).

Najwyższego

Kiimaczak, A Taracha, ludicium et Scientia.

Sąd Najwyższy,

wykładn i ą

wspomniany przepis nie

te ż u znać, że uchwała

jest zainicjowanie procedury

odstąp ien ia

prawnej (W. Kozielewicz, Instytucja

podk reśl i ć, że

zaś

to z woli ustawodawcy, który

zw i ązania składu orzekającego zasadą p raw n ą

rozstrzygnięcia

N ajwyższy "uchwały

art. 9a ustawy z dnia 12 maja 201 1 r. o

prawnego. Tru dno

połączo nych

orzekających Sądu Najwyższego .

cha rakter względny, bowiem

Sąd

przez

nie dochodzi bowiem do derogacji,

po lskiego

w składzie

że podjęcie

(Dz.U. z 20 19 r., poz. 84 ze zm., dalej jako "ustawa o KRS").

normy generalne i abstrakcyjne.
Sąd

bą dź

Profesora Romualda Kmiecika, pod

2/4/6, 00-951 Warszawa, www.sn.pl
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redakcj ą naukową

wyrażonego

wynika z autorytetu

Mając powyższe
doszło

żadnego

do

na uwadze,

wymaga przy tym,

że s ądy

niemniej jed nak stosowa nie

pog l ądu

Sądu Najwyższego .

na l eży wyraźnie po d kreś l ić, że

rea lnego sporu kompetencyjnego

p om i ędzy

w niniejszej sprawie nie

Sejmem a S ą dem

pon i eważ Sąd Najwyższy

Nie jest to ani spór kompetencyjny pozytywny,
właściwy

Podkreślenia

są związane uchwałą Są d u Najwyższego,

powszechne nie
w niej

Anny, Warszawa 2011 r., s. 251 ).

nie

Najwyższym .

uznał

siebie za

do uchwalenia ustawy, ani to derogowania z systemu prawnego art. 9a ustawy o KRS.

Sąd Najwyższy

nie

okreś l ił też

swoich kompetencji materialnoprawnych i formalnoprawnych w

tym zakresie. Tym bardziej nie
wątpliwości, że

to spó r kompetencyjny negatywny. Nie powinno wi ęc

Marszałka

wniosek

wykonywania przez

był

Sąd Najwyższy

nadzoru judykacyjnego nad

ulegać

Sejmu zmierza jedynie do zakwest ionowania sposobu
jego konstytucyjnej kompetencji w za kresie sprawowania

działalnośc i ą sądów

powszechnych w ramach rozpoznawania

nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądów powszechnych.
Nieza l eżnie od powyższego należy zauważyć, że wniosek Ma rsza łka Sejmu oparty jest na
całkow i cie

błędnym

założen i u,

konstytucyjnej", tj. bez
a nadto,

że

pozostałych

że

na stępuje

uchwalanie przez Sejm prawa

konieczności uwzględn i en i a

p ró ż n i

innych przepisów i zasad konstytucyj nych,

powod uje swoiste zawieszenie konstytucyjnych i ustawowych up rawn i e ń
orga nów, w tym Są du Najwyższego . Złożony wniosek nie zamierza zatem do

rozstrzygnięcia

jakiegokolwiek sporu kompetencyjnego, ale do zakwestionowania

podejmowania

uc hwał

przez

kompetencyjnych nie ma
do ich

"w

zgodności

Sąd Najwyższy.

"możliwośc i

moż l i wo ś c i

Tymczasem w procedurze rozstrzygania sporów
d z i a łania

kwestionowania innych aspektów

organów co

z prawem" (ta k wprost postanowienie TK z dnia 23 czerwca 2008 r., sygn. akt

Kpt 1/08, oraz M. Masternak-Kubiak, Ustawa o Trybunale Konstytucyj nym, Warszawa 1998, s.
25,).
Mając powyższe

ulegać wątp liwości, że

na uwadze, nie powinno

w istocie wnioskodawca

nie tyle wskazuje na powstanie sporu kompetencyjnego, ile kwestionuje sposób wykonywania
przez

Sąd Najwyższy

uchwał.

w sprawie BSA 1-41 10-1/20 swojej kompetencji w zakresie podejmowania

Wniosek złożony przez M a rsza łka Sejmu RP zmierza do

dotyczących

sporu kompetencyj nego,

o dokonanie

wykładni

Najwyższego

ponieważ

ob ej śc i a

de facto fo r mułuje

się

przepisów Konstytucji

w jego petitu m

ustawy zasadniczej w celu ograniczenia konstytucyjnych
d z iała ln ości ą sądów

do sprawowania nadzoru nad

żąd a ni e

uprawnie ń Sąd u

powszechnych w za kresie

orzekania.
4.

Brak sporu kompetencyjnego

pomiędzy

Prezydentem RP a Sądem

Najwyższym

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku rze komego sporu
N ajwyższym,

a Sejmem,

równi eż

w przypadku drugiego sporu

Sejmu z dnia 22 stycznia 2020 r., zna k: EW-170-51/20,
przez

wnioskodawcę

intencją

kompetencji.

wnioskodawcy jest nie tyle

Oko li cz nośc i złożenia
dąże n i e

centra lnymi konstytucyjnymi organa mi
zasad i
celem

warto śc i

Marszałka

konstytucyjnych
Sejmu jest

lecz

wnioskiem

nal eży u z nać, że doszło

i t reść wniosku dobitnie

rozst rzygn i ę cia

pa ństwa ,

n a l eży u z n ać

wyłącz n i e

Sąd N ajwyższy,

do

o bjętego

p omięd zy

do

Marszałka
n a d użyc i a

ws ka zuj ą , że

sporu kompetencyjnego

os iąg n i ęciem

Sądem

mi ę dzy

ce lu, który z perspektywy

za naganny. Trudno bowiem nie

uruch omienie mechanizmu prawnego

Plac Kras iń ski ch 2/4/6, 00-951 Warszawa, www.sn.pl

za uważyć, że

o k reś lon ego

w
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art. 86 ust. 1 ustawy o

postępowaniu

Sądem Najwyższym

przed

postępowania toczącego s i ę

przed TK, tj. zawieszenia

na skutek wniosku Pierwszego Prezesa

Sądu Najwyższego

z dnia 15

stycznia 2020 r., sygn. BSA 1-4110-1 /20). Cel ten jest tym bardziej widoczny, że w świ etle art. 86
powołanej

ust. 1

uczestniczącymi

postępowania

ustawy, zawieszeniu powinny ulec

w

postępowaniu zawisłym

odrzuc ił uchwałę

dniu 23 stycznia 2020 r. Sejm

Trybunałem

przed

przed oboma orga nami

Konstytucyj nym. Tymczasem w

Senatu z dnia 17 stycznia 2020 r., w sprawie

ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie
oraz niektórych innych ustaw. Ta ostatnia bezsprzecznie
normatywnego w sferze ustroju i organizacji wymiaru
zakresie organizacji
sądów

samorządu sędziowskiego

powszechnych . W konsekwencji, gdyby

Sejmem a Sądem

Najwyższy,

dotyczyła

sprawiedliwośc i",

zaś

Najwyższym

"zmian stan u
zwłaszcza

w tym

w

oraz kompetencji poszczególnych orga nów

rzeczywiście istniał

ten pierwszy powinien

zawiesić

spór kompetencyjny

procedowa nie nad

m i ędzy

przed miotową

ustawą

w trybie art. 86 ust. 2 ustawy o postępowaniu przed TK. Tak się jedna k nie stało .
Bez pogłębionej analizy można wskazać, że obj ęty wnioskiem M a rszałka Sejmu spór

pomiędzy Sądem Najwyższym

a Prezydentem RP jest fikcyj ny. Wskazuje na to

analiza przepisów, które - zdaniem wnioskodawcyRP a Sądem

Najwyższy kompetencję. Marszałek

choćby pob i eżna

określają sporną pom i ędzy

Sejmu wskazuje w tym

Prezydentem

kontekście

na art. 179

w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji RP. Ten pierwszy stanowi,

że "sędziowi e są

powoływani

Sądownictwa,

przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady

czas nieoznaczony", ten drugi się

do

powoływan i a sędziów.

przypisał

że

wymogu kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów nie stosuje

Tymczasem w sprawie BSA 1-4110-1/20

czy skuteczności

powołania sęd zi ego
że

Wnioskodawca nie dostrzega,
Najwyższego,

treść uchwały

jak i

zarówno

Sąd Najwyższy

powołan i a sędziów,

sobie kompetencji do uczestniczenia w procedurze

oceniał ważności,

na

ani nie
ani nie

przez Prezydenta RP.

treść

wniosku Pierwszego Prezesa

Sądu

z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn . akt BSA 1-4110-1/20

jednoznacznie wskazano, że w ogóle nie chodzi w nich o zanegowan ie przysługującego
Prezydentowi RP uprawnienia do powoływania sędz i ów . Istotą uchwały nie był też brak
powołan iu sędz iów.

kontrasygnaty ze strony Prezesa Rady Ministrów na postanowieniach o
Sąd Najwyższy zajmował się

jedynie

rozstrzygnięciem

zagadnienia prawnego,

odnoszącego s i ę

do wykładni art. 379 pkt 4 k.p.k. i art. 439 pkt 1-2 k.p. k.
Podkreślenia

opisane

są

wymaga,

że

kwalifikowane wady

w toku takiego

od wielu

dziesiątek

postępowania, skutkujące koniecznością

postępowania. jedną

w procedurze cywilnej skutkuje

z takich wad jest obsada

nieważnością

w procedurze karnej kwalifikowana jest jako
1 i 2 k. p. k.).
które

Istnieją

to, co

Marszałek

postępowania

uchylenia

określa

która

(art. 379 pkt 4 k.p.c.),

Sądu Najwyższego dotyczące tejże

Sejmu

zapad łego

składu o rzekającego,

bezwzględna przesłanka odwoławcza

przy tym liczne orzeczenia

dowodzą, że

lat, zarówno w procedu rze cywilnej i karnej,

zaś

(art. 439 pkt

problematyki,

wkroczen iem na pole prerogatywy

Prezydenta RP jest niczym innym jak sprawowaniem wymiaru

sprawiedl iwości . Przykła dowo ,

w postanowieniu z dnia z dnia 17 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 354/ 11, LEX nr 1128203, Sąd
Najwyższy uznał, że osobą nieuprawn i oną

osoba, która w ogóle nie posiada
sędzią, bąd ź

co prawda jest

uprawnień

sędzią,

Sąd Najwyższy,

do orzekania w rozumieniu art. 439 pkt 1 k.p.k. jest

Plac

do orzekan ia w jakimkolwiek

sądzie,

ale nie ma ich do orzekania w danym

Kras ińskich

2/4/6, 00-951 Warszawa, www.sn.pl

t zn. nie jest

sąd z i e

(np. do

10

orzekania w

sądzie okręgowym, będąc sędzią sądu

Najwyższy wypowiadał się też

rejonowego). W licznych orzeczen iach

o skutkach wad w zakresie delegowania

sędziego

Sąd

do innego są du

(zob. wyroki: z dnia 2 kwietnia 2009 r., li KK 178/08, LEX nr 598121; z dnia 15 czerwca 201 O r., li
paźdz i ernika

KK 3/1 O, LEX nr 590217; z dnia 21

201 O r., V KK 158/1 O, LEX nr 612470; z dnia 18

styczn ia 2011 r., V KK 231/1 O, LEX nr 694550). Mimo tego, nigdy wcześ n i ej ani
się

ani Prezydent RP nie dopatrywali
Najwyższym

a głową

zresztą

z uwagi na

orzecznictwa w sprawach cywilnych, gdzie

sprzeczność składu sądu

np. w razie przewodniczen ia

ławn i ków

w sądzie

posiadał

stosownego

ok ręgowym

upoważnienia

z przepisami prawa

składowi o rze kają cemu

przez delegowanego
Ministra

jednego

sęd z i ego sądu

S p raw i ed liwości

n i eważność

Sąd

Najwyższy

sędziego

i dwóch

rejonowego, któ ry nie

(zob. postanowienie

S ąd u

z dnia 14 lipca 2000 r., li UKN 366/00, OS NP 2002, nr 3, poz. 81) oraz w
ogłoszenia

przypadku wydania wyroku i jego
w delegacji

pomiędzy Sąde m

zaistnienia sporu kompetencyjnego

stwierdził

Najwyższego

Sejmu

Pa ń stwa.

To samo dotyczy
postępowania

Marszałek

sędziego

do

sądu okręgowego

w dniu

przyp adającym

(postanowienie Sądu

poza okresem wskazanym

Najwyższego

z dnia 9 grudnia

201 O r., IV CSK 193/1 O, OSNC 2011, nr 7-8, poz. 90).
W

powyższych

przypadkach nie dochodzi do rozstrzygania tych samych spraw. Przy

powoływaniu sędz iów

Prezydent RP korzysta bowiem ze swojej kompete ncji
Sąd Najwyższy

179 Konstytucji RP, a

w

powołanych wyżej

sprawach

kompetencji w odniesieniu sprawowania wymiaru

sp rawi edliwości

Wskazane dwa centraln e konstytucyj ne ograny

państwa

wła ściwe

do

rozstrzygn i ęcia

411 0-1/20. Nie
Prezydenta RP

możn a

tej samej sprawy. Nie inaczej

zatem zasadnie

rozstrzygn ięcia

twierd z i ć, że dos zło

korzystał

w art.

ze swoich

przez wydawanie

nigdy nie
było

okreś lonej

orzecze ń.

uznawały się wi ęc

za

w sprawie o sygn. akt BSA 1-

do wydan ia przez

Sąd N ajwyższy

i

w tej samej sprawie.

Podsumowując powyższe rozważan ia, należy wyraźn ie stwierdzić, że

nie ma

żad n ego

realnego sporu kompetencyjnego pomię d zy Prezydentem RP a Sądem N ajwyższym. Nie mamy
do czynienia ani ze sporem kompetencyj nym pozytywnym,
siebie za

właśc iwy

do uczestnictwa w procedurze

sporem kompetencyjnym negatywnym .

powoła nia sęd z iego,

Sąd Najwyższy

kompetencji do skorzysta nia z prerogatywy powoływan i a
5.

Brak legitymacji

Marszałka

kompetencyjnego
Warunkiem

pomiędzy

rów nież

interes prawny w uzyskaniu
przepis prawny

postępowania

wystąpienia

rozstrzygn i ę cia.

wyłącznie "możl i wość

wi ęc służących st rze żeniu

z wnioskiem o

inicjują cy

rozstrzygnięcie

sporu

Najwyższym

o

W doktrynie stwierdza

związanych

Prezydentowi RP

ro zstrzygnięcie

spó r kompetencyj ny

istnienie tego interesu i

inicjowania spo rów

uz nał

an i tym ba rdziej ze

odmów ił też

z wn ioskiem

(L. Garlicki, op. ciC s. 4). Tymczasem

nie

sędziów.

wystąpienia

to, aby organ

kreuj ący

nie

Prezydentem RP a Sądem

do pu s zczalności

kompetencyjnego jest
wska zać

Sejmu RP do

ponieważ S ą d N ajwyższy

się, że

legitymujący

Ma rszałkom

sporu

wyka zał własny

organ taki musi

go do za inicjowan ia

izb, Ko nstytucja stwarza

z kompetencjam i poszczególnych izb,

praw Sejmu (Senatu)" (L. Garlicki, Uwagi do ort., 192, [w:] L. Garli cki,

Op. cit., s. 3). Z kolei w zakresie

moż liwości

inicjowania sporów

dotyczących wład zy sądown i czej

"prawo inicjatywy przyznano równolegle pierwszemu prezesowi SN oraz prezesowi NSA" (L.
Sąd N ajwyższy,

Plac
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Garlicki, Uwagi do ort., 192 w:] L. Garlicki, Op. cit., s. 3). Z tego punktu widzenia
RP nie

może in i cjować

sądowniczej. Przyjęcie

sporu kompetencyjnego
odmiennej interpretacji

dotyczącego władzy

mogłoby prowadzić

sporu kompetencyjnego dla potrzeb politycznych.
Wnioskodawca, który nie jest organem władzy
przywołał żadnego

sporu i

przepisu prawnego

legitymującego

kre ującego

wykonawczej oraz

do

nad u żywan ia

sądowniczej

Sejmu
władzy

instyt ucj i

an i wykonawczej, nie

interes prawny w uzyskaniu

postępowania.

go do za inicjowania

Marszałe k

rozstrzyg n i ęc i a

Skuteczne zainicjowan ie sporu

kompetencyj nego w przedmiotowej sprawie przez M a rszałka Sejmu RP i rozstrzygnięc i e
zgodne z wnioskiem oznaczałoby, że poglądy prawne wnioskodawcy dotyczące stosowania
prawa
prawa

łaski

("Prezydent RP dysponuje

łaski",

kształtowałyby

s. 7 uzasadnienia)

oddziaływałyby

rea lizację

na

pozakonstytucyjne rozszerzenie

pełną swobodą

funkcj i

Sądu

postępowan iu

uprawn i eń Marszałka

powoduje zawieszenie

przed TK,

na

wykonawczej oraz

Oz naczałoby

Sejmu RP na

sfe rę wła dzy

oko l i czność, że

wszczęcie postępowan i a

postępowań

władzy

funkcjonowanie
Najwyższego .

sądown i czej . jednocześn i e zwrócić na l eży uwagę

ustawy o

w rozstrzyganiu o kryteriach stosowan ia
to

w istocie

wykonawczej i

zgod nie z art. 86 ust. 1

w sprawie sporu kompetencyjnego

przed organami, które go

prowadzą.

Uznanie,

że Marszałe k

Sejmu RP jest uprawniony do inicjowania sporu kompetencyjnego poza zakresem wła dzy
ustawodawczej mogłoby zatem spowodować ogran iczenie zdolności działania instytucj i
publ icznych wskutek

kon i eczności

Konstytucji powinna

być więc podpo rządkowana wyrażonej

którą Konstyt ucj ę

zawieszan ia

postępowań

przed tym i instytucja mi.

Wykładnia

w preambule zasadzie, zgodnie z

ustanowiono po to, by "działaniu instytucji publicznych zapewnić

rzetel ność

i

sp rawność".

W

powyższym

wystąpienia

6.

świetle stwierd zić

Marszałka

trze ba brak legitymacji

Sejmu RP do

z przedmiotowym wnioskiem.

Wniosek końcowy
Mając

Marszałka

na

względzie

powyższe

rozwa ża nia ,

postę powani e

zainiCJOWane wn ioskiem

Sejmu z dnia 22 stycznia 2020 r., znak: EW-170-51 /20, powinno, ze

niedopuszczalność

pkt 2 ustawy o

wydania orzeczen ia, ulec umorzeniu w

postępowan i u

całości

przed TK.

.

~,

Prof. dr hab. Ma,łgorzata Gersdorf
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

5 odpisów stanowiska SN

Sąd Najwyższy,

Plac

Kras ińskich

na

na podstawie art. 59 ust. 1
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