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R.pr. prof. dr hab. Marek Chmaj 
 

Analiza możliwych rozwiązań  
legislacyjnych w stosunku  
do Izby Dyscyplinarnej  
Sądu Najwyższego w związku  
z przygotowaniem projektu  
ustawy o zmianie ustawy  
o Sądzie Najwyższym,  
w nawiązaniu do rozstrzygnięcia 
Trybunału Sprawiedliwości  
Unii Europejskiej 
(wyrok w sprawie C-791/19 Komisja/Polska)

 
 
I. Źródła prawa

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dn. 2 kwietnia 1997 r.  
(Dz.U. 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.);

2. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, spo-
rządzona w Rzymie dn. 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Pro-
tokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993 r.,  
nr 61, poz. 284);

3. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016);
4. Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016);
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5. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz.U. 2020 r., poz. 2072);

6. Ustawa z dn. 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2021 r.,  
poz. 154 ze zm.).

II. Skróty

1. „EKPC” – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności;

2. „Konstytucja RP” – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dn.  
2 kwietnia 1997 r.;

3. „p.u.s.p.” – Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych;

4. „u.SN” – Ustawa z dn. 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym;
5. „SN” – Sąd Najwyższy;
6. „TFUE” – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
7. „TSUE” – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
8. „TUE” – Traktat o Unii Europejskiej.

III. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest analiza dopuszczalnych rozwią-
zań legislacyjnych w stosunku do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. 
Konieczność przeprowadzenia analizy jest następstwem wydania przez 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku z dn. 15 lipca 2021 r.  
w sprawie C-791/19 ze skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce 
(ECLI:EU:C:2021:596). W wyroku tym Trybunał orzekł m.in., że wsku-
tek przyjętych rozwiązań legislacyjnych, polegających na utworzeniu 
Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, wyrażającego się m.in. w zmia-
nach wprowadzonych na mocy u.SN oraz p.u.s.p., Rzeczpospolita Polska 
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 19 ust. 1 akapit 
drugi TUE (poprzez brak zagwarantowania niezależności i bezstronno-
ści Izby Dyscyplinarnej, brak zagwarantowania niezawisłości sędziów 
Izby Dyscyplinarnej, niespełnienie wymogu rozpatrywania spraw przez 
sąd „ustanowiony na mocy ustawy” oraz ograniczenie prawa do obrony) 
oraz art. 267 akapity drugi i trzeci TFUE (polegające na ograniczeniu 
prawa sądów do kierowania do Trybunału wniosków o wydanie orzecze-
nia w trybie prejudycjalnym przez możliwość wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego).
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IV. Analiza prawna

W przywołanym wyroku, TSUE orzekł o naruszeniu przez Rzeczpo-
spolitą Polską art. 19 ust. 1 akapitu drugiego TUE oraz art. 267 akapitów 
drugiego i trzeciego TFUE w sposób opisany powyżej. W następstwie 
tego orzeczenia doszło do wiążącego Rzeczpospolitą Polską ustalenia, 
że przepisy krajowe, ustanawiające Izbę Dyscyplinarną SN oraz regu-
lujące tryb postępowania przed tym organem, są niezgodne z prawem 
Unii Europejskiej. 

Fundamentalna wadliwość Izby Dyscyplinarnej SN została również 
stwierdzona w innych orzeczeniach – zarówno TSUE (wyrok z dn. 19 li-
stopada 2019 r. ws. połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18) jak i Sądu 
Najwyższego (uchwała z dn. 23 stycznia 2020 r. o sygn. BSA I-4110-1/20,  
wyrok z dn. 5 grudnia 2019 r., sygn. III PO 7/18 oraz postanowienia  
z dn. 15 stycznia 2020 r., sygn. III PO 8/18 i III PO 9/18). Wynika z nich,  
że funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej stoi w sprzeczności nie tylko 
z ww. przepisami prawa Unii Europejskiej, ale również z przepisami 
Konstytucji RP (art. 45 ust. 1) oraz EKPC (art. 6 ust. 1).

Zapadły wyrok TSUE nakłada na Rzeczpospolitą Polską obowią-
zek usunięcia stwierdzonych naruszeń. Jako że naruszenie polegało na 
przyjęciu określonych rozwiązań legislacyjnych, usunięcie tych naruszeń 
powinno polegać na dostosowaniu prawa krajowego do wymogów wyni-
kających z prawa UE.

Należy podkreślić, że stan naruszenia jest długotrwały (u.SN oraz 
p.u.s.p. w zakwestionowanym brzmieniu weszły w życie w dn. 3 kwiet-
nia 2018 r.), a skutki naruszenia, w postaci zagrożenia bezpieczeństwa 
prawnego obywateli oraz zasady trójpodziału władzy, są szczególnie do-
tkliwe. Z tego względu, w interesie powszechnym leży jak najszybsze do-
prowadzenie do stanu zgodnego z prawem. Przemawia to za sięgnięciem 
do możliwie precyzyjnych rozwiązań oraz sprawne przeprowadzenie 
postępowania legislacyjnego.

Mając na uwadze powyższe, proponuje się zniesienie funkcjonowania 
Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ze skutkiem na dzień promulga-
cji ustawy. Skutek ten doprowadzi do wyeliminowania podstawowych 
stwierdzonych przez TSUE uchybień, albowiem zniesiony zostanie organ 
niespełniający wymogów niezależności i bezstronności, zniknie problem 
orzekania przez sędziów nieposiadających przymiotu niezawisłości, pro-
blem wydawania orzeczeń przez sąd nieustanowiony „na mocy ustawy” 
oraz problem niezapewnienia podsądnym prawa do obrony.

Rozwiązaniem opcjonalnym jest również rozstrzygnięcie losu 
wszczętych i niezakończonych spraw, które należą obecnie do właściwości 
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Izby Dyscyplinarnej, poprzez przekazanie do dalszego prowadzenia 
odpowiednio przez: Izbę Karną Sądu Najwyższego – w zakresie spraw 
określonych w art. 27 § 1 pkt 1 u.SN (sprawy dyscyplinarne sędziów 
Sądu Najwyższego oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych), 
Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – w zakresie spraw określonych  
w art. 27 § 1 pkt 2 i 3 u.SN (sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych dotyczące sędziów Sądu Najwyższego oraz z zakresu przenie-
sienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku) oraz właściwe sądy 
dyscyplinarne – w zakresie spraw określonych w art. 27 § 1 pkt 1a u.SN  
(sprawy o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub 
tymczasowe aresztowanie sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów 
i asesorów prokuratury).

Zaleca się również pozostawienie problematyki statusu sędziów 
Izby Dyscyplinarnej oraz organizacji Sądu Najwyższego i sądownictwa 
dyscyplinarnego do uregulowania w odrębnym akcie prawnym. Jeżeli 
chodzi o kwestię statusu sędziów, to jest to materia szczególnie skom-
plikowana. Przygotowane rozwiązania muszą pozostawać w zgodzie 
z art. 180 Konstytucji RP (który stanowi o nieusuwalności sędziów) i po-
winny być poprzedzone analizą statusu prawnego osób sprawujących 
funkcje orzecznicze w Izbie Dyscyplinarnej. Należy mieć na uwadze, 
że wprowadzenie do projektu ustawy rozwiązań, które mogą wywo-
łać kontrowersje co do zgodności z Konstytucją RP wśród podmiotów 
uprawnionych do zainicjowania kontroli aktu prawnego przez Trybunał 
Konstytucyjny (w tym zwłaszcza u Prezydenta RP, uprawnionego do 
kontroli prewencyjnej), może stanowić pretekst zarówno do przedłu-
żania prac nad ustawą, jak i – w przypadku jej uchwalenia przez obie 
izby parlamentu – do faktycznego zablokowania jej wejścia w życie na 
czas nieokreślony. Te same argumenty przemawiają za uregulowaniem 
w odrębnej ustawie kwestii ważności orzeczeń wydanych przez Izbę 
Dyscyplinarną SN i reorganizacji ustroju Sądu Najwyższego. Do ure-
gulowania w odrębnych ustawach pozostawić można również kwestie 
„kosmetyczne” (dostosowanie treści pozostałych ustaw do faktu znie-
sienia Izby Dyscyplinarnej).

Z uwagi na wagę sprawy, w tym zwłaszcza na konieczność niezwłocz-
nego dostosowania stanu prawnego do stanu zgodnego z Konstytucją RP 
oraz z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską aktami prawa międzynarodowe-
go, tj. TUE oraz TFUE, wskazane jest, aby ustawa weszła w życie z dniem 
promulgacji. Względy bezpieczeństwa prawnego i konieczność niezwłocz-
nego zapobieżenia dalszym skutkom naruszenia praworządności wskutek 
działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego przemawiają za skró-
ceniem okresu vacatio legis do minimum.
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Ustawa w proponowanym kształcie zgodna będzie z prawem Unii 
Europejskiej, albowiem wprowadzane zmiany normatywne służyć mają 
realizacji orzeczenia TSUE z dn. 15 lipca 2021 r.

V. Konkluzje

1. W  celu dostosowania prawa polskiego do wymogów Konstytu- 
cji RP, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wol-
ności oraz prawa Unii Europejskiej, jak również w celu usunięcia 
naruszeń stwierdzonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej w wyroku z dn. 15 lipca 2021 r. ws. C-791/19, proponuje 
się przyjęcie ustawy znoszącej funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego oraz – ewentualnie – rozstrzygającej o losie nie-
zakończonych spraw, które należą obecnie do właściwości tej Izby.

2. Zagadnienia związane z wewnętrzną organizacją Sądu Najwyższego 
oraz statusu osób orzekających w Izbie Dyscyplinarnej proponuje 
się uregulować w odrębnej ustawie. Przemawia za tym złożoność 
materii i konieczność zagwarantowania zgodności nowych rozwią-
zań legislacyjnych z Konstytucją RP i aktami prawa międzynarodo-
wego. Względy bezpieczeństwa prawnego przemawiają tymczasem  
za zniesieniem funkcjonowania Izby SN w możliwie krótkim czasie, 
co wymaga przeprowadzenia szybkiego i niewzbudzającego zbędnych 
wątpliwości procesu legislacyjnego.

3. Z uwagi na konieczność niezwłocznego usunięcia stwierdzonych na-
ruszeń prawa Unii Europejskiej oraz na dewastujące dla systemu 
prawnego skutki funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, uzasadnione 
jest skrócenie okresu vacatio legis do minimum.


