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1. Uwagi wprowadzające

W Polsce od 2015 roku trwają poważne przemiany ustrojowe w obszarze niemal całej władzy sądowniczej, 
zmiany wręcz najpoważniejsze co najmniej od chwili wejścia w życie Konstytucji z 1997 r. W istocie można 
nawet uznać, że po przemianach „trzeciej władzy” przeprowadzonych u progu transformacji ustrojowej 
w latach 1989-1992, nowa Konstytucja dokonała tylko potwierdzenia zasad organizacji i funkcjonowania 
tego segmentu władzy, wypracowanych uprzednio w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 
i przyjętych na poziomie regulacji ustawowej. 

Konstytucja skorygowała jednak kilka kwestii ustrojowych dotyczących obu segmentów władzy 
sądowniczej, sądów i trybunałów. M. in. ustabilizowała prawo do sądu, skatalogowała gwarancje 
niezawisłości sędziowskiej, rozdzieliła zakresy jurysdykcji sądów powszechnych, Sądu Najwyższego 
i sądów administracyjnych oraz wprowadziła regułę co najmniej dwuinstancyjnego postępowania 
sądowego. Z kolei w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego ewidentnie wzmocniono jego niezależność 
ustrojową i zagwarantowano niezawisłość jego sędziów, wprowadzono walor ostateczności i powszechnej 
mocy obowiązującej jego orzeczeń, rozszerzono zakres kognicji o prawo międzynarodowe i formułę 
pytań prawnych sądów, kierowanych do Trybunału. Ale zarazem pozostawiono regułę monopolu Sejmu 
w zakresie wybierania sędziów TK, on zaś został pozbawiony kompetencji do ustalania powszechnie 
obowiązującej wykładni ustaw. Wreszcie pewne korekty konstytucyjne dotyczyły także Krajowej 
Rady Sądownictwa, jako strażnika niezależności sądów i niezawisłości sędziów, istniejącej od 1989 r. 
i immanentnie związanej z władzą sądowniczą, ale nienależącą do jej struktur.

Rozpoczęte i wprowadzane od 2015 r. zmiany w sferze trzeciej władzy – co jest znamienne i wymaga 
podkreślenia – przebiegają na wielu poziomach: normatywnym, ale wyłącznie ustawowym, bez 
jakichkolwiek nowelizacji Konstytucji, w wymiarze praktyki ustrojowej, w tym zwłaszcza w postaci 
rozlicznych i wzajemnie antagonistycznych orzeczeń różnych organów jurysdykcyjnych, oraz na 
poziomie bardzo ożywionej debaty politycznej. Co więcej, bezprecedensowym jest fakt, iż zaistniały 
wielopłaszczyznowy polski spór ustrojowy o trzecią władzę przekroczył granice państwowe, angażując 
nie tylko opinię międzynarodową, ale też orzecznictwo trybunałów europejskich, tj. TS UE i ETPC.

Przedmiotem niniejszej analizy nie jest całokształt ww. przemian, a tylko te spośród nich, które wprost 
lub pośrednio dotykają najważniejszego atrybutu władzy sądowniczej: niezawisłości i bezstronności 
sędziów. Ukazane zostaną zarówno regulacje prawne w tej mierze, poczynając od Konstytucji, poprzez 
akty wiążącego Rzeczpospolitą prawa międzynarodowego i ustawodawstwo krajowe, aż po rozbieżne 
wypowiedzi judykatury krajowej i europejskiej, z uwzględnieniem elementów sporu prowadzonego na 
gruncie doktrynalnym. Z tego właśnie powodu, kontekstu międzynarodowego, dotykającego z jednej 
strony, zjawiska niespotykanego wcześniej aktywizmu władzy sądowniczej (polskiej i europejskiej), 
wykraczającej radykalnie poza Monteskiuszowy model podziału i równowagi władz, z drugiej stawiającej 
w nowym świetle kwestię statusu suwerenności państwa, zasadne jest tytułowe ujęcie problemu w postaci 
pewnej opozycji.

Wymagająca weryfikacja teza zakłada, iż w dzisiejszej Polsce, respektowanie zasad niezawisłości 
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i bezstronności sędziowskiej nie stwarza żadnych podstaw prawnych dla przyjęcia zasady preponderacji 
(dominacji) władzy sądowniczej, zarówno polskiej jak i europejskiej, czyli swoistej „sędziokracji”1, 
w stosunku do konstytucyjnych zasad suwerenności państwa i narodu.  Demokratyczne państwo prawne, 
którego konstytutywny atrybut stanowi podmiotowo człowieka do sądu, nie stanowi „państwa sędziów”, ale  
dobro wspólne wszystkich obywateli.

Raport zamykają konkluzje i rekomendacje.

2. Konstytucyjne ramy ustrojowe polskich sądów i sędziów

Zadania wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja z 1997 r. powierza na 
zasadzie „monopolu” sądom sensu stricto, do których należą: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy 
administracyjne oraz sądy wojskowe (art. 175 ust. 1)2, normując przy tym bardzo istotne elementy statusu 
ustrojowego sędziów. Obejmują one w pierwszym rzędzie zasadę niezawisłości: sędziowie w sprawowaniu 
swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom (art. 178 ust. 1). W rzeczywistości 
jednak sędziowie, bez uszczerbku dla zasady niezawisłości, „podlegają” szerszemu systemowi prawnemu, 
obejmującemu zwłaszcza ratyfikowane umowy międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, stosowane 
z pierwszeństwem przed ustawami (art. 9 i art. 91 ust. 2 i 3), ale – podkreślmy: pod warunkiem ich 
zgodności z Konstytucją (por. art. 8 i art. 188 pkt 1 Konstytucji).

Konstytucja przewiduje kilka rodzajów gwarancji niezawisłości sędziowskiej, które ulokowane są w kilku 
obszarach, mianowicie: 

- w sferze organizacyjnej i materialnej profesji: sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie 
odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków (art. 178 ust. 2); 

- w zasadzie apolityczności: sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani 
prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości 
sędziów (art. 178 ust. 3); 

- w regule nieusuwalności i stabilizacji zawodowej: sędziowie są nieusuwalni; złożenie sędziego z urzędu, 
zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może 
nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie; Konstytucja 
wskazuje też istotne przesłanki przejścia w stan spoczynku (art. 180 ust. 1 -2 oraz ust. 3-5); 

1 To umowne określenie „sędziokracja” wywołuje dwie skrajne postawy: afirmacji albo dezaprobaty; por. przykładowo: Z. Wolny, Demokracja czy sędziokracja?, http://
wolnadroga.pl/numer/demokracja-czy-sedziokracja-poza-koleja-felieton-zbigniewa-wolnego/; 27.10.2021 oraz J. Zajadło, Fałszywość hasła „demokracja, a nie sędziokracja”  - 
analiza filozoficzno-prawna; https://konstytucyjny.pl/falszywosc-hasla-demokracja-a-nie-sedziokracja-analiza-filozoficzno-prawna-jerzy-zajadlo/, 2.08.2017. 

2 Z pominięciem Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, zaliczonych wprawdzie do władzy sądowniczej, a zarazem niesłusznie pozbawionych funkcji organów 
wymiaru sprawiedliwości, co stanowi rozwiązanie nieracjonalne. W rzeczywistości bowiem postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, identycznie jak przed sądami, 
polega na rozstrzyganiu w imieniu RP sporów prawnych, ma skargowy oraz kontradyktoryjny charakter. TK nie jest wyłącznie „sądem prawa”, gdyż orzeka o hierarchicznej 
i rzeczywistej relacji norm (art.188 pkt 1-3), analogicznie jak sądy administracyjne orzekają o legalności prawa miejscowego (por. art.184 zd. 2) oraz o faktach realnych, jak 
stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta (art.131 ust.1), czy badanie zgodność z konstytucją nie tylko celów, ale też faktycznych działań partii 
politycznych (art. 188 pkt 4). „Wymierzanie sprawiedliwości” jest jeszcze bardziej widoczne w charakterze Trybunału Stanu, orzekającego o odpowiedzialności konstytucyjnej 
i karnej najwyższych urzędników państwowych (art.198 oraz art.145 i art.156).
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- w instytucji immunitetu formalnego (procesowego): sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu 
określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności, a ponadto, 
w zwiększonej ochronie nietykalności: sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem 
ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego toku postępowania, przy czym o zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa 
właściwego miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego (art. 181).

Z zasadą niezawisłości sędziowskiej (a nawet szerzej: niezależności „trzeciej władzy”)  wiąże się 
integralnie problematyka trybu powoływania sędziów, którą jednak Konstytucja normuje dość lapidarnie: 
sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, 
na czas nieoznaczony (art. 179). Poza dyskusją jest, iż wskazana kompetencja Prezydenta stanowi jego 
prerogatywę, czyli samodzielnie podejmowany akt urzędowy, nie wymagający dla swojej ważności podpisu 
Prezesa Rady Ministrów (art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji). Identyczny sam charakter (prerogatyw) 
posiadają także inne, konstytucyjnie przewidziane kompetencje nominacyjne Prezydenta w sferze władzy 
sądowniczej, tj. powoływanie Pierwszego Prezesa SN, Prezesa i Wiceprezesa TK, Prezesa NSA, a także 
prezesów SN oraz wiceprezesów NSA (art. 144 ust. 3 pkt 20-23  Konstytucji).

Z konstytucyjnych zasad ustrojowych: demokratycznego państwa prawnego (art. 2) i legalizmu działania 
organów władzy publicznej (art. 7), a także podziału i równowagi władz (art. 10), wynika niedwuznacznie 
konieczność ochrony komplementarnych zasad: niezależności sądów (potwierdzonej także w art. 173 ust. 
1) oraz niezawisłości i bezstronności sędziowskiej. Stanowią one bowiem nie tylko fundamentalne atrybuty 
władzy sądowniczej w państwie współczesnym, które determinują i określają pozycję ustrojową tzw. 
trzeciej władzy oraz profesjonalny status sędziów, ale coś więcej: realną wartość kondycję podmiotowego 
prawa do sądu (art. 45 Konstytucji). 

To właśnie prawo posiada szerszy wymiar; nie jest ono tylko jednym z wielu praw osobistych człowieka3, 
ale zarazem podstawowym, pierwotnym bądź ostatecznym środkiem ochrony praw człowieka i obywatela 
oraz (w związku z tym) ważny komponent ustroju władzy sądowniczej. Nie wymaga przecież dowodu 
teza, że niemal każde postępowanie sądowe4 dotyka sfery wartości, czyli różnych dóbr materialnych 
i niematerialnych, oraz kolizja dotyczących ich uprawnień podmiotów, toczących spór. Zachodzi przy tym 
pewna antynomia: z jednej strony, droga postępowania sądowego jest właściwa (niekiedy wyłącznie) dla 
poszukiwania ochrony praw podmiotowych, z drugiej strony, w toku albo rezultacie procesu przed sądem 
prawa te mogą doznawać restrykcji, czy nawet być przedmiotem represji karnej.

Wypada przypomnieć, że chociaż prawu do sądu przywrócono w Polsce rangę konstytucyjną dopiero 
w 1997 r.5, to jednak już po 1989 r. było ono obecne w naszym porządku prawnym, jako wyinterpretowane 
w  orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w 1992 r. z ogólnej zasady państwa prawnego6. Co 

3 Art. 45 jest umieszczony w drugim podrozdziale Rozdziału II Konstytucji RP, czyli w katalogu wolności i praw osobistych.

4 Por. wczesne analizy H. Mądrzak, P. Hofmańskiego i A. Kanata nt. prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, karnym i w administracyjnym: L. Wiśniewski (red.), 
Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona,  Warszawa 1997, s. 186n., 201n., 221n.

5 Znane było w naszej tradycji m.in. Konstytucji RP z dnia 17 marca 1921r.: nikt nie może być pozbawiony sądu, któremu z mocy prawa podlega (art.98).

6 Por. orzeczenia TK w sprawach: sygn. K.3/91, K.4/91 i K.8/91 w: OTK 1992, cz.I. poz.1, 2 i 5; sygn. K.3/92, OTK 1992 cz.II, poz.26; K.17/92, OTK 1993 cz.II, poz.33 
a także uchwały TK dot. legalnej wykładni ustaw, m.in. w sprawach:  sygn. W.5/94, OTK 1994 cz.II, poz.44,  sygn. W.9/94, OTK 1995 cz.I, poz.20.
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interesujące, jedna z pierwszych skarg konstytucyjnych uwzględnionych przez polski Trybunał w 1999 r., 
dotyczyła właśnie prawa do sądu.7 

Zgodnie z art. 45 Konstytucji: każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego8 rozpatrzenia sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (ust.1)9, co oznacza: - prawo 
każdego człowieka, działającego indywidualnie lub grupowo, - do sprawiedliwego, z poszanowaniem 
wymogu rzetelności i obiektywizmu postępowania oraz zgodności rozstrzygnięcia sądu z przepisami 
prawa, prawdziwymi ustaleniami faktów i względami słuszności (summum ius, summa iniuria), - jawnego 
wobec stron, publiczności i mediów, dla wykluczenia arbitralności rozstrzygnięć sądowych, - rozpatrzenia 
sprawy, czyli wszczęcia postępowania, jego rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia orzeczeniem 
(w imieniu państwa), - bez nieuzasadnionej zwłoki, ze względu na  skuteczność i efektywność ochrony, - 
przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo (ze względu na rodzaj i przedmiot sprawy oraz miejsce zdarzenia 
podlegającego rozpoznaniu) i z prawidłowo ukształtowanym składem orzekającym, - niezależny, tzn. nie 
tylko wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w systemie organów władzy, ale też z wykluczeniem 
ingerencji innych władz w treść rozstrzygnięć sądowych, podlegających co do zasady, jedynie kontroli 
instancyjnej, - przez sąd bezstronny i  - niezawisły.

Te dwa ostatnie atrybuty, odnoszące się do „sądu” nie jako organu, ale składu orzekającego, wymagają 
bliższego objaśnienia. Dodajmy tu tylko, że w ugruntowanym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 
początkowo uznawano, iż prawo do sądu obejmuje trzy elementy: prawo do uruchomienia postępowania 
sądowego,  prawo do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej, zgodnie z zasadami 
sprawiedliwości, jawności i dwuinstancyjności oraz prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia10. 
Dopiero po 10 latach od wejścia w życie Konstytucji11 Trybunał „rozwijając i uzupełniając dotychczasową 
linię orzeczniczą” stwierdził, że konstytucyjne „prawo do sądu obejmuje czwarty, bardzo ważny element, 
a mianowicie: prawo do odpowiedniego ukształtowania ustroju i pozycji organów rozpoznających 
sprawy”12. To „odkrycie” Trybunału nie było jednak niczym nowym w nauce prawa13. 

Zaznaczmy, że pojęcie „sprawy” w rozumieniu art.45 oznacza „wszelkie sytuacje, w których pojawia się 
konieczność rozstrzygania o prawach danego podmiotu w relacji z innych równorzędnymi podmiotami lub 
w relacji z władzą publiczną, a jednocześnie natura danych stosunków prawnych wyklucza arbitralność 

7 Wyrok  z 16.03.1999 r., sygn. SK 19/98, OTK ZU 1999/3/36.

8 Zasadę jawności normuje bliżej art. 45 ust. 2 Konstytucji, co jednak nie nadaje jej charakteru nadrzędnego, bądź peierwszorzędnego elementu prawa do sądu.

9 Prawo to było szeroko omawiane w literaturze prawa konstytucyjnego, jeszcze przed i bezpośrednio po uchwaleniu Konstytucji z 1997 r., por. m.in. Z. Czeszejko–
Sochacki: Konstytucyjna zasada prawa do sądu, PiP 1992, z. 10 oraz Prawo do sądu w świetle Konstytucji RP (Ogólna charakterystyka), PiP 1997 z. 11–12 oraz w nauce procesu 
karnego, por. zwłaszcza W. Daszkiewicz: Konstytucyjne prawo do sądu a nowy Kodeks postępowania karnego, w: Nowy Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego. Zagadnienia 
węzłowe, Warszawa 1997.

10 Por. m.in. wyroki z 9.06.1998 r., sygn. akt K. 28/97, OTK ZU 1998/4/50 i z 24.07.2006 r. sygn. akt SK 8/06, OTK ZU 2006/7A/84.

11 Por. wyrok TK dotyczący asesorów sądowych z 24.10.2007 r., sygn. akt SK 7/06, OTK ZU 2007/9A/108.

12 Zdaniem TK „nie może być niezawisłego sądu składającego się z osób, które nie są niezawisłe. Dlatego ogromną wagę należy przywiązywać do tych elementów 
normatywnego ukształtowania reżimu prawnego arbitrów (sędziów), które wprowadzając w ustawodawstwie zwykłym nakazy, zakazy czy zezwolenia kształtują pozycję 
sędziego – wobec organów czy władz pozasądowych. Wprowadzenie tego rodzaju zależności jest nie do pogodzenia z konstytucyjnymi standardami wynikającymi z art. 178-
181, a normy ustawodawstwa zwykłego wprowadzające tego rodzaju uzależnienia – musiałyby być zdyskwalifikowane jako niekonstytucyjne”.

13 M.in. podnoszono: „Wymienione przez ustawę zasadniczą atrybuty prawa do sądu, wykraczają poza perspektywę sytuacji prawnej jednostki w tym sensie, że zarazem 
określają konstytucyjne zasady struktury i funkcjonowania władzy sądowniczej. W sformułowaniu sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 
przez właściwy, niezawisły, bezstronny i niezależny sąd – zawarte są nie tylko strukturalne cechy wymiaru sprawiedliwości, ale i wymóg efektywności postępowania, co 
w kontekście prawa jednostki do sądu ma nader doniosłe znaczenie. Konstytucja daje w ten sposób wyraz trafnemu poglądowi, iż z punktu widzenia osoby zainteresowanej 
sądową ochroną swoich wolności czy praw, istotna jest przede wszystkim skuteczność żądania tej ochrony” – por. D. Dudek, Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe 
aresztowanie, LWP, Lublin 1999, s. 161.
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rozstrzygania o sytuacji prawnej podmiotu przez drugą stronę tego stosunku”14, a rozpatrzenie sprawy 
można uznać za sprawiedliwe, jeśli każda ze stron miała możliwość przedstawienia sądowi swych racji, 
skorzystania z prawa do obrony oraz rzetelnego postępowania15.

3. Niezawisłość i bezstronność sędziego – rozumienie i znaczenie

W świetle obowiązującej Konstytucji, nie można utożsamiać - wbrew dzisiejszym tendencjom (o czym 
dalej) – odrębnych pojęć: niezależności sądu oraz niezawisłości i bezstronności sędziego, chociaż i one 
same i związane z nimi wartości pozostają w integralnej zależności.

Sedno niezależności sądów dotyczy wykluczenia prawnej dopuszczalności ingerencji w treść rozstrzygnięć 
sądowych, polegających na ich zmianie, bądź uchylaniu przez jakiekolwiek organy pozasądowe, w tym 
przez parlament, prezydenta czy rząd. Jedyną uprawnioną metodę weryfikacji, modyfikacji bądź kasacji 
orzeczeń sądowych, stanowi rozstrzygnięcie sądu wyższego rzędu, zapadłe w wyniku kontroli instancyjnej 
albo w trybie wzruszenia prawomocnych orzeczeń z powodu ich niezgodności z prawem.

Zarazem sądy nie mogą być i nie są zupełnie „niezależne” od normatywnych podstaw swego 
funkcjonowania, gdyż zgodnie z Konstytucją „ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami 
określają ustawy” (art. 176 ust.2), co oznacza, że to ustawodawca wyznacza ramy prawne reglamentacji 
struktury sądów i ich kompetencji, czy stosowanej przez nie procedury. Wyznaczenie konstytucyjnych 
ram swobody ustawodawcy w tym względzie, z pewnością nie jest zawsze jest proste, czy zrozumiałe16. 

Niezawisłość sędziowską można zdefiniować jako bezwzględną, niepodlegająca stopniowaniu ani 
limitowaniu wolność sędziego od wpływu na jego decyzję w rozpatrywanej sprawie ze strony jakichkolwiek 
czynników zewnętrznych i w jakiejkolwiek postaci ingerencji (np. presji, groźby, prośby, zachęty, korupcji, 
czy sugestii). Nikt i nic nie może mieć wpływu na rozstrzygnięcie sędziego poza obowiązującym prawem 
oraz wnioskami, dowodami i argumentami prezentowanymi w ramach danego procesu przez jego 
uczestników, ale swobodnie i rzetelnie ocenianych przez sędziego, zgodnie z jego sumieniem. 

Bezstronność sędziego oznacza jego nieuprzedzoną, zobiektywizowaną postawę jako arbitra 
w konkretnym postępowaniu sądowym, rozstrzygającego, ale nie uczestniczącego w samym sporze,  bez 
osobistego zainteresowania czy zaangażowania, czyli z wykluczeniem kryteriów faworyzujących bądź 
dyskwalifikujących którąś ze stron (uczestników) postępowania. 

Obie te wartości, niezawisłość i bezstronność sędziego pozostają w widocznej korelacji w tym sensie, że 

14 Por. wyrok TK z 10.05.2000 r., sygn. akt K. 21/99, OTK ZU 2000/4/109.

15 Wyrok TK z 11.03.2003 r., sygn. akt SK 8/02, OTK ZU 2003/3A/20.

16  Zjawisko inflacji przepisów prawnych oraz częste eksperymenty prawodawcze w tym obszarze władzy sądowniczej, przykładowo, dotyczące unormowania ustroju 
Trybunału Konstytucyjnego, zasad i trybu ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej przez sędziów, czy modelu procesu karnego i roli w nim sędziego - nie zasługują na 
akceptację.
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sprzeniewierzenie się przez sędziego zasadzie niezawisłości nieuchronnie wyklucza jego bezstronność 
w orzekaniu, ale niekoniecznie zachodzi zależność odwrotna. Brak bezstronności może bowiem być 
zarówno efektem naruszenia niezawisłości, czyli tego skutkiem zamierzonym przez zewnętrzne, bezprawne 
(a nawet przestępne) działania wobec sędziego, jak i efektem „własnego” uprzedzenia sędziego, nawet 
nieuświadamianego, niezawinionego i nieinspirowanego przez stronę procesu, czy ingerencję z zewnątrz. 

Niezawisłość sędziowska nie stanowi tylko materii konstytucyjnej, lecz jest także przedmiotem 
unormowań wszystkich ustaw ustrojowych, dotyczących sądownictwa oraz zasad deontologii sędziego. 
Z kolei zagadnienie zapewnienia bezstronności sędziowskiej stanowi domenę regulacji procedur 
sądowych, przewidujących dwa rodzaje przyczyn wyłączenia sędziego od udziału w rozpoznaniu danej 
sprawy, odnoszących się do kategorii tzw. iudex inhabilis oraz iudex suspectus. Ustawodawca reaguje 
dwojako na zagrożenie dla bezstronności sędziowskiej: eliminując je i ich skutki a priori w drodze instytucji 
wyłączenia sędziego od udziału w sprawie z mocy prawa, bądź na wniosek samego sędziego albo strony 
postępowania. Warto przy tym zaznaczyć, że jeszcze w niedawnej przeszłości w praktyce profesjonalnych 
prawników działających w postępowaniu sądowym (w roli obrońców lub pełnomocników) jedynie 
sporadycznie spotykane były  wnioski o wyłączenie sędziego. Mogło to wynikać z kilku odmiennych 
przyczyn: braku realnych i prawnych przesłanek dla złożenia takiego wniosku, z braku dostrzeżenia 
bądź docenienia problemu, wreszcie ze swoiście pojmowanej kurtuazji personalnej a nawet z „kalkulacji” 
praktycznej, pokazującej, że złożenie przez prawnika wyjątkowego przecież wniosku o wyłączenie 
sędziego, niezależnie od tego podstaw, jedynie sporadycznie może liczyć na uwzględnienie, a za to niemal 
zawsze pociągało za sobą swoisty ostracyzm i „śmierć zawodową” wnioskodawcy. Obecnie natomiast 
dochodzi do zradykalizowania zachowań stron i ich prawników  w tym zakresie, a wręcz do nadużywania 
instytucji wyłączenia sędziego (o czym dalej).

Nie powinno ulegać wątpliwości, że sfera niezawisłości i bezstronności sędziego powinna być traktowana 
bardzo rygorystycznie i konsekwentnie, bowiem w przypadku rzeczywistego naruszenia któregokolwiek 
z tych atrybutów, sędzia traci umocowanie do sprawowania władzy sądowniczej. Należy jednak odróżnić 
dwie sytuacje: o ile w przypadku  jedynie niedochowania bezstronności bądź możliwości uchybienia 
tym wymogom sędzia powinien być wyłączony od udziału w danej sprawie, o tyle w razie jego 
sprzeniewierzenia się zasadzie niezawisłości, powinien generalnie i trwale tracić prawo do pełnienia służby 
sędziego. Moim zdaniem wynika to z istoty prawa do sądu, które ma przecież służyć ochronie wolności 
i praw człowieka, jako najcenniejszych wartości jego egzystencji. Skoro  prawo do sądu to nie prawo do 
„byle jakiego sądu”, ale tylko takiego sądu, który zachowuje najwyższe standardy prawne i etyczne. Dany 
sędzia albo jest niezawisły, albo – w przeciwnym razie – w ogole nie może być sędzią, tertium non datur.

Wolno założyć a priori, ale także na podstawie obserwacji praktyki, że intencjonalne sprzeniewierzenie 
się wymogowi niezawisłości sędziowskiej może wystąpić w sferze realnej jedynie sporadycznie. 
O wiele większe zagrożenie dla niezawisłości, niż jakiekolwiek działania polityczne bądź korupcyjne, 
stanowią czynniki zupełnie prozaiczne, wynikające z presji związanej z oceną tzw. „stabilności” 
orzecznictwa indywidualnego sędziego przez sądy wyższych instancji, gdyż statystycznie oceniany 
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problem „uchylalności” orzeczeń sędziego stanowi jedno z kryteriów jego awansu zawodowego.17 
Innym poważnym zagrożeniem jest podyktowane dążeniem niektórych sędziów do wygodnictwa 
niedopuszczalne stosowanie metody: „Roma locuta, causa finita”18, albo techniki „kopiuj – wklej”19, 
czy wręcz „substytuowanie” swych obowiązków na personel pomocniczy, w szczególności nadmierne 
korzystanie z pomocy asystentów sędziów20. 

W praktyce zdecydowanie częściej może natomiast dochodzić do nieposzanowania wymogów 
bezstronności w toku postępowania i w treści rozstrzygnięć, dzisiaj także w kontekście pozaorzeczniczych, 
niekiedy jawnie politycznych wypowiedzi sędziów. To zresztą jest bardziej zrozumiałe: sala sądowa to 
najczęściej miejsce rozgrywających się poważnych konfliktów i skrajnych emocji, zaś żaden sędzia, co 
zrozumiałe, nie jest wolny od uczuć, osobistych przekonań i ocen, niekiedy jednak przyjmujących postać 
nieakceptowanych uprzedzeń, bądź preferencji.

Wypada podkreślić jeszcze dwie okoliczności. Po pierwsze, do niezawisłości nie można „zmusić” 
sędziego, ani też nie można go jej pozbawić wbrew jego woli; przeciwnie: zawsze pozostaje ona w sferze 
wolnego wyboru osoby w todze sędziego. Sędzia jest zatem niezawisły nie dlatego, że tego wymaga od 
niego prawo, z Konstytucją na czele, albo inni sędziowie, politycy, czy opinia publiczna, ale dlatego, że 
podstawowe kwalifikacje do podjęcia służby sędziowskiej stanowią wymagania merytoryczne i moralne, 
bez których spełnienia dana osoba nie nadaje się do wykonywania tej profesji, mającej stanowić „koronę 
zawodów prawniczych”. Zawsze też sędzia ma ostateczny środek sprzeciwu wobec prób ingerencji w jego 
niezawisłość, nawet (co w istocie mało prawdopodobne) ze strony władzy ustawodawczej i wykonawczej, 
czy (co bardziej realne) ze strony samej „trzeciej władzy” oraz presji polityków i mediów. Jeśli nie może 
przeciwstawić się im w żaden inny, skuteczny sposób, pozostaje mu złożenie urzędu21.

Po drugie, bezstronność będąca fundamentalnym atrybutem prawa człowieka do sądu i rzetelnego 
procesu w ujęciu art. 45 ust. 1 Konstytucji z 1997 r.,  nie jest „własnością” trzeciej władzy, ale stanowi 
wartość konstytucyjną wykraczającą poza kontekst władzy sądowniczej i określającą szerszy model 
sprawowania władzy publicznej. Dość wskazać, iż zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy zasadniczej władze 
publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, 
światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym, natomiast 
art. 153 ust.1 przewiduje działanie w urzędach administracji rządowej korpusu służby cywilnej, 
powołanej w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego właśnie i politycznie neutralnego 
wykonywania zadań państwa.

17 Pewien sędzia relacjonował autorowi stosowaną w praktyce judykacyjnej metodę „pomagania” sędziemu  „lubianemu” przez sędziów instancji odwoławczej, polegającą 
na utrzymywaniu w mocy zaskarżanych orzeczeń wydanych przez takiego sędziego, za wszelką cenę, nawet orzeczeń obiektywnie nieprawidłowych, i odwrotny sposób, 
deprecjonowania sędziego i pozbawiania go szans na awans zawodowy, poprzez konsekwentne i pod lada pretekstem – ale nie mające podstaw faktycznych i prawnych – 
uchylanie w toku kontroli instancyjnej maksimum wydanych przez niego rozstrzygnięć.

18 Polega to na rezygnacji z „rozwiązania” problemu prawnego w samodzielnie dokonywanej przez sędziego ocenie, na tle konkretnego stanu faktycznego, oraz na 
koniunkturalnym poszukiwaniu gotowych „podpowiedzi” wynikających z orzecznictwa sądów wyższej instancji, bądź Sądu Najwyższego.

19 W praktyce można wskazać liczne przykłady orzeczeń najwyższych instancji, stanowiących „klony” innych, różniące się jedynie danymi stron postępowania, ale co do 
istoty i argumentacji w całym zakresie identycznych z wcześniej wydanymi przez tenże sąd (z powieleniem nawet tych samych błędów językowych), w tym samym lub różnym 
składzie orzekającym.

20 Z przytoczonej autorowi (choć nie bezpośrednio) relacji asystenta sędziego wynikało, że konkretny sędzia w skomplikowanym, toczącym się kilka lat procesie karnym 
(z  udziałem wielu oskarżonych, świadków i biegłych), miał nawet nigdy osobiście nie zapoznać się z aktami sprawy (liczącymi dziesiątki tomów), a projekt wyroku i jego 
pisemnego uzasadnienia napisał asystent. O ile nie jest znana realna skali takiego patologicznego zjawiska, niewątpliwie.

21 Nie są to tylko założenia teoretyczne; autor zna przykład osób, która zrezygnowały ze stanowiska sędziego nie tylko w ekstremalnych warunkach prawnych stanu 
wojennego (w latach 1981-1983), ale i w następnym okresie „normalizacji”, kiedy przyjęto epizodyczną ustawę o szczególnej odpowiedzialności karnej (z 1985 r.), próbującą 
sprowadzić sędziego w sprawach karnych do roli „ślepego wykonawcy rozkazu”. 
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Mówiąc najkrócej22: przy poszanowaniu generalnego nakazu konstytucyjnego zachowania bezstronności 
(często utożsamianej z neutralnością), sprawy przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych 
przyjmowanych oraz wyznawanych przez osoby, podlegające kognicji sądów i kompetencjom innych 
władz publicznych – nie powinny być ani przedmiotem bezpośrednich ingerencji władz, ani kryterium 
podejmowanych decyzji władczych. W szczególności, niezgodne z tym wymogiem byłoby wkraczanie 
władz i rozstrzyganie jakichś sporów doktrynalnych na tle różnego rodzaju przekonań, czy to pomiędzy 
osobami, identyfikującymi się z różnymi przekonaniami, czy w ramach jakiejś jednej grupy społecznej, 
np. wyznawców różnych, bądź jednej religii. Skoro personalne przekonania oraz poglądy i postawy 
uwarunkowane takimi przekonaniami, nie mogą stanowić samoistnej i wystarczającej przesłanki dla działań 
władczych, to również ustawodawca nie może dokonywać ewaluacji oraz gradacji praw podmiotowych 
osób z uwagi na kryteria konkretnych przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, organy 
administracji nie mogą na tych wyłącznie kryteriach opierać swoich decyzji, a sądy ferować wyroków. Sąd 
(podobnie jak żaden inny organ władzy publicznej) nie może a priori przyjmować, że określone przekonania 
są jedynie prawdziwe, trafne, słuszne i podlegają aprobacie lub dezaprobacie, zwłaszcza gdy są one zgodne 
lub nie z osobistymi przekonaniami i poglądami wyznawanymi czy postawami przyjmowanymi przez osobę 
pełniącą daną funkcję publiczną. Przykładowo, fakt, że dana osoba może być prywatnie głęboko wierząca 
i religijna, z chwilą założenia togi sędziowskiej nie może mieć już żadnego znaczenia ani wpływu na sposób 
i treść rozstrzygnięcia o odpowiedzialności prawnej zdeklarowanego ateisty. 

Powyższe nie oznacza jednak, że prawo stanowione oraz działania władz publicznych, w tym zwłaszcza 
judykatury, mają pozostawać całkowicie obojętne wobec spraw religijnych, światopoglądowych 
i filozoficznych, które zazwyczaj są integralnie powiązane ze sobą oraz z konkretnym systemem etycznym, 
czyli wartościowaniem postępowania człowieka w kategoriach dobra i zła. Takie rozumienie wymogu 
bezstronności byłoby błędne, prowadząc do skrajnego relatywizmu i nihilizmu aksjologicznego państwa, 
a ponadto wykluczałoby całkowicie np. sprawy religijne ze sfery władztwa decyzyjnego czy jurysdykcji. 
Tymczasem  jest oczywiste, że wszelkie normy prawne, w tym konstytucyjne i ustawowe, mają z reguły 
swoją wyraźną podstawę i rację etyczną.  

Podsumowując: niezawisłość i bezstronność sędziego są zjawiskiem wielowymiarowym, oprócz 
stricte prawnego, mają też ewidentny walor aksjologiczny i etyczny. I w tej ostatniej sferze tkwi sedno 
ich respektowania, gwarancje prawne mogą temu jedynie sprzyjać lub nie, natomiast nie są w stanie 
samoistnie zapewnić zrealizowania tego ideału w praktyce działania poszczególnych sędziów i całej władzy 
sądowniczej.

W uzupełnieniu warto przypomnieć pojmowanie niezawisłości i bezstronności sędziowskiej 
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Przykładowo, jeszcze w 2004 r.23 Trybunał Konstytucyjny 
podkreślił, że „celem konstrukcji ustrojowej pozycji sędziów jest stworzenie realnych, odpowiednich 
podstaw i gwarancji właściwego wypełniania przez nich fundamentalnej dla demokratycznego państwa 
prawnego funkcji orzeczniczej. Szeroko rozumiane dobro wymiaru sprawiedliwości należy rozumieć jako 
ogół warunków i cech, określających zdolność sądów do sprawnego wydawania orzeczeń, obiektywnych 

22 Bliżej na temat pisałem w: Zasada bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań i wolność ich wyrażania w życiu publicznym - w: J. Krukowski i in. (red.), Katolickie 
zasady relacji Państwo-Kościół a prawo polskie, TN KUL, Lublin 2015, s. 135-158.

23 Wyrok z 18.02.2004 r., sygn. K 12/03, OTK ZU 2004/2A/8.
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i sprawiedliwych, oddziałujących przede wszystkim autorytetem niezawisłego sędziego, a nie wyłącznie 
ze względu na zagrożenie zastosowania przymusu państwowego. Właściwe zatem warunki pracy 
i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu sędziego oraz zakresowi obowiązków sędziów muszą 
być ujmowane jako instytucja ustrojowa służąca dobru państwa”. 

Z kolei w wyroku z 2012 r.24 Trybunał trafnie podkreślił, że „na status prawny sędziego patrzeć należy 
przede wszystkim przez pryzmat ogólnych założeń konstytucyjnych odnoszących się do instytucji 
publicznych oraz ich konkretyzację wynikającą dla sądów z art. 45 Konstytucji. Szczególne uprawnienia 
sędziów, w tym nieusuwalność, zapewnienie odpowiednich warunków pracy i wynagrodzenia oraz 
ograniczenie możliwości przenoszenia ich na inne stanowiska służbowe, stanowią w istocie gwarancję 
realizacji tych zasad i norm konstytucyjnych, zwłaszcza zaś zasady niezawisłości sędziowskiej 
i niezależności sądów. Stanowią „reakcję” ustawodawcy konstytucyjnego na doświadczenia historyczne, 
które bez wątpienia pokazują, że samo zadekretowanie niezawisłości sędziowskiej jako fundamentalnej 
zasady sprawowania władzy sądowniczej jest niewystarczające. Potrzeba tutaj daleko idących gwarancji 
odnoszących się również do różnych aspektów statusu zawodowego sędziów”25. Co nader istotne: 
„przepisy konstytucyjne dotyczące sędziów (…) nie statuują osobistych ‚przywilejów’ dla pewnej grupy 
funkcjonariuszy publicznych, mających służyć przede wszystkim ochronie ich interesów. Są to przepisy, 
na które należy patrzeć w pierwszej kolejności od strony instytucjonalnej, tj. przez pryzmat dążenia do 
zapewnienia faktycznego przestrzegania najważniejszych konstytucyjnych zasad wymiaru sprawiedliwości 
i ustroju sądownictwa”. I dlatego, zdaniem TK, Konstytucja poprzez szczegółową regulację statusu sędziów 
gwarantuje prawidłowe sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, i to właśnie założenie nadaje „optykę 
wykładni” odnośnych przepisów, w tym art. 179 Konstytucji dotyczącego powoływania sędziów. W tym 
względzie Konstytucja przyjmuje tzw. system nominacji ograniczonej, a procedura nominacyjna opiera 
się na współpracy organu posiadającego bezpośredni mandat społeczny z organem, który w zamyśle 
ustrojodawcy ma strzec niezależności sądów i niezawisłości sędziów. „Model ten stanowi zatem 
o legitymizacji trzeciej władzy, a zarazem umożliwia urzeczywistnienie podstawowych zasad sprawowania 
wymiaru sprawiedliwości”, tak więc „ratio legis powołania do służby sędziowskiej sprowadza się do 
nadania prawa jurysdykcji i sprecyzowania jego granic przez wskazanie obejmowanego stanowiska”. 

Wreszcie, u progu „dobrej zmiany” w bardzo głośnym orzeczeniu z 2015 r. dotyczącym nowej ustawy 
o TK26 Trybunał wskazał, że w pojęciu niezawisłości sędziów nacisk jest położony na brak uzależniania 
sędziów w ich działalności orzeczniczej od czynników innych, niż tylko wymagania wynikające z prawa. 
Niezawisłość wszystkich sędziów (także samego Trybunału), ma obejmować wiele elementów: 
bezstronność w stosunku do uczestników postępowania, niezależność od organów (instytucji) 
pozasądowych, samodzielność sędziego w relacji do władz i innych organów sądowych, niezależność od 
czynników politycznych, a także wewnętrzną niezależność sędziego. Trybunał podkreślił27, iż „niezawisłość 
sędziego to nie tylko uprawnienie sędziego, lecz także jego konstytucyjny obowiązek”, zaś konstytucyjnym 
obowiązkiem ustawodawcy i organów administracji sądowej jest ochrona niezawisłości sędziego. 

24 Wyrok z 8.05. 2012 r., sygn. K 7/10, OTK ZU 2012/5A/48.

25 Z powołaniem na wyrok z 7.11.2005 r., sygn. P 20/04, OTK ZU 2005/10A/111.

26 Wyrok z 3.12.2015 r., sygn. K 34/15, OTK ZU 2015/11A/185.

27 Z powołaniem na swój wyrok z 24.06.1998 r., sygn. K 3/98, OTK ZU 1998/4/52.
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Jest rzeczą charakterystyczną, że również wcześniejsze (sprzed 2015 r.) orzecznictwo Sądu Najwyższego 
w sprawach dyscyplinarnych wiele uwagi poświęcało bezstronności sędziowskiej i wymogowi 
poszanowania prawa a także godności urzędu sędziego, niejako zakładając implicite, że sprzeniewierzenie 
się niezawisłości, czyli najpoważniejszy z możliwych „grzechów” sędziego, jest wprost nieprawdopodobne, 
bądź w praktyce niespotykane. 

Przykładowo, w jednym z wyroków Sąd Najwyższy podkreślił, iż „sędzia, zgodnie z ślubowaniem złożonym 
przy obejmowaniu stanowiska, powinien wymierzać sprawiedliwość bezstronnie. Z tej przyczyny 
sędzia powinien unikać zachowań, które podważają zaufanie uczestników postępowania sądowego do 
zachowania przez niego bezstronności przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w szczególności od 
wyrażania w sposób pozaprocesowy, własnych sądów i opinii co do okoliczności objętych postępowaniem 
sądowym. Nieprzestrzeganie tej zasady nie tylko podważa zaufanie uczestników postępowania sądowego 
do konkretnego sędziego, ale również do sądu, jako organu wymiaru sprawiedliwości28. W innym 
orzeczeniu SN wyjaśnił, że „godność urzędu sędziego” to w istocie przyjęty w art. 178 ust. 2 Konstytucji 
wzorzec postępowania, przy pomocy którego należy oceniać zachowanie sędziego. Wzorzec ten wynika 
nie tylko z przepisów prawa, ale także ze szczególnie wysokich norm etycznych mających swoje źródło 
w tym, że do zawodu sędziego może być powołana osoba o nieskazitelnym charakterze, której stawia się 
szczególnie wysokie wymagania w stosunkach z innymi ludźmi.29

Powyższe wypowiedzi judykatury polskiej zdają się potwierdzać trafną tezę, że pierwszorzędny warunek 
zachowania przez sędziego prawnych wymogów niezawisłości i bezstronności stanowi sfera etyczny. 
Korelatem godności urzędu sędziego jest  zatem nieskazitelność charakteru osoby sprawującej ten urząd.

4. Początek przemian – przedmiot sporu o władzę sądowniczą

Jak wiadomo, pierwszym elementem przemian w sferze władzy sądowniczej sprzed siedmiu lat było 
unormowanie polskiego sądu konstytucyjnego. Swoistą „wojnę o Trybunał” rozpoczęło instrumentalne 
uchwalenie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym30 oraz pośpieszny i ewidentnie „nadmiarowy” 
wybór sędziów do TK u schyłku VII kadencji Sejmu, w wyraźnym kontekście nowej sytuacji politycznej, 
powstałej po zaskakującym dla ekipy rządzącej  (w latach 2008-2015) wyniku wyborów prezydenckich 
i przy jej ewidentnych obawach o wyniki zbliżających się wyborów parlamentarnych. Wywołało to równie 
instrumentalną reakcję nowo wybranego Sejmu VIII kadencji31 oraz równie szybkie, co kontrowersyjne 
„odpowiedzi orzecznicze” ze strony samego, „starego” Trybunału Konstytucyjnego32.  Swoiste novum 
sytuacji zaistniałej od 2015 r. obejmowało nie tylko oryginalne, bezprecedensowe „unicestwienie” 

28  Wyrok SN z 30.03.2012 r., sygn. akt SNO 7/12; LEX nr 1215808.

29  Wyrok SN z 26.04.2017 r., sygn. akt SNO 5/17; LEX nr 2297419.

30  Ustawa z 25.06.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1064 z późn. zm.). 

31 Por. uchwały Sejmu RP z 25.11.2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu RP z 8.10.2015 r., w sprawie wyboru sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego opublikowanych w Monitorze Polskim z 23 października 2015 r. poz. 1038-1041, a także późniejsze uchwały Sejmu dotyczące wyboru sędziego TK. 

32 Por. m.in. kolejne wyroki Trybunału dotyczące pierwotnego tekstu ustawy o TK i jej nowelizacji: z 3.12.2015 r. sygn. K. 34/15 (OTK ZU 2015/11A/185), z 9.12.2015 r. 
sygn. K. 35/15 (OTK ZU 2015/11A/186) oraz z 9.03.2016 r. sygn. K. 47/15 (przez kilka lat do 2020 r. nie ogłoszony w Dzienniku Ustaw).
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przez nowowybrany Sejm uchwał o wyborze sędziów TK, podjętych przez Sejm poprzedniej kadencji33. 
Również sam Trybunał Konstytucyjny nie tylko błyskawicznie orzekał w reakcji na działania prawodawcze 
parlamentu, ale w sposób stricte polityczny, niestety, i niezwykle problematyczny wkraczał wprost na teren 
jego funkcji kreacyjnej34. 

Okoliczności te warto podkreślić głównie z jednego powodu: cokolwiek by nie powiedzieć o racjach 
merytorycznych i prawnych stron sporu o nasz Trybunał Konstytucyjny, niezależnie od wysokiego tonu 
wypowiedzi orzeczniczych tegoż Trybunału – stał się on uczestnikiem sporu personalnego. Tym samym 
ujawnił swoiste „roszczenie” o wpływ na swój własny skład osobowy. A to właśnie, czyli zachowanie 
decydującego wpływu samych środowisk sędziowskich na decyzje o tym, kto może zostać sędzią,  stanowi 
- jak się po wielekroć okaże - główny i zasadniczy problem kondycji polskiej władzy sądowniczej. 

U progu przemian w działaniu „starego” Trybunału Konstytucyjny pojawiły się także inne postacie daleko 
posuniętego „nowatorstwa” i aktywizmu. I tak, w ramach swoistego „wyścigu” pomiędzy ustawodawstwem 
parlamentu i jurysdykcją Trybunału, badając zaskarżoną i już obowiązującą nowelizację ustawy o TK 
z 25 czerwca 2015 r. , dokonaną ustawą z 22 grudnia 2015 r.35, w wyroku z 9 marca 2016 r. (sygn. K 
47/15)36 Trybunał stwierdził, że zaskarżone przepisy „budzą istotne wątpliwości pod względem zgodności 
z Konstytucją” i dlatego oparł się bezpośrednio i wyłącznie na Konstytucji, a nie na zaskarżonych przepisach 
już obowiązującej ustawy. Argumentował: „nie można zaakceptować sytuacji, w której przedmiot sporu 
prawnego przed Trybunałem jest zarazem ustrojową i proceduralną podstawą rozstrzygnięcia tego sporu, 
a zatem: Trybunał Konstytucyjny nie może działać (w tym zwłaszcza orzekać) na podstawie przepisów, 
które zostały zaskarżone i budzą istotne wątpliwości pod względem zgodności z Konstytucją”. 

W ten sposób jednak Trybunał ewidentnie przełamał respektowaną we wcześniejszym orzecznictwie 
regułę domniemania konstytucyjności ustaw oraz naruszył obowiązek  poszanowania autonomii 
prawodawczej izb parlamentu i powściągliwości sędziowskiej37. Zarazem Trybunał Konstytucyjny po raz 
kolejny pokazał, iż rola wyłącznie „negatywnego ustawodawcy” stanowi mit założycielski sądownictwa 
konstytucyjnego w wersji kelsenowskiej, zupełnie nieadekwatny dla opisu jego współczesnej kondycji. 
Aktywizm trybunalski, który zaznaczył się szczególnie w pierwszych latach transformacji38, bywa zresztą 
także współcześnie aprobowany w nauce39.

33 W pięciu uchwałach z 25.11.2015 r. Sejm nie tylko odmówił tamtym uchwałom elekcyjnym waloru prawnego i po prostu nie uznał ich skutków, ale też sformułował 
swoisty apel: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Prezydenta o powstrzymanie się od odbioru ślubowania od osoby wskazanej w przedmiotowej uchwale – co 
bezspornie nie miało żadnych podstaw prawnych, ani jakiejkolwiek mocy prawnej.

34 W szczególności, dokonując postanowieniem z 30.11.2015 r. w sprawie sygn. K 34/15 bezprecedensowego i sprzecznego ze swoją wcześniejszą linią orzeczniczą 
„zabezpieczenia” w trybie k.p.c. wniosku grupy posłów o kontrolę konstytucyjności ustawy z 25.06.2015 r. o TK „przez wezwanie Sejmu RP do powstrzymania się od 
dokonywania czynności zmierzających do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia w sprawie”.  

35 Dz.U. z 2015 r. poz.2217.

36 OTK ZU 2016A/2.

37 Podzielam krytyczną ocenę, że: „istotne wątpliwości zgodnie z domniemaniem są niewystarczające nawet do stwierdzenia niekonstytucyjności ustaw. W powyższej materii 
konieczna jest pewność. Uzasadnione i poważne wątpliwości stanowią podstawę do wniesienia sprawy do TK w celu ich weryfikacji. Nie stanowią natomiast podstawy do odmowy 
zastosowania kwestionowanego aktu normatywnego” - por. M. Dąbrowski, Domniemanie zgodności ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Olsztyn 2017, 
s.118-119. 

38 Zwłaszcza w postaci kreowania przez TK norm prawnych za pomocą  jego uchwał z lat 90-tych, ustalających powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw. 

39 Zdaniem P. Tulei „gwarantowanie nadrzędności konstytucji wymaga również od sądów konstytucyjnych tworzenia pozytywnych standardów konstytucyjnych wyznaczających 
sposób działania organów władzy publicznej”, a „współczesny kształt zasady konstytucjonalizmu powoduje, że sądy konstytucyjne nie mogą ograniczać się do roli negatywnego 
ustawodawcy. Prawidłowość ta dotyczy też polskiego Trybunału Konstytucyjnego”, por. Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, Poznań 2016, s.189.
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Podsumowując, jakkolwiek retorycznym jest pytanie, czy ów aktywizm, czy przeciwnie: powściągliwość 
sędziowska jest wpisana w konstytucyjną rolę ustrojową Trybunału Konstytucyjnego – żadna z tych 
wersji jego praktyki orzeczniczej, podobnie jak wątpliwości co do meritum jego rozstrzygnięć albo co do 
„prawidłowości” ukształtowania składu osobowego Trybunału, nie upoważniają nikogo do odmawiania 
mu statusu nadanego przez obowiązującą Konstytucję !

A powracając na moment do problemu inflacji prawa, dotknęła ona m.in. właśnie unormowanie 
samego Trybunału Konstytucyjnego. Od 2015 r. nasz sąd konstytucyjny normowało bowiem – na 
gruncie tego samego stanu regulacji konstytucyjnej - aż 6 ustaw, 3 historyczne40 oraz 3 nowe, obecnie 
obowiązujące.41 Niezależnie od faktu, że te nowe regulacje nie zostały poddane ocenie samego TK 
pod względem ich zgodności z Konstytucją – w praktyce SN, NSA oraz trybunałów europejskich jest 
poważnie  kwestionowany nie tylko jego skład personalny, ale i w ogóle możność pełnienia przewidzianej 
w Konstytucji funkcji ustrojowej sądu konstytucyjnego. 

W omawianym okresie, w związku z kryzysem dotyczącym polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 
„odżył” dawny spór dotyczący dopuszczalności bezpośredniego stosowania Konstytucji przez sądy. 
Zasadniczy problem dotyczy zatem ustalenia, czy sądy są bezwzględnie zobowiązane do stosowania 
ustaw „podejrzanych” pod względem ich zgodności z konstytucją, czy mogą one samodzielnie odmówić 
zastosowania ustawy, aplikując dyrektywę lex superior derogat legi inferiori, czy też przeciwnie, w takim 
przypadku powinny skierować pytanie prawne do TK na zasadzie art. 193 Konstytucji ?

O ile sam Trybunał Konstytucyjny przyjmował od początku dość konsekwentnie stanowisko swego 
monopolu judykacyjnego w obszarze kontroli konstytucyjności prawa, o tyle polskie sądy prezentowały 
w tym względzie rozbieżne podejście. Przykładu kategorycznego poglądu Trybunału dostarcza wypowiedź 
następująca: „art. 8 ust. 2 Konstytucji nakłada na wszystkich obowiązek bezpośredniego stosowania jej 
przepisów.  […] bezpośrednie stosowanie Konstytucji nie może być rozumiane jako upoważnienie sądów do 
odmowy zastosowania przepisów obowiązującej ustawy, zamiast skierowania odpowiedniego pytania prawnego 
do Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja w sposób jednoznaczny upoważnia bowiem tylko Trybunał 
Konstytucyjny do rozstrzygania o niekonstytucyjności ustawy, z czego wynika też zobowiązanie sądu do 
wystąpienia z pytaniem prawnym, o ile sąd uważa lub przypuszcza, że ustawa jest niezgodna z Konstytucją. 
[...] w istniejącym orzecznictwie sądowym można wskazać niemało przykładów upowszechniania się wadliwej 
praktyki samodzielnego odmawiania stosowania przepisów obowiązującego ustawodawstwa. Skonstatować 
w konsekwencji należy, że - z jednej strony, w działaniach niektórych sądów rysuje się swoisty deficyt refleksji 
konstytucyjnej, polegający na niedostrzeganiu problemów konstytucyjnych nawet w sytuacjach, gdy potrzeba 
skierowania pytania prawnego do TK rysuje się w sposób oczywisty, a z drugiej strony, w działaniach niektórych 
sądów zaznacza się zjawisko nadaktywności konstytucyjnej, czyli skłonności do samodzielnego podejmowania 
arbitralnych rozstrzygnięć, ubieranych w formę bezpośredniego stosowania konstytucji, w sytuacjach, gdy 
konstytucja przewiduje konieczność zachowania drogi pytania prawnego”42. 

40 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 z późn.zm.), ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1064 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1157).

41 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2072), z tej samej daty ustawa o statusie 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2073) oraz ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2074).

42 Wyrok TK z 28.11.2001, sygn. K 36/01, z odwołaniem do wyroku z 4.10.2000 r., sygn. P. 8/00.
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Sąd Najwyższy (jeśli do niego ograniczyć ustalenia43) z jednej strony uznawał powyższą argumentację, np. 
stwierdzając: „skład orzekający Sądu Najwyższego [kierując pytanie prawne do TK – przyp. D.D.] w pełni 
podziela utrwalone stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wyrażone najpełniej w wyroku pełnego składu 
z dnia 31.1.2001 r. sygn. P 4/99, że w żadnym wypadku podstawa odmowy zastosowania przez Sąd 
przepisów ustawowych (…) nie może być zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji, wyrażono w art. 
8 ust. 2. Bezpośredniość stosowania konstytucji nie oznacza kompetencji do kontroli konstytucyjności 
obowiązującego ustawodawstwa przez sądy”44, z drugiej optował za swą większą samodzielnością. 
Przykładowo, stwierdzając, że w przypadku „sprzeczności przepisu ustawy z Konstytucją - sąd orzeka na 
podstawie Konstytucji. Nie uchybia to kompetencji Trybunału Konstytucyjnego do orzekania w sprawie 
zgodności ustaw z Konstytucją (art. 188 pkt 1 Konstytucji). Inny jest bowiem przedmiot orzekania 
i wynikające z tego skutki. Trybunał orzeka o prawie i jest władny uchylić przepis ustawy, a jego orzeczenie 
jest powszechnie obowiązujące i ostateczne (art. 190 Konstytucji). Sąd natomiast orzeka o indywidualnym 
stosunku społecznym, a jego pogląd o sprzeczności ustawy z Konstytucją nie jest wiążący dla innych 
sądów orzekających w takich samych sprawach. Orzekają one tak samo tylko w razie uznania słuszności 
argumentacji. Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi pytanie prawne co do zgodności ustawy 
z Konstytucją, jeżeli od odpowiedzi na nie zależy rozstrzygnięcie sprawy (art. 193 Konstytucji), jednakże 
żaden przepis nie zobowiązuje sądu do występowania z tymi pytaniami”.45 

Po 2015 r. jednak w orzecznictwie SN zaczęło dominować podejście, akceptujące jako ultima refugium 
próby podejmowania przez sądy rozstrzygnięć co do konstytucyjności przepisów ustawowych, ale w  
sytuacjach nadzwyczajnych, spowodowanych „faktyczną niemożnością wykonywania przez Trybunał 
Konstytucyjny jego konstytucyjnych kompetencji”46. Rozumowanie to uległo dalszej radykalizacji 
w kolejnych orzeczeniach Sądu Najwyższego, zwłaszcza posiłkujących się judykatami trybunałów 
europejskich.

Wskazane powyżej okoliczności stanowią istotne tło dla przedstawienia i oceny dalszego przebiegu sporu 
o polską władzę sądowniczą, zwłaszcza w kontekście ustawowych reform Sądu Najwyższego i Krajowej 
Rady Sądownictwa, oraz ich konfrontacji ze regulacjami prawa unijnego i Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka w orzecznictwie  TS UE i ETPC.

5. Kulminacyjne fazy sporu o niezawisłość i bezstronność 
sędziego

5.1. Tło konstytucyjne i ustawowe

Na wstępie należy przypomnieć, że uregulowanie obowiązującej Konstytucji RP zawiera szereg 
postanowień wyznaczających ramy ustrojowe władzy sądowniczej,  zwłaszcza zasady: państwa prawa 

43 Podobnie jak w przeszłości NSA, np.: „żaden akt prawny rangi ustawowej nie przyznaje sądom możliwości ‚stosowania środka’ w postaci odmowy zastosowania przepisów 
ustawy. Wyinterpretowanie tych kompetencji z treści art. 8 ust. 2 Konstytucji RP stoi w sprzeczności z art. 188 Konstytucji, a także z zasada praworządności” - por. wyrok NSA 
z 10.02.2010, sygn. II OSK 269/10.

44 Postanowienie SN z 18.9.2002 r. , sygn. III CKN 326/01.

45 Postanowienie Sądu Najwyższego z 26.05.1998, sygn. III SW 1/98.

46 Por. wyrok SN z 17.03.2016, sygn. V CSK 377/15 i uchwała SN z 23.03.2016, sygn. III CZP 102/15.
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– art. 2, legalizmu – art. 7, podziału, równowagi i współdziałania władz – art. 10, niezależności sądów 
i trybunałów – art. 173 oraz niezawisłości sędziów – art. 178 ust. 1. Ustawa zasadnicza reguluje zarazem 
podstawowe materie ustrojowe, dotyczące funkcji Prezydenta RP – art. 126, Sądu Najwyższego – art. 183, 
sądów administracyjnych – art. 184 oraz KRS – art. 186. Ponadto Konstytucja formułuje kilka upoważnień 
dla ustawodawcy zwykłego (tzw. zapowiedzi konstytucyjne), w tym zwłaszcza do unormowania ustroju 
i właściwości sądów oraz postępowania przed sądami – art. 176 ust. 2 oraz ustroju, zakresu działania 
i trybu pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu wyboru jej członków - art. 187 ust. 4.

W odniesieniu do centralnego problemu, kreowania stanowisk sędziowskich, Konstytucja zawiera dość 
lapidarne postanowienia. Zarówno art. 179, stanowiący iż sędziowie są powoływani przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa na czas nieoznaczony, jak i unormowanie 
zadań oraz składu KRS w art. 186-187, w ogóle nie dotyczą kwestii charakteru prawnego wniosków 
Rady, czy kwestii ewentualnej dopuszczalności oraz trybu ich zaskarżania. Natomiast z unormowania 
konstytucyjnego - w szczególności z art. 126 i art. 179 w zw.z art. 144 ust. 2 i ust. 3 pkt 17 - należy 
wywnioskować nienaruszalny charakter prawny, tzn. bezwzględną skuteczność i wiążący walor 
postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej, dotyczących powoływania na wniosek Krajowej Rady 
Sądownictwa sędziów, w tym Sądu Najwyższego, niezależnie od możliwości kontestowania (lub nie) 
uchwał personalnych KRS.

W pierwotnym brzmieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa47, jej art. 44 
stanowił: Uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności 
uchwały Rady z prawem, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Odwołanie nie przysługuje 
w sprawach określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2 niniejszej ustawy (ust.1). Odwołanie wnosi się za 
pośrednictwem Przewodniczącego, w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem 
(ust. 2). Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 
r. - Kodeks postępowania cywilnego (ust. 3). 

Wskazany w powyższym przepisie jako wyjątek od ogólnej reguły zaskarżalności uchwał KRS art. 3 ust. 1 
pkt 2 stanowił, iż do kompetencji Rady należy m.in. przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
wniosków o powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach administracyjnych 
i sądach wojskowych. Przytoczone unormowanie ustawowe w sposób ewidentny (expressis verbis) 
wykluczało zatem dopuszczalność odwołań od wszelkich uchwał personalnych KRS, dotyczących 
„przedstawiania” Prezydentowi RP wniosków o powołanie sędziów wszystkich rodzajów i szczebli. Co 
istotne, wykluczenie to odnosiło się implicite zarówno do uchwał pozytywnych, czyli zawierających 
wniosek KRS o powołanie danej osoby do pełnienia urzędu sędziego, jak i do uchwał negatywnych, 
tzn. odmawiających zainteresowanemu kandydatowi przedstawienia głowie państwa wniosku o takie 
powołanie.

Daleko idącą reformę modelu KRS, przede wszystkim w zakresie trybu ogólnie przewidzianego 
w Konstytucji wyboru jej 15 członków spośród sędziów (vide: art. 187 ust. 1 pkt 2), wprowadziła ustawa 

47 Dz.U. 2011 r. Nr 126 poz. 714.
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z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw48. 
W szczególności w art. 44 dodano nowy ust. 1a w brzmieniu: W sprawach indywidualnych dotyczących 
powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego odwołanie przysługuje do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. W sprawach tych odwołanie do Sądu Najwyższego nie przysługuje. 
Odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie może być oparte na zarzucie niewłaściwej 
oceny spełniania przez kandydatów kryteriów uwzględnianych przy podejmowaniu rozstrzygnięcia 
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego na stanowisku sędziego 
Sądu Najwyższego (art. 1 pkt 12a noweli).

W konsekwencji zmodyfikowano też art. 44 ust. 3 uKRS: Do postępowania przed Sądem Najwyższym 
i Naczelnym Sądem Administracyjnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (…) o skardze kasacyjnej. Przepisu art. 871 tej ustawy nie stosuje się (art. 1 pkt 
12b noweli). Nowelizacja dodała także nowy przepis art. 44a w brzmieniu: Rada przedstawia Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej uchwałę zawierającą wniosek o powołanie do pełnienia urzędu sędziego 
albo asesora sądowego wraz z uzasadnieniem i informacją o pozostałych kandydatach na stanowisko 
sędziowskie albo asesorskie wraz z oceną wszystkich kandydatów. Do uchwały dołącza się dokumentację 
postępowania w sprawie. Zmiana ta oznaczała zatem szczególne, w pewnym sensie „preferencyjne” 
potraktowanie sytuacji obsady stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym: bowiem uchwały KRS tylko 
w tych sprawach poddano kontroli sądowej, przy czym – zapewne w zamiarze poszanowaniem reguły 
nemo iudex in causa sua - sprawowanej nie przez sam SN, ale przez NSA.

Wyrokiem z dnia 25 marca 2019 r., sygn. akt K 12/18, Trybunał Konstytucyjny orzekł m.in., że art. 44 ust. 
1a uKRS jest niezgodny z art. 184 Konstytucji RP49. Sedno oceny TK sprowadzało się do stwierdzenia, 
że przekazanie przez ustawodawcę Naczelnemu Sądowi Administracyjnego kompetencji do rozpoznania 
spraw, o których mowa w tym przepisie (tj. uchwał dotyczących kandydatów na sędziów SN), nie było 
uzasadnione ani rodzajem, ani procedurą tych spraw, jak również sama charakterystyka ustrojowa NSA nie 
predestynuje go do rozpatrywania spraw dotyczących uchwał KRS. W konsekwencji spowodowanej przez 
TK derogacji odnośnego przepisu ustawy, uchwalona została  ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie 
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych50. Na 
mocy tej nowelizacji w art. 43 w ust. 2 skreślono wyrazy: „z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1b” (art. 1 pkt 1), 
natomiast  w art. 44 w ust. 1 zdanie drugie otrzymało brzmienie: Odwołanie nie przysługuje w sprawach 
indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego 
(art. 1 pkt 2a). Jednocześnie uchylono w art. 44 ust. 1b (art. 1 pkt 2b) i zmodyfikowano pozostałe 
brzmienie tego przepisu (ust. 2 i 3), dotyczące wnoszenia dopuszczalnych odwołań (art. 1 pkt 2c noweli). 
Ponadto, ważny przepis przejściowy noweli stanowił, iż postępowania w sprawach odwołań od uchwał 
Krajowej Rady Sądownictwa w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na 
stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, podlegają umorzeniu z mocy prawa (art. 3).

48 Dz.U. z 2018 r., poz. 3.

49 OTK 2019-A poz.17.

50 Dz. U. z 2019 r. poz. 914.
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Ostatecznie zatem, art. 44 ust. 1 uKRS uzyskał postać następującą: „Uczestnik postępowania może 
odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem, o ile przepisy odrębne 
nie stanowią inaczej. Odwołanie nie przysługuje w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do 
pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego”. Oznaczało to a contrario, iż w sprawach 
indywidualnych, dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wszystkich innych 
sądów niż Sąd Najwyższy, czyli sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych, odwołanie od 
uchwał KRS przysługuje, a jego adresatem jest Sąd Najwyższy. 

Dokonano zatem swoistego odwrócenia reguły przyjętej w noweli z 2017 r. i swoiście „negatywnego” 
potraktowania obsady stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym:  mianowicie, w świetle ustawy tylko 
w ich sprawach uchwały KRS są pozbawione dopuszczalności kontroli sądowej, zarówno ze strony samego 
SN, jak i innych sądów, w tym poprzednio mającego tę kompetencję Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

5.2. Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 
listopada 2019 r. i jego reperkusje w polskim porządku prawnym

Do pierwszego przesilenia, o znamionach wręcz kryzysu konstytucyjnego, w relacjach pomiędzy 
europejskimi i krajowymi jurysdykcjami doszło w Polsce w następstwie swoistej „implementacji” 
wyroku Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2019 r. w przedmiocie pytań 
prejudycjalnych polskiego Sądu Najwyższego (w sprawach połączonych o sygn. C 624/18, C 625/18 i C 
585/18; ECLI:EU:C:2019:982).

Pomijając szczegółową argumentację Trybunału, konkluzja tamtego wyroku była następująca:

- Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE 
z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by spory 
dotyczące stosowania prawa Unii mogły należeć do wyłącznej właściwości organu niestanowiącego 
niezawisłego i bezstronnego sądu w rozumieniu pierwszego z tych przepisów. Do tej ostatniej sytuacji 
dochodzi wówczas, gdy obiektywne okoliczności, w jakich został utworzony dany organ, oraz jego 
cechy, a także sposób, w jaki zostali powołani jego członkowie, mogą wzbudzić w przekonaniu jednostek 
uzasadnione wątpliwości co do niezależności tego organu od czynników zewnętrznych, w szczególności 
od bezpośrednich lub pośrednich wpływów władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz jego neutralności 
względem ścierających się przed nim interesów, i prowadzić w ten sposób do braku przejawiania przez ten 
organ oznak niezawisłości lub bezstronności, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno 
budzić w jednostkach w społeczeństwie demokratycznym. Do sądu odsyłającego należy ustalenie, przy 
wzięciu pod uwagę wszystkich istotnych informacji, którymi dysponuje, czy jest tak w przypadku organu 
takiego jak Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

- W razie gdyby tak było, zasadę pierwszeństwa prawa Unii należy interpretować w ten sposób, że 
zobowiązuje ona sąd odsyłający do odstąpienia od stosowania przepisu prawa krajowego zastrzegającego 
dla takiego organu właściwość do rozpoznania sporów w postępowaniu głównym, ażeby spory te mogły 
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zostać rozpatrzone przez sąd, który spełnia wyżej wskazane wymogi niezawisłości i bezstronności i który 
byłby właściwy w danej dziedzinie, gdyby ów przepis nie stał temu na przeszkodzie.51

Po zapadnięciu tego wyroku TS UE, Sąd Najwyższy powołując się na to, że jest organem państwa 
członkowskiego związanym wykładnią prawa unijnego przyjętą przez TS UE, niedwuznacznie dokonał 
kontestacji nie tylko unormowań ustawowych prawa polskiego, ale i samej Konstytucji.

Najpierw uczynił tak w wyroku Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 5 grudnia 
2019 r. (sygn. III PO 7/18)52, a następnie w jeszcze głośniejszej, podjętej przez Sąd Najwyższy w dniu 23 
stycznia 2020 r. uchwale składu połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Sądu Najwyższego (sygn. BSA I-4110-1/20).

Istota tej ostatniej uchwały, podjętej z powołaniem się na „zadanie zapewnienia pełnej skuteczności 
prawu unijnemu przez wyjaśnienie wpływu tej wykładni na wykładnię i stosowanie krajowych przepisów 
procesowych”, sprowadza się do zakwestionowania prawa do orzekania osób powołanych na urząd 
sędziego Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i wojskowych na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa 
„ukształtowanej w trybie” określonym przepisami ustawy nowelizującej z 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018r., 
poz. 3)53.

Jakkolwiek dobrze znane są następstwa tej uchwały SN, polegające na rozstrzygnięciu przez Trybunał 
Konstytucyjny sporu kompetencyjnego pomiędzy SN a Sejmem oraz pomiędzy SN a Prezydentem RP 
(o czym niżej), na przytoczenie zasługuje jeden z argumentów SN.

W zakończeniu uzasadnienia swej uchwały (w finalnym zdaniu) Sąd Najwyższy stwierdzał: „Gdyby jednak 
miało się okazać, że przepisy polskiej Konstytucji, a w szczególności art. 179, stanowiący, iż sędziowie są 
powoływani przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, miałyby wykluczać możliwość 
badania, czy orzekający w danej sprawie sąd jest niezawisły i bezstronny, to wówczas dochodziłoby do 
fundamentalnej kolizji polskich przepisów konstytucyjnych z art. 47 KPP. Na obszarze Unii Europejskiej 
niezawisłość i bezstronność sądów musi mieć wymiar realny, a przymiotów tych nie można w sposób 
niepodważalny zadekretować przez sam fakt otrzymania nominacji na urząd sędziego z rąk Prezydenta 
RP” (pkt 60, str.70-71).

51 Por. wywody w pkt 132-170 i konkluzja w pkt 171 wyroku.

52 W świetle oficjalnego komunikatu Sądu Najwyższego, istota tego rozstrzygnięcia sprowadzała się do 8 „tez”, w których uznano m.in. że: „1) wykładnia zawarta w wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2019 r. wiąże każdy sąd w Polsce, a także każdy organ władzy państwowej; 2) wyrok TSUE wyznacza jednoznaczny 
i precyzyjny standard oceny niezawisłości i bezstronności sądu, jaki obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce; 3) każdy sąd w Polsce, w tym Sąd 
Najwyższy, ma obowiązek z urzędu badać czy standard przewidziany w wyroku TSUE jest zapewniony w rozpoznawanej sprawie; 4) wykonując ten obowiązek Sąd Najwyższy 
stwierdził, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej; 5) Sąd Najwyższy 
uznaje, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego; 8) dlatego 
Sąd Najwyższy z pominięciem Izby Dyscyplinarnej rozpoznał merytorycznie sprawę powoda” -  http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.
aspx?ItemSID=331-b6b3e804-2752-4c7dbcb4- 7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach

53 Pełna treść uchwały jest następująca:  [1]. Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu 
art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa 
ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 3). [2]. Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. 
zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego w sądzie powszechnym albo wojskowym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa 
ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 3), jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 
45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności. [3]. Wykładnia art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. oraz art. 379 pkt 4 k.p.c. przyjęta w punktach 1 i 2 niniejszej uchwały nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez 
sądy przed dniem jej podjęcia oraz do orzeczeń, które zostaną wydane w toczących się w tym dniu postępowaniach na podstawie Kodeksu postępowania karnego przed 
danym składem sądu. [4]. Punkt 1 niniejszej uchwały ma zastosowanie do orzeczeń wydanych z udziałem sędziów Izby Dyscyplinarnej utworzonej w Sądzie Najwyższym na 
podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.) bez względu na datę wydania tych orzeczeń.
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Ostatecznie zatem, Sąd Najwyższy dopuszczał możliwość ustalenia zupełnie odmiennej interpretacji 
polskiej Konstytucji, wykluczającej możliwość podważania niezawisłości i bezstronności sędziego jedynie 
z uwagi na sposób i okoliczności jego powołania do pełnienia urzędu. W takiej jednak perspektywie 
sugeruje „fundamentalną kolizję”, czyli niezgodność polskich przepisów konstytucyjnych z art. 47 KPP 
i opowiada się za pierwszeństwem zastosowania prawa Unijnego przed Konstytucją.

W tym kontekście, koniecznym jest podkreślenie, że zawarty w tytule VI Karty Praw Podstawowych 
„Wymiar sprawiedliwości” Artykuł 47 „Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego 
sądu”, ma treść następującą:

Każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma prawo do skutecznego 
środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym artykule.

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły 
i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Każdy ma możliwość uzyskania porady prawnej, 
skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela.

Pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadają wystarczających środków, w zakresie w jakim jest ona 
konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.54

Tymczasem, po pierwsze, formuła prawa do sądu na gruncie art. 45 ust. 1 i 2 w zw. z art. 77 ust. 2 i art. 
78 Konstytucji RP z 1997 r. nie tylko nie jest uboższa, a jest wprost bardziej pojemna, niż wynikająca z art. 
47 Karty Praw Podstawowych UE55, i stanowi efektywny środek ochrony praw człowieka i obywatela; 
po drugie, Karta Praw Podstawowych UE stanowi składnik Traktatu z Lizbony, będącego umową 
międzynarodową z tzw. dużej ratyfikacji, czyli aktem normatywnym o niewątpliwie niższej mocy prawnej, 
niż Konstytucja RP (por. art. 87, art. 91 ust. 2 i art. 188 pkt 1).

W ewidentnym kontekście powyższej uchwały Sądu Najwyższego, na wniosek Marszałka Sejmu RP z dnia 
22 stycznia 2020 r.56, postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął 
spór kompetencyjny pomiędzy Sądem Najwyższym a Sejmem oraz pomiędzy Sądem Najwyższym 
a Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej57. W pierwszym zakresie orzekł, że Sąd Najwyższy – również 
w związku z orzeczeniem sądu międzynarodowego – nie ma kompetencji do dokonywania prawotwórczej 
wykładni przepisów prawa, prowadzącej do zmiany stanu normatywnego w sferze ustroju i organizacji 
wymiaru sprawiedliwości, dokonywanej w drodze uchwały, o której mowa w art. 83 § 1 ustawy z dnia 8 
grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, a na podstawie art. 10, art. 95 ust. 1, art. 176 ust. 2, art. 183 ust. 
2 oraz art. 187 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dokonywanie zmian w powyższym zakresie  
należy do wyłącznej kompetencji ustawodawcy.  

54  Dz.Urz. UE 2016 C 202.

55 A także dalej idąca, niż formuła prawa do rzetelnego procesu, przewidzianego w art. 6 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
z 1950 r.

56 Por. dane na stronie TK: http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/spor-kompetencyjny-miedzy-sejmem-rp-a-sadem-najwyzszym-oraz-miedzy-prezydentem-rp-a-
sadem-najwyzszym

57  OTK ZU 2020 poz.60 A
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Drugi element i płaszczyznę sporu kompetencyjnego Trybunał rozstrzygnął następująco:  na podstawie 
art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji, powołanie sędziego jest wyłączną kompetencją 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którą wykonuje na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa osobiście, 
definitywnie, bez udziału i ingerencji Sądu Najwyższego. Art. 183 Konstytucji nie przewiduje dla 
Sądu Najwyższego kompetencji do sprawowania przez ten organ nadzoru nad wykonywaniem przez 
Prezydenta Polskiej kompetencji, o której mowa w art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji, 
w tym dokonywania wiążącej wykładni przepisów prowadzącej do określenia warunków skuteczności 
wykonywania przez Prezydenta tej kompetencji. 

 Rezygnując z przytaczania stanowisk uczestników tego postępowania i ich wpływu na rozstrzygnięcie 
Trybunału58, należy jednak zauważyć, że w nader obszernym i szczegółowym uzasadnieniu swego 
postanowienia59, jakkolwiek Trybunał Konstytucyjny rozstrzygał o właściwym znaczeniu norm 
kompetencyjnych, jednoznacznie wszedł w konfrontację z Sądem Najwyższym i jego stanowiskiem 
zawartym w uchwale z 23 stycznia 2020 r., a pośrednio z poprzedzającym ją judykatem TS UE z 2019 
r. Trybunał stwierdził m.in., że „W arbitralnej ocenie SN, ustawa nowelizująca [ustawę o KRS – przyp. 
DD] z 8 grudnia 2017 r. ‚wywołuje zasadnicze wątpliwości ustrojowe i konstytucyjne’. Wprowadzony tą 
ustawą tryb wybierania sędziowskiej części składu KRS jest konsekwentnie przez SN ignorowany i jako 
element obowiązującego polskiego systemu prawnego – pomijany, co również należy uznać za wczesny 
etap tego samego, który obecnie został zbadany, sporu między SN a Sejmem, trwającego de facto od 
dwóch lat. Przeanalizowany obecnie przez TK spór jest tylko jego punktem kulminacyjnym, kolejnym 
etapem. W działaniach swych, SN od 2018 r. przypisuje sobie prawo ‚rozstrzygania’ o ‚sprawach’ z obszaru 
właściwości polskiego ustawodawcy, prawo do uznawania lub pomijania ustaw, ich ‚niezauważania’ lub 
arbitralnego modyfikowania znaczeń (rozumień) przepisów umiejscowionych w aktach powszechnie 
obowiązujących. (…) Podważanie kompetencji Sejmu i prerogatywy Prezydenta przez SN znalazło swe 
odzwierciedlenie w sformułowaniach pytań prejudycjalnych do TSUE”  [pkt 2.2., str. 26]. 

Zdaniem Trybunału, Sąd Najwyższy „zignorował postanowienia Konstytucji oraz wiążące orzecznictwo 
TK, przyjmując treści oczywiście z nimi sprzeczne”, a „wykorzystując traktatową instytucję pytań 
prejudycjalnych, działał z naruszeniem i nadużyciem tej instytucji. W efekcie, wadliwym prawnie było 
też powołanie się w uzasadnieniu uchwały SN z 23 stycznia 2020 r. na obowiązek SN bezpośredniego 
wykonania wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. z ‚pominięciem’ polskiego porządku konstytucyjnego. 
Skutkowało to wkroczeniem przez SN w konstytucyjne kompetencje polskiego ustawodawcy oraz 
Prezydenta. SN, podkreślając w uzasadnieniu swej uchwały ‚konieczność lojalności wobec UE’, zignorował 
swój pierwszorzędny, konstytucyjny obowiązek wierności Rzeczypospolitej wynikający dla każdego 
obywatela z art. 82 Konstytucji i obowiązek ‚podlegania Konstytucji” wynikający dla sędziów z art. 178 
ust. 1 Konstytucji. SN swą uchwałą zignorował także to, iż sędziowie w Rzeczypospolitej Polskiej wydają 
wyroki jako polscy sędziowie w imieniu Rzeczypospolitej i z jej symbolem na piersi, to jest wizerunkiem 
polskiego orła, a nie jako „sędziowie unijni” oznaczeni emblematami Unii Europejskiej” [pkt 26, str. 42-43]. 

58 Także ze względu na fakt, iż autor miał zaszczyt pełnić w tamtym procesie rolę pełnomocnika Prezydenta RP, jako uczestnika postępowania.

59  Sentencja postanowienia została ogłoszona 23.04.2020 r. w M. P. poz. 379, natomiast jego uzasadnienie opublikowano w na stronie internetowej w OTK ZU dopiero 
2.12.2020 r.
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W konkluzji TK jednoznacznie ustalił, że SN poprzez swoje nieuprawnione działania doprowadził do 
zaistnienia sporu kompetencyjnego z Sejmem, gdyż „uzurpował sobie prawo do wprowadzania zmian stanu 
normatywnego w sferze ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości”, choć „nawet wyrok TS UE z 19 
listopada 2019 r., którego postanowienia – jak twierdzi SN – realizował w drodze uchwały z 23 stycznia 
2020 r., nie dawał podstawy do wkroczenia w kompetencje zastrzeżone konstytucyjnie dla prawodawcy. 
SN dokonał prawotwórczej wykładni przepisów prawa, prowadzącej do zmiany stanu normatywnego 
w sferze ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości, do czego nie miał kompetencji” [pkt 2.8. str.48].

Odnośnie do drugiej płaszczyzny sporu, Sąd Najwyższy z równą kategorycznością zdyskwalifikował 
działanie Sądu Najwyższego, mające  podważać prerogatywę Prezydenta dotyczącą powoływania sędziów. 
W szczególności, z powołaniem na ugruntowane wcześniejsze orzecznictwo TK60 podkreślił, że w polskim 
porządku prawnym nie ma żadnych przepisów, które „powierzałyby SN kompetencję w zakresie oceny 
skuteczności powołania sędziego, a w szczególności oceny skuteczności nadania sędziemu, którego 
dotyczy akt powołania, prawa do wykonywania władzy sądowniczej, a także jeśli chodzi o określenie 
warunków skuteczności powołania przez Prezydenta do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego”, ani 
takich przepisów, które przyznawałyby „kompetencję do podważania aktu powołania i wynikającej z tego 
aktu inwestytury do orzekania przez sędziego jakiemukolwiek organowi władzy publicznej, w tym także 
SN”.  Zauważył, że wcześniej SN  „również analogicznie pojmował te kwestie”61 [pkt 3.4., str. 55].

Zdaniem TK, uchwała wykładnicza SN, niezależnie od podkreślania w jej uzasadnieniu, że dotyczy sądu, 
a nie sędziów, „prowadzi de facto do zaprzeczenia konstytucyjnie zagwarantowanego statusu sędziego”, 
tworząc nieznaną w polskim porządku prawnym kategorii „sędziów niezdolnych do orzekania” oraz wkraczając 
w zakres kompetencji Prezydenta i niwecząc skuteczność aktu powołania tych sędziów  prowadzi „do stanu 
rzeczy pozostającego w rażącej sprzeczności z wieloma zasadami konstytucyjnymi oraz przepisami 
określającymi kompetencje Prezydenta”. A to jest stan „niemożliwy do zaakceptowania na gruncie wartości 
konstytucyjnych” [pkt 3.5 str.55-56].

W końcowej argumentacji Trybunał podzielił stwierdzenia, że w zamierzonym przez SN rezultacie 
jego uchwały z 23 stycznia 2020 r.  osoby powołane do SN na wniosek KRS ukształtowanej w trybie 
określonym w ustawie nowelizującej z  2017 r. „wprawdzie uzyskują status sędziego, z tego atrybutami 
i gwarancjami, w tym zwłaszcza niezawisłością, immunitetem, czy nieusuwalnością, ale bez prawa do 
orzekania”. Ostatecznym efektem realizacji uchwały Sądu Najwyższego – wnioskuje TK - byłoby zatem 
„nadanie tym sędziom statusu sędziów de facto w stanie spoczynku, wbrew jakimkolwiek podstawom, zasadom 
i regułom prawnym, konstytucyjnym czy ustawowym, a to w drodze i formie uchwały Sądu Najwyższego, mającej 
jakoby tylko wyjaśniać wątpliwości prawne samego Sądu Najwyższego” [pkt 5.5, str.57]. 

W konkluzji Trybunał podkreśla, że „jeśli konstytucyjna kompetencja Prezydenta do powołania na urząd 
sędziego nie może być ograniczana nawet w ramach działalności ustawodawczej, to tym bardziej nie może 
być ograniczana na etapie stosowania prawa przez sądy. Również SN, podejmując uchwałę wykładniczą 

60 M.in. wyroki TK z 8.05.2012 r., sygn. K 7/10 (OTK ZU 2012/5A/48), 5.06.2012 r., sygn. K 18/09 (OTK ZU 2012/6A/63) oraz z 11.09.2017 r., sygn. K 10/17 (OTK ZU 
2017A/64). 

61 Z powołaniem na uchwałę SN z 28.09.2000 r., sygn. akt III ZP 21/00; Lex nr 42995. 



22 Suwerenność czy "sędziokracja" ? Raport w sprawie sporu o niezawisłość i bezstronność polskich sędziów
Prof. dr hab. Dariusz Dudek

o charakterze abstrakcyjnym, nie ma kompetencji poprzez wykładnię prawotwórczą de facto zmierzać do 
weryfikacji skuteczności wykonania przez Prezydenta jego kompetencji do powołania na urząd sędziego”. 
Albowiem „powołanie sędziego jest wyłączną kompetencją Prezydenta, którą wykonuje, na wniosek KRS, 
osobiście, definitywnie, bez udziału i ingerencji SN” [pkt 5.6, str. 57]. 

Rzecz jasna, rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego zawierające fundamentalne ustalenia 
i interpretacje nie tylko wywołało rozbieżne reakcje, ale też nie zakończyło, niestety, trwającego sporu 
o polską władzę sądowniczą ani na forum wewnętrznym, ani europejskim.

5.3. Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 marca 
2021 r. i jego konsekwencje w orzecznictwie polskim

Z kolei uwzględnienia wymaga wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 marca 2021 r. 
w sprawie C824/18 dotyczący procedury powoływania sędziów Sądu Najwyższego oraz dopuszczalności 
kontroli sądowej decyzji personalnych Krajowej Rady Sądownictwa w tym zakresie.

Wymienionym wyrokiem TS UE, wydanym na skutek postanowień prejudycjalnych NSA62 orzekł63 m.in., 
że: „W przypadku zmian w krajowym porządku prawnym, które, po pierwsze, pozbawiają sąd krajowy jego 
właściwości do orzekania w pierwszej i  zarazem ostatniej instancji w przedmiocie odwołań wnoszonych 
przez kandydatów na stanowiska sędziowskie w  sądzie takim jak Sąd Najwyższy (Polska) od rozstrzygnięcia 
organu takiego jak Krajowa Rada Sądownictwa (Polska) o nieprzedstawieniu ich kandydatur i przedstawieniu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie innych kandydatów do pełnienia urzędu na 
tych stanowiskach […] – art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na 
przeszkodzie takim zmianom, jeżeli okaże się – co powinien ocenić sąd odsyłający na podstawie wszystkich 
istotnych okoliczności – że zmiany te mogą wzbudzić w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do 
niepodatności sędziów powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wspomnianych 
uchwał Krajowej Rady Sądownictwa na czynniki zewnętrze, w szczególności na bezpośrednie lub pośrednie 
wpływy władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz co do ich neutralności względem ścierających się przed 
nimi interesów i prowadzić w ten sposób do braku widocznych oznak niezawisłości lub bezstronności tych 
sędziów, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno budzić w jednostkach w społeczeństwie 
demokratycznym i w państwie prawnym. W przypadku potwierdzenia naruszenia wspomnianych artykułów 
zasadę pierwszeństwa prawa Unii należy interpretować w ten sposób, że wymaga ona od sądu odsyłającego 
odstąpienia od zastosowania się do omawianych zmian w krajowym porządku prawnym, niezależnie od tego, czy 
mają one charakter ustawowy, czy konstytucyjny, i  w  konsekwencji dalszego uznawania swojej wcześniejszej 
właściwości do rozpoznania spraw, które wpłynęły do niego przed zaistnieniem tych zmian.”

Sedno rozstrzygnięcia TS UW sprowadzało się zatem do następującej tezy: „Kolejne nowelizacje polskiej 
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej 
rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów do pełnienia 

62  Por. m.in.  postanowienia NSA z 21.11.2018 r., sygn. II GOK 2/18 i z 26.6.2019 r., sygn. II GOK 2/18.

63 Pełna treść dostępna na stronie: https://curia.europa.eu/juris/document/document jsf;jsessionid=0CA70EE7E95A0442BAC99FD8825815F4?text=&do-
cid=238382&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2840462 



23 Suwerenność czy "sędziokracja" ? Raport w sprawie sporu o niezawisłość i bezstronność polskich sędziów
Prof. dr hab. Dariusz Dudek

urzędu sędziego Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo Unii. W przypadku potwierdzenia naruszenia 
zasada pierwszeństwa prawa Unii nakłada na sąd krajowy obowiązek odstąpienia od zastosowania się do 
takich zmian”.64

Rezygnując ze szczegółowego przytaczania pytań prejudycjalnych NSA, które zainicjowały ww. 
postępowanie, a także stanowisk i argumentów przedstawianych przez jego uczestników (zreferowanych 
w uzasadnieniu tego wyroku), należy jednak uwzględnić kilka ważnych wątków rozstrzygnięcia TS UE. 
W szczególności, zdaniem Trybunału w Luksemburgu, wiążącemu charakterowi jego wyroku, „nie mogłyby 
stanąć na przeszkodzie przepisy wewnętrzne, w tym również przepisy rangi konstytucyjnej” [pkt 81], 
podobnie jak przywołany w toku postępowaniu wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
25 marca 2019 r. nie umożliwiał TS UE wydania orzeczenia prejudycjalnego [pkt 82-84].

Podtrzymując swe dość oczywiste poglądy nt. wymogu niezawisłości sędziowskiej, stanowiącej integralny 
element sądzenia i wchodzącej w zakres istoty prawa do skutecznej ochrony sądowej oraz prawa 
podstawowego do rzetelnego procesu sądowego, a także konieczności zagwarantowanie niezależności 
sądów względem władzy ustawodawczej i wykonawczej, co ma „wykluczyć, w przekonaniu jednostek, 
wszelką uzasadnioną wątpliwość co do niezależności tego organu od czynników zewnętrznych oraz jego 
neutralności względem ścierających się przed nimi interesów” [pkt 116-121], Trybunał odniósł się po 
części do kompetencji Prezydenta. Stwierdził mianowicie, iż „sam fakt, iż sędziowie ci są powoływani przez 
Prezydenta RP, nie musi powodować zależności owych sędziów od tego organu ani budzić wątpliwości 
co do ich bezstronności, jeżeli po powołaniu osoby te nie podlegają żadnej presji i nie otrzymują zaleceń 
podczas wykonywania swoich obowiązków”. Zarazem jednak „pozostaje konieczne upewnienie się, że 
materialne warunki oraz zasady proceduralne podejmowania decyzji dotyczących powoływania sędziów 
są sformułowane w sposób nieprowadzący do powstania w przekonaniu jednostek uzasadnionych 
wątpliwości co do niepodatności danych sędziów na czynniki zewnętrzne oraz ich neutralności względem 
ścierających się przed nimi interesów po tym, jak zostaną oni powołani”.  Zważywszy, że na podstawie 
art. 179 Konstytucji sędziowie Sądu Najwyższego są powoływani przez Prezydenta RP na wniosek KRS, 
czyli organu, któremu na mocy art. 186 Konstytucji powierzono zadanie stania na straży niezależności 
sądów i niezawisłości sędziów, „interwencja takiego organu w kontekście procesu powoływania sędziów 
może, co do zasady, przyczynić się do obiektywizacji tego procesu poprzez zakreślenie ram uznania, 
jakim dysponuje Prezydent RP przy wykonywaniu powierzonej mu prerogatywy”. To zaś jest możliwe 
„wyłącznie pod warunkiem, w szczególności, że sam ten organ będzie wystarczająco niezależny od władzy 
ustawodawczej i wykonawczej oraz od organu, któremu ma przedłożyć taki wniosek o powołanie”  [pkt 
122-125].

W dalszym toku argumentacji TS UE odnosi się już do samej KRS, zauważając, że skoro na podstawie 
art. 179 Konstytucji akt, w którym KRS rekomenduje danego kandydata do powołania do pełnienia 
urzędu sędziego Sądu Najwyższego, stanowi warunek sine qua non, aby taki kandydat mógł na nie zostać 
powołany przez Prezydenta RP, to rola KRS w procesie nominacyjnym jest  pierwszoplanowa. Dlatego 
też „stopień niezależności KRS od polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej przy wykonywaniu 
powierzonych jej zadań może mieć znaczenie przy dokonywaniu oceny, czy wyłonieni przez nią sędziowie 

64  Vide: Komunikat prasowy TS UE nr 31/21 dostępny na stronie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/pl/?annee=2021 – dostęp: 22.03.2021
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będą w stanie spełnić wymogi niezawisłości i bezstronności wynikające z prawa Unii”. Jednocześnie 
z uwagi na to, iż „decyzje Prezydenta RP w sprawach powołania sędziów Sądu Najwyższego nie mogą 
być przedmiotem kontroli sądowej”, istotny może być sposób, w jaki określono zakres odwołania 
przysługującego od uchwały KRS w przedmiocie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego, 
w szczególności, „czy to odwołanie umożliwia zapewnienie skutecznej kontroli sądowej takich uchwał, 
przynajmniej w zakresie pozwalającym na ustalenie, że nie doszło do przekroczenia uprawnień lub 
nadużycia władzy, naruszenia prawa lub popełnienia oczywistego błędu w ocenie”.

Trybunał uznał, że ewentualny brak możliwości skorzystania ze środka prawnego przed sądem w procesie 
powoływania do pełnienia urzędu sędziego krajowego sądu najwyższego, może w niektórych przypadkach 
nie stanowić problemu z punktu widzenia wymogów wynikających z prawa Unii. Jednak „inaczej jest 
w okolicznościach, w których wszystkie istotne elementy charakteryzujące taki proces w określonym 
krajowym kontekście prawno-faktycznym, a w szczególności warunki, w jakich dochodzi do nagłego 
zniesienia istniejącej dotychczas możliwości wniesienia środka prawnego, mogą wzbudzić w przekonaniu 
jednostek wątpliwości natury systemowej co do niezawisłości i bezstronności sędziów powołanych 
w wyniku tego procesu”. Kiedy niezależność organu takiego jak KRS od władzy ustawodawczej 
i wykonawczej rodzi wątpliwości, przy dokonywaniu oceny tej przesłanki należy wziąć pod uwagę kilka 
okoliczności: po pierwsze, KRS w nowym składzie została ukonstytuowana w drodze skrócenia trwającej 
cztery lata kadencji członków wcześniej wchodzących w skład tego organu; po drugie, chociaż 15 członków 
KRS wybieranych spośród sędziów było wcześniej wyłanianych przez środowisko sędziowskie, obecnie 
są oni desygnowani przez polski organ władzy ustawodawczej; po trzecie, występowanie ewentualnych 
nieprawidłowości, jakimi mógł zostać dotknięty proces powoływania niektórych członków KRS w nowym 
składzie; po czwarte, sposób, w jaki organ ten wypełnia swoje konstytucyjne zadanie stania na straży 
niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz wykonuje swoje poszczególne kompetencje. Trybunał 
zaleca także uwzględnianie „ewentualnego istnienia uprzywilejowanych więzów między członkami 
ukonstytuowanej w ten sposób KRS a polską władzą wykonawczą” oraz innych istotnych elementów 
kontekstu, które także „mogą wzbudzić wątpliwości co do niezależności KRS i jej roli w procesach 
nominacyjnych” [pkt 126-132].

W kontekście stwierdzenia niekonstytucyjności art. 44 ust. 1a ustawy o KRS przez Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z dnia 25 marca 2019 r., TS UE przypomniał, że w  tym wyroku TK „nie zakwestionowano 
potwierdzanej przez ten sąd w dotychczasowym orzecznictwie konieczności sądowej kontroli procesu 
powoływania na stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym, a w szczególności przyjmowanych 
w ramach tego procesu uchwał KRS” [pkt 147]. Jednakże „w każdym wypadku należy podkreślić, że skutki 
powiązane z zasadą pierwszeństwa prawa Unii wiążą wszystkie organy państwa członkowskiego, czemu 
w szczególności nie mogą stanąć na przeszkodzie przepisy wewnętrzne dotyczące określenia właściwości 
sądów, w tym również przepisy rangi konstytucyjnej. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem 
jest niedopuszczalne, by przepisy prawa krajowego, nawet rangi konstytucyjnej, naruszały jedność 
i skuteczność prawa Unii” [pkt 148, z powołaniem na wcześniejsze orzecznictwo]. A ponieważ polski 
ustawodawca nie wyznaczył innego niż sąd odsyłający sądu, który spełniałby wymogi niezawisłości 
wypływające z prawa Unii i miałby rozpoznać sprawy w postępowaniu głównym po otrzymaniu od 
Trybunału odpowiedzi na pytania zadane mu przez sąd odsyłający w jego pierwotnym wniosku o wydanie 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym, jedynym skutecznym sposobem zaradzenia przez ten sąd naruszeniom 
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art. 267 TFUE i art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE, które wynikałyby z przyjęcia ustawy z dnia 26 kwietnia 
2019 r., jest w niniejszym wypadku dalsze uznawanie swojej właściwości, w ramach której wystąpił on do 
Trybunału z tym wnioskiem na podstawie obowiązujących do tego czasu przepisów krajowych [pkt 149]. 

Trybunał powtarza swą ocenę, że brak możliwości skorzystania ze środka prawnego przed sądem 
w kontekście procesu powoływania do pełnienia urzędu sędziego krajowego sądu najwyższego może 
w niektórych przypadkach nie stanowić problemu z punktu widzenia wymogów wynikających z prawa 
Unii, ale „inaczej może być w przypadku przepisów prowadzących do zniweczenia skuteczności tego 
rodzaju środków prawnych, które istniały dotychczas, zwłaszcza w sytuacji gdy ich przyjęcie, rozważane 
w powiązaniu z innymi istotnymi okolicznościami charakteryzującymi taki proces nominacyjny 
w określonym krajowym kontekście prawnofaktycznym, może wzbudzić w przekonaniu jednostek 
wątpliwości natury systemowej co do niezawisłości i bezstronności sędziów powołanych w wyniku tego 
procesu” [pkt 156].

Konkluzje Trybunału również stanowią powtórzenie jego wcześniejszych wywodów.

Przytoczony powyżej wyrok TS UE, pomimo swego radykalizmu nie był całkiem jednoznaczny pod 
względem skutków prawnych i faktycznych, jakie mógł wywrzeć dla polskiej praktyki ustrojowej 
w obszarze procesu powoływania sędziów Sądu Najwyższego. Jednak oczywistym było, że jego zasadnicza 
implementacja zostanie dokonana przez „sąd odsyłający”, czyli Naczelny Sąd Administracyjny, który 
wystąpił z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału w Luksemburgu65.  Rzecz jasna, NSA musiałby dokonać 
„badania”, ustaleń i ocen, wskazanych przez TS UE, a dotyczących zarówno procesu ustawodawczego 
w zakresie zniesienia zaskarżalności do NSA uchwał KRS o nieprzedstawieniu kandydatury we wniosku 
o powołanie przez Prezydenta na urząd sędziego SN, jak i w zakresie nowego modelu wyborów przez 
Sejm 15-osobowego składu sędziów do KRS. A wszystko to w perspektywie ustalenia, czy okoliczności 
te (normatywne i faktyczne) „mogą wzbudzać w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do 
niepodatności sędziów powołanych na podstawie uchwał KRS na czynniki zewnętrzne, a w szczególności 
na bezpośrednie lub pośrednie wpływy polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz co do ich 
neutralności względem mogących się przed nimi ścierać interesów i prowadzić w ten sposób do braku 
widocznych oznak niezawisłości lub bezstronności tych sędziów, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie 
sądownictwo powinno budzić w jednostkach w społeczeństwie demokratycznym i państwie prawnym”. 
Widoczny był wysoce hipotetyczny charakter, brak ostrości, subiektywizm, a nawet pewien relatywizm 
kluczowej przesłanki, ujętej w sformułowaniu TS UE: „mogą wzbudzać w przekonaniu jednostek 
uzasadnione wątpliwości”. 

Realistycznie można było jednak z góry przewidywać, że NSA dojdzie do takich właśnie, negatywnych 
wniosków, co wszak niedwuznacznie wynikało z samego faktu wystosowania pytań prejudycjalnych do 
TS UE oraz z ich argumentacji. Trybunał Luksemburski nie sprecyzował jednak, o ustalenie jakich, czyli 
konkretnie czyich (kogo) „uzasadnionych wątpliwości” chodzi w tym badaniu. Czy wystarcza na przykład 
„przekonanie jednostek” w liczbie pięciu osób kandydatów do SN, nie zaakceptowanych przez KRS, którzy 

65 Przedmiotem jego postępowania były bowiem odwołania do NSA od uchwał KRS z dnia 24 i 28 sierpnia 2018 r., w których Rada postanowiła o nieprzedstawieniu 
Prezydentowi RP wniosku o powołanie 5 osób do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego - 2 w Izbie Karnej oraz 3 w Izbie Cywilnej.
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następnie wnieśli przedmiotowe odwołania do NSA i w których to sprawie zainicjowano postępowanie 
przed TS UE ? Było bowiem oczywiste, iż osoby te tak właśnie, czyli zdecydowanie negatywnie oceniają 
zarówno sposób unormowania, jak i sam dokonany wybór przez Sejm 15 sędziów do składu KRS, 
a także efekty działania KRS polegające na przedstawieniu innych, niż ci kandydaci osób Prezydentowi, 
z wnioskiem o powołanie na sędziego SN, a zapewne dezaprobują również same postanowienia głowy 
państwa w tej mierze. Należało zatem spodziewać się, że jeśli NSA faktycznie dokonałby takiej właśnie 
oceny i zakwalifikował zmiany ustawodawcze z 2018 i 2019 r. jako niezgodne z prawem UE, wówczas 
– zgodnie z zaleceniem TS UE – miałby rozpoznać odwołania przez 5 kandydatów do SN na podstawie 
przepisów formalnie uchylonych i nieobowiązujących, a przewidujących wcześniej kognicję NSA w tych 
sprawach.

Z uzasadnienia wyroku TS UE wprawdzie zdawał się wynikać tylko taki, ograniczony skutek, odnoszący się 
do konkretnych spraw, czyli kilku postępowań zawisłych przed NSA w 2018 r., jednak można było również 
przewidywać ekstrapolację tego skutku. W szczególności, wyrok TS UE mógł być potraktowany jako 
otwierający drogę prawną do podważania skuteczności także innych, zapadłych wcześniej negatywnych 
uchwał KRS o nieprzedstawieniu Prezydentowi wniosku o powołanie kandydata do pełnienia urzędu 
sędziego SN, jak i tego typu uchwał, wydawanych przez KRS już po wyroku TS UE. To zaś musiałoby 
prowadzić to może do poważnego chaosu i dezorganizacji w funkcjonowaniu KRS i całej władzy 
sądowniczej w Polsce.

Należy jednak podkreślić, że wyrok TS UE nie dawał (i nadal nie daje) żadnych podstaw do kwestionowania 
przed NSA powołań sędziów SN, faktycznie już dokonanych przez Prezydenta na wniosek KRS, nawet 
w tych sprawach, w których KRS „wybrała” jednych kandydatów, a „odrzuciła” innych, w tym osoby 
odwołujące się do NSA, w których zainicjowano pytania prejudycjalne. Jakkolwiek dość niejasno Trybunał 
luksemburski powiada, iż sam fakt powoływania przez Prezydenta sędziów na wniosek KRS w nowym 
składzie „nie musi powodować zależności owych sędziów od tego organu ani budzić wątpliwości co do 
ich bezstronności”, a nawet, że nieodzowny udział KRS w procesie powoływania sędziów może przyczynić 
się do „obiektywizacji tego procesu poprzez zakreślenie ram uznania, jakim dysponuje Prezydent RP przy 
wykonywaniu powierzonej mu prerogatywy” [pkt 122 i 124] – to zarazem trafnie i kategorycznie ustalił, 
iż „decyzje Prezydenta RP w sprawach powołania sędziów Sądu Najwyższego nie mogą być przedmiotem 
kontroli sądowej”. I właśnie dlatego „istotny może być także sposób, w jaki określono zakres odwołania 
przysługującego od uchwały KRS” oraz „czy to odwołanie umożliwia zapewnienie skutecznej kontroli 
sądowej takich uchwał” [pkt 128].

Generalnie, clou prezentowanego w analizowanym wyroku podejścia TS UE do całości systemu prawnego 
państwa członkowskiego UE, w tym do waloru prawnego jego konstytucji, sprowadza się do poglądu 
o bezwzględnym prymacie prawa europejskiego: „skutki powiązane z  zasadą pierwszeństwa prawa 
Unii wiążą wszystkie organy państwa członkowskiego, czemu w szczególności nie mogą stanąć na 
przeszkodzie przepisy wewnętrzne dotyczące określenia właściwości sądów, w tym również przepisy 
rangi konstytucyjnej. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem jest niedopuszczalne, by przepisy 
prawa krajowego, nawet rangi konstytucyjnej, naruszały jedność i skuteczność prawa Unii”. Oznacza to 
zatem kolejny już sprawdzian znaczenia zasady suwerenności naszego państwa i rangi jego konstytucji 
w warunkach integracji europejskiej, podlegających daleko idącej redefinicji i modyfikacji. 
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W świetle analizowanego wyroku TS UE zdecydowanie została też określona jego relacja do polskiego 
Trybunału Konstytucyjnego, czy szerzej: model „dialogu” orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości 
z sądami krajowymi państwa członkowskiego, który wszak stanowić ma jedną z wartości i płaszczyzn 
kooperacji w ramach Unii. W szczególności, po pierwsze, przepisy prawa krajowego uniemożliwiające 
uruchomienie procedury z  art. 267 TFUE (składanie wniosków o  wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym) należy według stanowiska TS UE „pominąć”, co jest zalecone bez potrzeby uprzedniego 
działania sądu krajowego w kierunku usunięcia wadliwych przepisów w  drodze ustawodawczej lub 
„w jakimkolwiek innym trybie konstytucyjnym”, w domyśle: na przykład po uprzednim zainicjowaniu przed 
krajowym Trybunałem Konstytucyjnym postępowania w przedmiocie kontroli hierarchicznej zgodności 
norm prawnych. Po drugie, przywoływany w toku postępowania przez uczestników oraz przez sam TS 
UE w uzasadnieniu jego rozstrzygnięcia wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego z  dnia 25 marca 
2019 r. nie został zakwalifikowany jako uniemożliwiający Trybunałowi Luksemburskiemu wydanie 
orzeczenia prejudycjalnego. Aczkolwiek – podkreślmy - to właśnie polski sąd konstytucyjny uznał za 
niezgodne z Konstytucją RP unormowanie ustawowe, przyznające NSA (czyli sądowi odsyłającemu) 
kognicję w sprawie odwołań od uchwał KRS, nie aprobujących kandydatów na sędziów SN. Po trzecie, 
jedyne w zasadzie pozytywne odniesienie TS UE do Trybunału Konstytucyjnego polega na wskazaniu, 
że w wyroku TK z 2019 r. „nie zakwestionowano potwierdzanej przez ten sąd w dotychczasowym 
orzecznictwie konieczności sądowej kontroli procesu powoływania na stanowiska sędziowskie w Sądzie 
Najwyższym, a w szczególności przyjmowanych w ramach tego procesu uchwał KRS”. Po czwarte jednakże, 
TS UE nie zauważył przy tym (by nie rzec: zignorował), że najważniejsze wniosek, jaki wynika z pkt 
I tego wyroku polskiego sądu  konstytucyjnego stanowi jego aprobata dla ustawowego uregulowania 
w noweli z 2017 r. wyboru 15 sędziów członków KRS przez Sejm, co uznał za zgodne z art.187 ust. 1 
pkt 2 Konstytucji RP. Po piąte, TS UE nie miał w ogóle w polu swoich rozważań innych rozstrzygnięć 
polskiego TK dotyczących problemów ustrojowych władzy sądowniczej, w tym zawartych w wyroku z 20 
kwietnia 2020 r. w sprawie oznacz. sygn. akt U 2/20 (zakres kognicji SN) oraz w postanowieniu z 21 
kwietnia 2020 r. w sprawie oznacz. sygn. akt Kpt 1/20 (spór kompetencyjny). Po szóste, o ile pominięcie 
przez TS UE faktu wydania, treści oraz znaczenia tych nowszych judykatów TK nie jest szczególnie 
dziwne - są one bowiem ewidentnie „opozycyjne” wobec przyjmowanej przez polski SN preponderacji 
prawa i orzecznictwa europejskiego, o tyle musi zastanawiać pominięcie przez TS także wcześniejszego 
wyroku TK z dnia 27 maja 2008 r., SK 57/0666. A przecież to właśnie w tamtym orzeczeniu nasz sąd 
konstytucyjny stwierdził, że całkowite wyłączenie drogi sądowej w sprawach dotyczących powołania 
do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim pozostaje w sprzeczności z art. 45 ust. 1 i z art. 77 ust. 
2 Konstytucji w związku z art. 60 Konstytucji RP. Polski Trybunał podkreślił wówczas także, że ochrona 
sądowa, udzielana kandydatowi na określone stanowisko sędziowskie, powinna obejmować kontrolę tego 
postępowania pod względem legalizmu, ograniczając się do oceny zgodności z prawem zastosowanej in 
casu procedury oceny kandydatury i w efekcie przedstawienia Prezydentowi RP wniosku o powołanie 
lub odmowy objęcia danego kandydata takim wnioskiem. Po siódme, jakkolwiek w początkowej części 
wyroku z 2 marca 2021 r. TS UE ustala tzw. „ramy prawne” swego rozstrzygnięcia, wskazując m.in. art. 47 
Karty praw podstawowych UE oraz art. 45 ust. 1, art. 60, art. 179, art. 184, art. 186 i art. 187 Konstytucji 
RP – jednak w ogóle nie zajmuje się kwestią, czy polskie  unormowanie konstytucyjne odpowiada 
standardowi „prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu”. Tymczasem 
wskazane europejskie unormowanie prawa do sądu, zawarte w art. 47 KPP UE, bynajmniej nie posiada 

66 OTK-A 2008/4/63.
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bardziej doniosłej czy pojemnej treści, niż art. 45 ust. 1 w zw.z art. 77 ust.2 Konstytucji RP. Po ósme, TS 
UE nie odniósł się również do problemu, czy mogło dojść do naruszenia prawa UE przez ustawodawstwo 
polskie, normujące skład i kompetencje KRS, przy zachowaniu jednocześnie jego zgodności z polską 
Konstytucją. Po dziewiąte, Trybunał przeszedł do porządku nad tym, czy w ogóle dopuszczalne prawnie 
jest restytuowanie mocy obowiązującej przepisów krajowych, uchylonych (zmienionych) w następstwie 
wyroku naszego TK, a dotyczących braku kognicji NSA do rozpoznawania odwołań od negatywnych 
uchwał KRS. Po dziesiąte, TS UE wskazał „sądowi odsyłającemu” rozwiązanie jedynie doraźne, możliwe 
do zastosowania ad casum, nie zaś systemowe, trwale określające model kontroli sądowej decyzji KRS 
w obszarze nominacji sędziowskich – co też w żadnej mierze nie należało do kompetencji TS UE.

Pomijając fakt, że w nowszej (ale poprzedzającej wyrok z 2 marca 2021 r.) praktyce orzeczniczej SN 
zarysowały się dwa, dość rozbieżne stanowiska dotyczące obowiązującej regulacji ustawowej (nie)
zaskarżalności uchwał KRS: „aktywistyczne”, kontestujące obowiązujące unormowanie ustawowe 
i optujące za kognicją SN w tym przedmiocie67 oraz przeciwnie, stanowisko „powściągliwe”, wprawdzie 
co do zasady niewykluczające kontroli przez SN przedmiotowych uchwał KRS, dotyczących powoływania 
sędziów, ale dopuszczające ją w ograniczonym zakresie68, należy wskazać w jaki sposób wyrok TS UE 
został implementowany przez sąd odsyłający, czyli NSA, oraz oceniony (pośrednio) przez polski Trybunał 
Konstytucyjny. 

Zgodnie z możliwym (a przez niektórych oczekiwanym) scenariuszem, po wyroku TS UE z 2 marca 2021 
r.  Naczelny Sąd Administracyjny podjął postępowanie we wszystkich sprawach, w których skierował 
swe pytania prejudycjalne i wydał rozstrzygnięcia.  W kolejnych wyrokach69 uchylił zaskarżone uchwały 
Krajowej Rady Sądownictwa z 2018 r. w punktach dotyczących przedstawienia kandydatów w całości 
oraz w punkcie dotyczącym nieprzedstawienia określonych osób w stosunku do skarżących oraz umorzył 
postępowanie przed KRS w tym zakresie.

NSA stwierdził70, że „obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności 
od organów władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej w procedurze powoływania sędziów. Stopień 
jej zależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej przy wykonywaniu powierzonych KRS zadań jest 
zaś na tyle wysoki, że nie może on być bez znaczenia dla oceny spełniania przez wyłonionych przez 
nią sędziów obiektywnych wymogów niezawisłości i bezstronności wynikających z art. 47 Karty Praw 
Podstawowych UE”.  W uzasadnieniach tych orzeczeń NSA stwierdził, że istota orzeczenia TSUE odnosiła 
się do zagadnienia dotyczącego „zachowania unijnych wymogów zapewnienia prawa do sądu oraz istnienia 
efektywnej ochrony sądowej w postępowaniach wywołanych odwołaniami wniesionymi od uchwał KRS”, 
zaś „wykładnia prawa zawarta w wyroku TSUE wiąże każdy sąd w Polsce – jako sąd unijny – oraz każdy 
organ władzy państwowej. Ponieważ prawo do sądu oraz efektywnej ochrony sądowej stanowi wartość 

67 Tzn. kwestionowanie, czyli zaskarżanie do SN oraz uchylanie przez ten sąd wszelkich uchwał KRS, dotyczących kandydatów do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 
(w domyśle: każdego rodzaju i szczebla), z uwagi na status ustrojowy KRS, powołanej  w konkretny sposób i istniejącej w obecnym składzie, por. uchwała składu 7 sędziów 
IKNiSP Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. akt I NOZP 3/19: http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1318-301f4741-66aa-
4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne

68 Por. m.in. wyroki IKNiSP SN: z 20.05.2020 r., sygn. akt I NO 109/19 (http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/i%20no%20109-19.docx.html), z 3.06.2020 
r., sygn. akt I NO 170/19 (http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/i%20no%20170-19.docx.html) i z 17.06.2020 r., sygn. akt I NO 155/19 (http://www.sn.pl/
sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/i%20no%20155-19.docx.html)

69 Por. wyroki NSA z 6.5.2021 r., sygn. II GOK 2/18, II GOK 3/18, II GOK 5/18, II GOK 6/18 i II GOK 7/18 oraz wyrok NSA z 13.5.2021 r., sygn. II GOK 4/18.

70 Por. omówienie w Moninorze Prawniczym nr 12/2021, https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/aktualnosc/nsa-uchylil-uchwaly-krs/
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prawnie chronioną zarówno w polskim porządku prawnym (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), jak i w porządku 
prawnomiędzynarodowym (art. 6 i 13 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności), 
pomimo orzeczenia TK oraz ustawy nowelizującej z 2019 r.71, kognicja NSA nie ustała, jest nadal właściwy 
w rozpatrywanych sprawach kontroli zgodności z prawem zaskarżonych uchwał, przy uwzględnieniu 
wyroku TSUE. Zamknięcie drogi sądowej w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia 
urzędu na stanowisku sędziego SN, w tym także w sprawach już zawisłych przed NSA, „nie jest zgodne 
ze standardem unijnym oraz korespondującym z nim standardem konstytucyjnym i konwencyjnym”. 
W efekcie zasada pierwszeństwa prawa unijnego wymaga „pominięcia ustawy nowelizującej”, której celem 
było „pozbawienie skuteczności pytania prejudycjalnego i uchylenie obowiązku wykonania przez NSA 
wyroku TSUE”. 

W uzasadnieniu wyroków wskazano także, że zasady sposobu powoływania sądu, czyli mianowania 
sędziów stanowią istotny element systemu gwarancji niezawisłości i niezależności, zaś „obecna KRS 
nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej oraz władzy 
wykonawczej w procedurze powoływania sędziów. Zasady i tryb kreowania składu personalnego KRS 
były wyraźnie motywowane intencją poddania jej swoistego rodzaju kurateli władzy wykonawczej, a tym 
samym większości parlamentarnej. Tak ukształtowany skład KRS uniemożliwia efektywne realizowanie 
przez nią jej podstawowej funkcji, czyli strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, co 
powoduje wysokie ryzyko rozstrzygania postępowań konkursowych w sposób niekorespondujący 
z potrzebą uwzględniania dobra wymiaru sprawiedliwości oraz kryteriów obiektywności i rzetelności, 
których zachowaniu nie sprzyjało również tempo prac związanych z oceną kandydatur”. 

NSA odniósł się także do roli Prezydenta w procesie nominacyjnym sędziów. Skoro zgodnie z art. 144 
ust. 2 Konstytucji RP, każdy akt urzędowy głowy państwa niebędący prerogatywą wymaga kontrasygnaty 
Prezesa Rady Ministrów, to dokonanie przez Prezydenta RP, bez kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów, 
obwieszczenia z 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym72 „dotknięte było 
tego rodzaju wadliwością, która nie mogła spowodować uruchomienia niewadliwego postępowania 
zmierzającego do obsadzenia stanowisk sędziowskich w SN”. Równocześnie jednak NSA zastrzegł, że 
skutki jego orzeczeń „nie odnoszą się do ustrojowej ważności oraz skuteczności prezydenckich aktów 
powołań na urząd sędziego SN”, które zostały dokonane na podstawie wniosków (rekomendacji) 
przedstawionych przez KRS kontrolowanymi uchwałami. Bowiem w aktualnym stanie prawnym te akty 
głowy państwa „nie podlegają sądowej weryfikacji i nie są wzruszalne”. 

Rzetelność każde odnotować, że wprawdzie NSA podtrzymał zaprezentowaną wyżej koncepcję także 
w niektórych późniejszych orzeczeniach73, ale też zaprezentował w swych rozstrzygnięciach jakościowo 
odmienne podejście do problemu „skuteczności powołania na urząd sędziego w wyniku wadliwej 
procedury”. W paru swych orzeczeniach74 stwierdził mianowicie, że „sędzia sądu administracyjnego 
powołany do sprawowania urzędu przez Prezydenta RP jest sędzią Rzeczypospolitej Polskiej i sędzią 

71 Por. ustalenia w pkt 5.1 niniejszego Raportu.

72 Obwieszczenie z 24.5.2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym (M.P. z 2018 r. poz. 633).

73 Por. wyrok NSA z 21.09.2021 r., sygn. II GOK 14/18.

74 Por. wyrok NSA z 4.11.2021 r. sygn. III FSK 3626/21 i III FSK 4104/21.
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europejskim” w rozumieniu przepisów europejskich75, także wówczas, gdy procedura poprzedzająca jego 
powołanie mogła być dotknięta wadami”. 

W uzasadnieniu argumentowano, że określone w prawie krajowym warunki materialne i zasady 
proceduralne dotyczące jego powołania (nawet w efekcie zmian w 2017 r. ustawy o KRS oraz 
uzasadnionych wątpliwości co do „konstytucyjności KRS”) „nie muszą ani powodować zależności sędziego 
od władzy ustawodawczej czy władzy wykonawczej, ani budzić wątpliwości co do jego bezstronności, 
a tym samym nie dają podstaw do przyjęcia, że taki sędzia nie jest per se sędzią niezawisłym i bezstronnym, 
czyli dającym rękojmię realizacji prawa do sądu w rozumieniu nie tylko art. 45 konstytucji, ale też art. 6 
konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (konwencja) oraz art. 47 Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej w zw. z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej”. 

Toteż, nawet w przypadku ustaleni, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa składająca wniosek o powołanie 
sędziego nie spełniała wymogów konstytucyjnych, „uznać należy, że wniosek został przedstawiony, 
podlegał on kontroli sądowej i co najważniejsze, Prezydent RP w ramach przyznanej mu kompetencji 
dokonał jego merytorycznej oceny, powołując daną osobę na stanowisko sędziego/asesora sądu 
administracyjnego”. 

Wydaje się, że w ten sposób NSA zaprezentował stanowisko pośrednie i kompromisowe, a nie 
konfrontacyjne, jak np. SN w uchwale z 23 stycznia 2020 r. Z jednej strony stara się bowiem respektować 
wskazania prawa i orzecznictwa europejskiego, z drugiej jednak honoruje konstytucyjny status Prezydenta 
i respektuje skuteczność jego aktów powołania na urząd sędziego.

Jakkolwiek to koncyliacyjne podejście sądu administracyjnego nie zyskało powszechnej aprobaty76, 
stanowiło ważny krok w debacie nt. statusu naszej władzy sądowniczej. 

W tym kontekście wymaga z kolei przytoczenia wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 
października 2021 r., sygn. K. 3/21, wydany na wniosek Prezesa Rady Ministrów, w sprawie zgodności 
z Konstytucją niektórych przepisów  Traktatu o Unii Europejskiej.

Trybunał orzekł, że:

1. Art. 1 akapit 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej  w zakresie, w jakim Unia 
Europejska ustanowiona przez równe i suwerenne państwa, tworząca „coraz ściślejszy związek 
między narodami Europy”, których integracja – odbywająca się na podstawie prawa unijnego oraz 
poprzez jego wykładnię dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – osiąga „nowy 
etap”, w którym: a) organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez 

75 Tj. art. 2, art. 19 ust. 1 i art. 6 ust. 1–3 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności.

76 Por. krytykę P. Kardasa, M. Gutowskiego, nieprzekonanych, by wadliwy proces nominacyjny sędziów „mógł być sanowany czarodziejską różdżką dokonującego nominacji 
prezydenta RP”; Czarodziejska różdżka prezydenta w wyroku NSA,  Rzeczpospolita z 16.11.2021 r., https://www.rp.pl/opinie-prawne/art19105921-kardas-gutowski-
czarodziejska-rozdzka-prezydenta-w-wyroku-nsa . Chociaż nie podzielam tej krytyki, godna uwagi jest konkluzja powołanych autorów, iż problem trzeba rozwiązać 
systemowo i zgodnie z regułami państwa prawa, dla wykluczenia „wewnętrznej destrukcji i pogłębiającej się zewnętrznej izolacji”; ibidem. 
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Rzeczpospolitą Polską w traktatach; b) Konstytucja nie jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, 
mającym pierwszeństwo obowiązywania i stosowania; c) Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować 
jako państwo suwerenne i demokratyczne – jest niezgodny z art. 2, art. 8 i art. 90 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim – w celu zapewnienia 
skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii – przyznaje sądom krajowym (sądom 
powszechnym, sądom administracyjnym, sądom wojskowym i Sądowi Najwyższemu) kompetencje do: a) 
pomijania w procesie orzekania przepisów Konstytucji - jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1, art. 90 
ust. 1 i art. 178 ust. 1 Konstytucji; b) orzekania na podstawie przepisów nieobowiązujących, uchylonych 
przez Sejm lub uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją - jest niezgodny z art. 
2, art. 7 i art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1, art. 178 ust. 1 i art. 190 ust. 1 Konstytucji.

3. Art. 19 ust. 1 akapit drugi i art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim – w celu zapewnienia 
skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii oraz zapewnienia niezawisłości 
sędziowskiej – przyznają sądom krajowym (sądom powszechnym, sądom administracyjnym, sądom 
wojskowym i Sądowi Najwyższemu) kompetencje do:a) kontroli legalności procedury powołania sędziego, 
w tym badania zgodności z prawem aktu powołania sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
są niezgodne z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1 i art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji; b) 
kontroli legalności uchwały Krajowej Rady Sądownictwa zawierającej wniosek do Prezydenta o powołanie 
sędziego, są niezgodne z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1 i art. 186 ust. 1 Konstytucji; c) stwierdzania przez 
sąd krajowy wadliwości procesu nominacji sędziego i w jego efekcie odmowy uznania za sędziego osoby 
powołanej na urząd sędziowski zgodnie z art. 179 Konstytucji - są niezgodne z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 90 
ust. 1 i art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji.

Trybunał wskazał zatem, że w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

po pierwsze, integracja europejska odbywająca się na podstawie prawa unijnego oraz poprzez jego 
wykładnię dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE nie może osiągać nowego etapu, w którym 
organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Rzeczpospolitą 
Polską w traktatach, Konstytucja traciłaby walor najwyższego prawa Rzeczypospolitej, mającego 
pierwszeństwo obowiązywania i stosowania, a Polska nie mogłaby funkcjonować jako państwo suwerenne 
i demokratyczne;

po drugie, wyrażony w Traktacie cel zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych 
prawem Unii nie pozwala na przyznanie sądom krajowym (tj. sądom powszechnym, administracyjnym, 
wojskowym i Sądowi Najwyższemu) kompetencji do pomijania w procesie orzekania przepisów Konstytucji, 
albo orzekania na podstawie przepisów nieobowiązujących, uchylonych przez Sejm lub uznanych przez 
Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją;

po trzecie, te same cele, zapewnienie skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii 
oraz zapewnienie niezawisłości sędziowskiej – nie mogą oznaczać przyznania tymże sądom krajowym 
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kompetencji do kontroli legalności procedury powołania sędziego, w tym badania zgodności z prawem 
aktu powołania sędziego przez Prezydenta RP, ani kompetencji do kontroli legalności uchwały Krajowej 
Rady Sądownictwa zawierającej wniosek do Prezydenta o powołanie sędziego, ani wreszcie prawa 
stwierdzania przez sąd krajowy wadliwości procesu nominacji sędziego i w jego efekcie odmowy uznania 
za sędziego osoby powołanej na urząd sędziowski zgodnie z polską Konstytucją.

Obszerne uzasadnienie wyroku Trybunału77 porusza szereg fundamentalnych problemów, w tym kognicji 
Trybunału Konstytucyjnego w zakresie kontroli prawa pierwotnego Unii Europejskiej, kontroli prawa 
Unii Europejskiej dokonywanej przez sądy konstytucyjne państw członkowskich, stosowania art. 267 
TFUE przez TK78, czy relacjom pomiędzy orzecznictwem TS UE i TK. Najistotniejsze w analizowanym 
przez nas kontekście ustalenia Trybunału dotyczą jednak  odniesienie zasady pierwszeństwa prawa 
unijnego do ustroju sądów w Rzeczypospolitej Polskiej i konfrontacji zaskarżonych przepisów Traktatu 
z konstytucyjnymi wzorcami kontroli.

W szczególności podkreślono, że „akceptując acquis communautaire (tzw. wspólnotowy dorobek prawny), 
Rzeczpospolita Polska nie wyraziła zgody na bezwarunkowe działanie zasady pierwszeństwa prawa 
UE w polskim systemie prawnym, a tym bardziej na nieograniczone tworzenie norm prawnych przez 
TSUE, korzystających z waloru pierwszeństwa stosowania przed polską Konstytucją” [str.55]. Natomiast 
zgodnie z zasadami prawnymi UE „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – jako wyraz suwerennej decyzji 
Narodu Polskiego – podlega pełnemu, nie znajdującemu wyjątku, poszanowaniu przez wszystkie państwa 
członkowskie, a także przez realizujące wyłącznie wspólne cele państw członkowskich i w tym celu 
powołane organy UE” [str.57].

Trybunał kategorycznie wyklucza możliwość wyrażenia zgoda na to, aby jakakolwiek organizacja 
międzynarodowa, w tym UE i jej instytucje, tworzyła normy, których adresatem jest Rzeczpospolita Polska, 
poza obszarem kompetencji przekazanych tej organizacji oraz normom takim został przypisany walor 
bezpośredniego stosowania z pierwszeństwem nie tylko przed ustawami, ale również przed Konstytucją, 
gdyż zgoda taka „oznaczałaby utratę suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, co w oczywisty sposób 
pozostawałoby „w sprzeczności z Konstytucją opartą na podstawowym założeniu, zgodnie z którym 
Rzeczpospolita Polska jest państwem suwerennym. Trybunał stwierdził, że żaden organ Rzeczypospolitej 
Polskiej nie może pozwolić na taki stan rzeczy” [str. 64]. 

TK odniósł się też szczegółowo do orzecznictwa TS UE w sprawach polskich, w tym zapadłego w w sprawie 
C-824/18 [pkt 6 str. 67 i nast.], zauważając m.in., że wyprowadzana w jednym z jego wyroków „norma 
odnosi się wprost do orzeczeń, a nie do sędziów, lecz w praktyce skutkuje dyskwalifikacją sędziów, 
których podstawowym prawem i obowiązkiem jest zdolność do wydawania orzeczeń. Jeżeli sędzia nie 
może wydawać orzeczeń, w istocie nie jest sędzią” [str. 74]. Polski Trybunał uwzględnił również problem 
stosowanie przez NSA norm wyprowadzonych w rezultacie wykładni TUE dokonanej przez TS UE [str. 
74 i nast.] oraz znaczenie prerogatyw Prezydenta dotyczącej powoływanie sędziów [str. 76 i nast.]. 
W tym ostatnim zakresie podtrzymał swój pogląd, iż „w polskim ustawodawstwie nie ma, wskutek zakazu 

77  Opublikowane ze znacznym, ponad rocznym opóźnieniem, bo dopiero 16.11.2022 r., OTK ZU 2022A/65.

78 W sprawie tej Trybunał Konstytucyjny „nie dostrzegł podstaw do skierowania pytania prejudycjalnego do TSUE, w trybie art. 267 TFUE” - str. 32.
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konstytucyjnego, procedury umożliwiającej wzruszenie czy kontrolowanie aktów wydanych w ramach 
wykonywania przez Prezydenta jego prerogatyw. Konstytucja nie tylko nie zawiera takiej procedury, ale 
też nie daje możliwości jej stworzenia na poziomie ustawowym, a tym bardziej w aktach umiejscowionych 
poniżej w hierarchii konstytucyjnego systemu źródeł prawa” [str.77].

W kwestii niezawisłości sędziowskiej podkreślił m.in., że „ukształtowany od lat przez polską doktrynę 
i praktykę test niezawisłości sędziego przeprowadzany jest zawsze na gruncie konkretnej sprawy” [str.78], 
podkreślił wreszcie konstytucyjne unormowanie KRS [str. 79 i nast.].

Co istotne, TK odniósł się do praktyki orzeczniczej TSUE, który z treści art. 19 ust. 1 akapit drugi oraz art. 2 
TUE „wyprowadził własne uprawnienie do kontroli” tego, czy: 1) sposób powoływania sędziów w państwie 
członkowskim zapewnia ich niezawisłość i niezależność oraz bezstronność sądów, 2) wyprowadzone przez 
państwo członkowskie zmiany legislacyjne pogarszają ustawowe gwarancje niezawisłości, 3) istnieje 
kumulacja przesłanek wpływających na pogorszenie się gwarancji niezawisłości sędziów, a jeśli tak, jaki 
jest efekt takiej kumulacji. A „tak rozumiane kompetencje stawiają TSUE w roli negatywnego legislatora, 
co najmniej w obszarze inwestytury sędziów, bowiem przyznanie sobie prawa do ocen ze swojej istoty 
uznaniowych pozwala na w zasadzie nieograniczoną dowolność negowania zmian krajowych legislacji 
w tej dziedzinie” [str.82].

Cenne jest przypomnienie przez TK, że organizacja władzy sądowniczej, w tym ustanowienie odpowiednich 
gwarancji niezawisłości sędziów i bezstronności sądów należy wyłącznie do państwa członkowskiego. 
A przy tym, co szczególnie doniosłe: „niezawisłość i bezstronność sędziów nie jest dana raz na zawsze i nie 
jest związana w stopniu decydującym ze sposobem powoływania sędziów ani nawet z całym zestawem 
gwarancji ustrojowych, a przede wszystkim wynika z wewnętrznej uczciwości sędziego. Przywileje 
sędziowskie w państwach członkowskich są nierozłącznie związane z wyjątkową odpowiedzialnością 
sędziego wobec swojego państwa i społeczeństwa. Dopiero w dalszej kolejności sędziowie krajowi mogą 
czuć się związani ideą europejskiej unii prawa (unii sądowniczej) i tylko w takim stopniu, w jakim nie 
skutkuje to kolizją z Konstytucją własnego państwa. Wprawdzie sędziowie polscy w postępowaniach przed 
polskimi sądami stosują także prawo UE, ale na podstawie polskiej Konstytucji, a nie na podstawie reguł 
tworzonych wbrew Konstytucji” [str. 83-84]. 

W tym kontekście TK jednoznacznie zdezawuował „pomijanie” przez sądy przepisów Konstytucji 
w procesie orzekania [s.84 i nast.] oraz orzekanie na podstawie przepisów nieobowiązujących [s.87 
i nast.], a także dokonywanie przez sądy kontroli legalności procedury powoływania sędziego przez 
Prezydenta [s.87 i nast.], który „w imieniu suwerena, jako najwyższy przedstawiciel państwa, uosabia 
majestat Rzeczypospolitej Polskiej, dzieli się władzą z sędzią, który zostaje mianowany i otrzymuje prawo 
jurysdykcji” [str.88].

Jedna z istotnych konkluzji TK trafnie podnosi, że „rozumowanie, według którego polski sędzia, pomijając 
stosowanie Konstytucji i ustaw, przyznając sam sobie kompetencje nieznane ustawodawstwu, miałby 
w ten sposób zapewniać komukolwiek skuteczną ochronę prawną, jest niezrozumiałe i arbitralne (...). 
Wobec jasnych zasad polskiej Konstytucji, stosowanie norm wynikających z wykładni traktatów europejskich, 
w celu zapewnienia w Rzeczypospolitej Polskiej prawa do sądu, czy też dla zapewnienia niezawisłości 
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sędziowskiej, jest zbędne. Konstytucja ustanawia w tym przedmiocie klarowne i akceptowane od lat zasady, 
stanowiące część polskiej tożsamości konstytucyjnej. Jeżeli w ocenie niektórych sędziów zasady te są naruszane 
przez krajowe ustawodawstwo, to jedynym organem władnym do stwierdzenia i wyeliminowania powstałej 
niezgodności jest Trybunał Konstytucyjny” [str.91]. 

Opisując skutki swego wyroku TK podkreślił, że zrekonstruowane w orzecznictwie TSUE normy „nie 
wywołują ex tunc skutków prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym z chwilą 
opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw normy te przestają wiązać polskie organy władzy państwowej, 
zwłaszcza polskie sądy”.[str.91-92]. Zaś w uwagach końcowych Trybunał Konstytucyjny podkreślił m.in., 
że „w pełni docenia miejsce i rolę TSUE jako instytucji wyłącznie uprawnionej do orzekania w dziedzinach 
powierzonych traktatowo, jednak wyłącznie w ramach kompetencji przekazanych na rzecz UE, przy 
poszanowaniu tożsamości konstytucyjnej i podstawowych funkcji państw członkowskich oraz zasad 
subsydiarności i proporcjonalności, a także pod warunkiem przeprowadzenia takiej wykładni prawa UE, 
która nie jest oczywiście arbitralna. Są to nieprzekraczalne granice przyjaznej dla prawa europejskiego 
wykładni Konstytucji. Pozostawienie poza kontrolą TK konstytucyjności jakichkolwiek norm prawa 
mających na jakiejkolwiek podstawie obowiązywać w Rzeczypospolitej Polskiej oznaczałoby przyzwolenie 
na rezygnację z suwerenności” [str.92].

Trybunał zaznaczył, że postępując w duchu zasad lojalnej współpracy, dialogu, wzajemnego szacunku oraz 
wzajemnej, zgodnej wykładni, powstrzymał się od wykonywania konstytucyjnego zadania i kompetencji 
do bezpośredniej kontroli zgodności z Konstytucją orzecznictwa TS UE „niemniej, jeżeli praktyka 
progresywnego aktywizmu TSUE, polegająca w szczególności na wkraczaniu w wyłączne kompetencje 
organów państwa polskiego, na podważaniu pozycji Konstytucji jako najwyższego rangą aktu prawnego 
w polskim systemie prawnym, na kwestionowaniu powszechnej mocy obowiązywania i ostateczności 
wyroków Trybunału, wreszcie na poddawaniu w wątpliwość statusu sędziów TK, Trybunał nie wyklucza, że 
skorzysta z powyższej kompetencji (w ramach wypełniania swoich kontytucyjnych zadań) i podda ocenie 
wprost zgodność z Konstytucją orzeczeń TSUE, włącznie z ewentualnym usunięciem ich z polskiego 
porządku prawnego ze skutkiem prawnym ex tunc, jako orzeczeń nieistniejących” [str.93]. 

 Finalnie zastrzegł, że jego wyrok „odnosi się nie tyle do kolizji poszczególnych przepisów prawa UE 
z Konstytucją, ile do zgodności z Konstytucją norm tworzonych przez instytucje UE, w drodze wykładni 
prawa traktatowego, stopniowo zacieśniającej integrację przewidzianą w art. 1 TUE. Wynikającą z polskiej 
Konstytucji, nieprzekraczalną granicą ustępstw w takim wzajemnie szczerym i przyjaznym dialogu jest 
pozostawanie przez UE związkiem suwerennych państw, a przez Rzeczpospolitą Polską – państwem 
suwerennym” [ibidem].

Podsumowując: w analizowanym judykacie Trybunał Konstytucyjny w sporze o polską władzę sądowniczą 
jednoznacznie uznając prymat Konstytucji (będącej wyrazem woli Narodu) wobec prawa i progresywnego 
orzecznictwa europejskiego, opowiedział się zdecydowanie po stronie wartości suwerenności państwa, 
nie zaś dominacji „sędziokracji”.
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6. Spór na poziomie praktycznym – „test” niezawisłości 
i bezstronności sędziego

6.1.

W dniu 26 lipca 2022 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt III KK 404/21, zapadł pierwszy wyrok Sądu 
Najwyższego, w którym przeprowadzono test „bezstronności oraz niezależności sędziego”, oparty 
na uchwale trzech izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt BSA l-4110-1/20) 
i orzecznictwie sądów europejskich. Wyrok ten zapadł w postępowaniu kasacyjnym, na skutek kasacji od 
wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lutego 2021 r. (sygn. akt II A Ka 177/20), rozpoznającego 
apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 2 lipca 2020 r. (IV Ko 315/20)79. Test ten dotyczył 
biorącego udział w składzie sądu odwoławczego sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie J. D., pełniącego 
funkcję prezesa tego Sądu80 i – co wymaga stanowczego podkreślenia – został on przeprowadzony przez 
Sąd Najwyższy z urzędu, a nie na wniosek (zarzut) którejś ze stron postępowania kasacyjnego.

Wymieniony wyrok SN odwołuje się także wprost do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 2 czerwca 2022 
r., sygn. akt I KZP 2/2281, stanowiąc również jej realizację w praktyce.

Poniżej przedstawiona zostanie charakterystyka powyższych orzeczeń Sądu Najwyższego, w konfrontacji 
z obowiązującym obecnie legalnym modelem „testu” niezawisłości i bezstronności sędziego. W drugiej 
części są poruszone najważniejsze kwestie prawne, wynikające z działania Sądu Najwyższego, a dotyczące 
skuteczności aktu powołania sędziego przez Prezydenta RP.

6.2.

Ponieważ opisane w pkt 1 działanie Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 26 lipca 2022 r.  nie było 
zastosowaniem „testu”, przewidzianego w niedawnej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, uchwalonej 
w dniu 9 czerwca 2022 r. z inicjatywy Prezydenta RP82 i obowiązującej w dacie wydawania ww. wyroku 
przez Sąd Najwyższy83, w pierwszej kolejności należy przypomnieć istotę tego właśnie modelu, na 
przykładzie jego odniesienia do sędziów SN84.

79 W podstawowej bazie orzecznictwa SN na stronie: http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=13737-723a73f0-ad79-44da-b314-
c8651580ec91&ListName=esprawa2021&Search=III%20KK%20404/21 ww. wyrok SN nie jest widoczny (zawarto tam adnotację: „Orzeczenia niewystępujące w internetowej 
bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej”). Treść wyroku dostępna jest natomiast m.in. pod adresami: 
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/iii%20kk%20404-21-1.docx.html ; http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?Sygnatura=III%20
KK%20404/21 oraz  na stronach https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-kk-404-21-wyrok-sadu-najwyzszego-523464072 i https://
monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/22574

80 W przestrzeni medialnej dotychczas wielokrotnie ujawniono dane personalne, tj. imię i nazwisko tej osoby (Jerzy Daniluk) – por. m.in.: R. Michalski, Na jedną zasadę cztery 
testy. Forma wybrana przez Izbę Karną SN może być problematyczna; https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8518259,sadownictwo-niezawislosc-sedziowska.
html (16 sierpnia 2022).

81  Z podaniem miejsca jej publikacji: OSNK 2022, z. 6, poz. 22; obecnie jest ona dostępna także na stronie SN: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_
orzeczeniaIOZ.aspx?ItemSID=1643-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne. Pełna treść uchwały wraz z uzasadnieniem na: http://www.
sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/i%20kzp%202-22.docx.html

82  Por. ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1259).

83  Nowela weszła w życie po upływie 30 dnia od dnia ogłoszenia 14 czerwca 2022 r. (art. 19), tj. z dniem 15 lipca 2022 r.

84  Należy zaznaczyć, że ww. nowela wprowadziła oryginalny model badania spełniania wymogów niezawisłości i bezstronności w odniesieniu nie tylko do sędziów SN, 
ale też do sędziów do wszystkich szczebli polskiego sądownictwa; por. obecne brzmienie: art. 23a § 4 i art. 42a § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych; art. 5a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych; art. 23a § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów 
wojskowych.
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 Zgodnie z wprowadzonymi przez art. 1 pkt 24) noweli przepisami §§ 4–25 do art. 29 ustawy o Sądzie 
Najwyższym, okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego Sądu Najwyższego nie mogą stanowić 
wyłącznej podstawy do podważenia orzeczenia wydanego z udziałem tego sędziego lub kwestionowania 
jego niezawisłości i bezstronności (§ 4). Natomiast dopuszczalne jest badanie spełnienia przez sędziego 
Sądu Najwyższego lub sędziego delegowanego do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym 
wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu 
i jego postępowania po powołaniu, jednak tylko na wniosek uprawnionego (o którym mowa w § 7), 
jeżeli w okolicznościach danej sprawy może to doprowadzić do naruszenia standardu niezawisłości 
lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy z uwzględnieniem okoliczności dotyczących 
uprawnionego oraz charakteru sprawy (§ 5). 

Wniosek o stwierdzenie takich przesłanek, może być złożony wobec sędziego Sądu Najwyższego (lub 
sędziego delegowanego do SN) wyznaczonego do składu rozpoznającego: środek zaskarżenia; sprawę 
dyscyplinarną; sprawę o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe 
aresztowanie sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury; sprawę z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczącą sędziego Sądu Najwyższego;  bądź sprawę z zakresu 
przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku (§ 6 pkt 1-5). 

Uprawnionym do złożenia wniosku jest wyłącznie strona lub uczestnik postępowania przed Sądem 
Najwyższym w ww. sprawach (§ 7), zaś składa się go w terminie tygodnia od dnia zawiadomienia 
uprawnionego do złożenia wniosku o składzie rozpoznającym sprawę. Po upływie tego terminu prawo 
do złożenia wniosku wygasa, przy czym Sąd przy doręczeniu pierwszego pisma w sprawie zawiadamia 
uprawnionego do złożenia wniosku o składzie rozpoznającym sprawę, a przy każdym kolejnym – jeżeli 
skład rozpoznający sprawę uległ zmianie (z uwzględnieniem art. 871 § 1 k.p.c.  - § 8). 

Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać 
żądanie stwierdzenia, że w danej sprawie zachodzą przesłanki badania spełnienia przez sędziego wymogów 
niezawisłości i bezstronności oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie wraz z dowodami na 
ich poparcie (§ 9). Wniosek niespełniający tych wymagań podlega odrzuceniu bez wezwania do usunięcia 
braków formalnych; tak samo jest traktowany również wniosek złożony po upływie terminu albo z innych 
przyczyn niedopuszczalny (§ 10). O odrzuceniu wniosku niespełniającego wymagań ustawowych, Sąd 
Najwyższy zawiadamia właściwy organ samorządu zawodowego, do którego należy pełnomocnik85 (§ 11).

Do czasu rozpoznania wniosku sędzia, którego wniosek dotyczy, nie może podejmować dalszych 
czynności, chyba że dotyczy to czynności niecierpiącej zwłoki (§ 12); natomiast złożenie wniosku nie 
wstrzymuje dopuszczalności wydania orzeczenia w niektórych sprawach86, w zakresie  niecierpiącym 
zwłoki lub w przedmiocie środka zapobiegawczego, podczas rozpoznawania kasacji albo wniosku 
o wznowienie postępowania. (§ 13)

Pomijając kwestię techniczną zakwestionowania więcej niż jednego sędziego oraz wielości wniosków 
złożonych w tej samej sprawie przez kilku uprawnionych i ich łącznego rozpoznania (§ 14), regułę stanowi, 

85  W postępowaniu przed SN obowiązuje tzw. przymus adwokacko-radcowski – przyp. DD.

86 Chodzi tu o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury SN.
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iż Sąd Najwyższy rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym w składzie 5 sędziów losowanych spośród 
całego składu SN, z wyłączeniem z losowania sędziego, którego wniosek dotyczy, i po jego wysłuchaniu, 
chyba, że wysłuchanie sędziego (dopuszczalne także na piśmie) jest niemożliwe lub bardzo utrudnione (§ 
15). Sąd Najwyższy wydaje orzeczenie w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku (§ 16). Sąd Najwyższy 
oddala wniosek, jeżeli jest on bezzasadny (§ 17), natomiast uwzględniając wniosek Sąd Najwyższy wyłącza 
sędziego od rozpoznania sprawy; takie wyłączenie sędziego od udziału w danej sprawie nie może jednak 
stanowić podstawy do wyłączenia tego sędziego w innych sprawach rozpoznawanych z jego udziałem (§ 
18). Sąd Najwyższy z urzędu sporządza (w terminie 3 dni) uzasadnienie postanowienia wydanego na skutek 
rozpoznania wniosku, a odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręcza się składającemu wniosek 
oraz sędziemu, którego orzeczenie dotyczy (§ 19 i 20).  Od postanowienia przysługuje odwołanie do 
Sądu Najwyższego, orzekającego w składzie 7 sędziów losowanych spośród całego składu SN, przy czym 
sędzia, którego orzeczenie dotyczy oraz sędzia, który brał udział w wydaniu zaskarżonego postanowienia 
w I instancji, są wyłączeni z losowania (§ 21). Odwołanie - wnoszone w terminie tygodniowym od 
doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem - przysługuje zarówno podmiotowi, który złożył wniosek, 
jak i sędziemu, którego orzeczenie dotyczy, zaś Sąd Najwyższy rozpoznaje je na posiedzeniu niejawnym 
w terminie 2 tygodni od dnia wniesienia (§ 22 i 23). W sprawach nieuregulowanych, do postępowania 
toczącego się na skutek wniosku oraz postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy 
o zażaleniu obowiązujące w postępowaniu, którego wniosek dotyczy, przy czym od prawomocnego 
postanowienia Sądu Najwyższego wydanego na skutek rozpoznania wniosku nie przysługuje wniosek 
o wznowienie postępowania lub skarga o wznowienie postępowania (§ 24 i 25)/

Tak więc, najważniejsze w analizowanym kontekście cechy tego modelu stanowi:

1)  wykluczenie dopuszczalności podważania orzeczenia wydanego z udziałem danego sędziego  Sądu 
Najwyższego lub kwestionowania jego niezawisłości i bezstronności wyłącznie z powodu okoliczności 
towarzyszących jego powołaniu;

2) dopuszczalność badania spełnienia przez sędziego Sądu Najwyższego (lub sędziego delegowanego do 
SN) wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności zarówno towarzyszących jego 
powołaniu, jak i jego postępowania już po powołaniu do pełnienia urzędu sędziego, ale

3) wyłącznie na wniosek uprawnionego, czyli strony lub uczestnika postępowania przed Sądem 
Najwyższym we wszystkich sprawach podlegających jego orzecznictwu, z wykluczeniem działania ex officio 
(np. przez ten sam lub inny skład sędziowski SN), 

4) pod warunkiem, że w okolicznościach danej sprawy okoliczności te (pkt 2 powyżej) mogą doprowadzić 
do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy, jednak nie 
ocenianych in abstracto, ale przy uwzględnieniu okoliczności dotyczących uprawnionego (wnioskodawcy) 
oraz charakteru sprawy rozpoznawanej przez SN z udziałem danego sędziego, przy czym

5) złożenie wniosku jest ograniczone dość krótkim terminem oraz wymogami formalnymi i merytorycznymi, 

6) kwestionowany i poddawany „testowi” sędzia ma prawo do bycia wysłuchanym (audiatur et altera 
pars), orzeczenie w tej sprawie wydaje powiększony skład 5 wylosowanych sędziów SN,  zaś wyłączenie 
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sędziego w konkretnej sprawie nie ma charakteru prejudycjalnego i nie skutkuje sjego wyłączeniem 
w innych postępowaniach;

7) postępowanie jest dwuinstancyjne, sędziemu i wnioskodawcy służy prawo do odwołania, które 
rozpoznaje przez skład 7 wylosowanych sędziów SN

6.3.

Powracając do wyroku SN z 26 lipca 2022 r. i pomijając okoliczności faktyczne, w tym konkrety personalne 
dotyczące „testowanego” sędziego (które SN oparł w zasadniczej mierze na materiałach medialnych !), 
podkreślenia wymaga początkowy fragment uzasadnienia,  wykazujący przesłanki zastosowania ww. testu.

Po przywołaniu uchwały Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., orzecznnictwa ETPC i TS UE,  SN 
konstatuje:

Jasne jest więc, że zastosowanie testu, który wskazany został w uchwale trzech Izb w odniesieniu do sędziów 
sądów powszechnych, nie musi nastąpić tylko w drodze wniosku strony lub zarzutu procesowego. Jest to możliwe, 
a nieraz konieczne z urzędu, zwłaszcza gdy w przestrzeni publicznej istnieją informację, które mogą prowadzić do 
oceny, że niezależnie od faktu, iż proces powołania na stanowisko sędziego przez obecnie funkcjonującą KRS (nie 
mającą statusu organu przewidzianego w Konstytucji RP - por. uchwałę SN z dnia 2 czerwca 2022 r., I KZP 2/22) 
skutkował podważeniem generalnego domniemania co do niezawisłości i bezstronności sędziego, to także był 
obarczony innymi wadami, które niezależnie od wady głównej, strukturalnej (wnioskowania przez Organ, który 
nie jest Organem wskazanym w art. 179 Konstytucji RP) mogły dodatkowo skazić proces wskazania kandydata 
na stanowisko sędziowskie w takim stopniu, że może to prowadzić do stwierdzenia, iż nominowany w takim trybie 
sędzia nie gwarantuje, że sąd z jego udziałem będzie miał przymiot obiektywnej bezstronności oraz niezależności, 
a zatem dochowany będzie standard wyznaczony normami art. 45 ust. 1 Konstytucji RP i art. 6 ust. 1 EKPC. 
Dodatkowym elementem podważającym istnienie wymogu obiektywnej bezstronności i niezależności może być 
także przedmiot takiego postępowania, tj. sytuacja, gdy rozstrzygnięcie może godzić w interesy Skarbu Państwa 
lub określonej instytucji rządowej albo też wprost interesów przedstawiciela obozu rządzącego. Nie można takiej 
oceny blokować brakiem zarzutu strony lub brakiem stosownego wniosku, albowiem niejednokrotnie strona 
nie chce podejmować takich działań procesowych z obawy o treść rozstrzygnięcia (niekorzystne w sytuacji 
podniesienia określonego zarzutu) lub nie jest świadoma istnienia okoliczności, które rzutować mogą na kwestię 
bezstronności i niezależności (niezawisłości) sędziego. Wprawdzie w niniejszej sprawie kasacyjnej strona nie 
składała wniosku o wyłączenie sędziego oraz nie podnosiła zarzutu odwoławczego związanego z zasiadaniem 
w składzie sądu odwoławczego sędziego Sądu Apelacyjnego w […] – J. D., pełniącego funkcję prezesa tego sądu, 
to zważywszy na istniejące liczne publikacje, których treść może tworzyć przesłanki do stwierdzenia istnienia 
związków z władzą wykonawczą, tj. Ministerstwem Sprawiedliwości, konieczne stało się przeprowadzenie 
z urzędu testu na bezstronność i niezależność sędziego, zwłaszcza, gdy dostrzeże się, że stroną w procesie 
jest Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w L., który podlega służbowo Prezesowi 
Sądu Apelacyjnego w [...]. Podkreślić należy, że w składzie sądu odwoławczego była również sędzia A. P., która 
nominację uzyskała także w wadliwej procedurze (wniosek złożony przez KRS, instytucję obecnie nie mającą 
statusu instytucji niezależnej od władzy wykonawczej), ale w stosunku do niej – oprócz tej strukturalnej wady 
w procesie nominacyjnej - nie istniały jakiekolwiek informacje, które wskazywałyby na istnienie dodatkowych 
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elementów zależności lub powiązań z władzą wykonawczą, przez co kwestia rzetelnego procesu w aspekcie 
wymaganej bezstronności sędziego i niezależności nie mogła być weryfikowana w procedurze testu.” [str. 2-7 
uzasadnienia wyroku SN].

Nie powinno ujść uwadze to, że w powyższym wyroku 3-osobowego składu Sądu Najwyższego z dnia 26 
lipca 2022 r. powołano się nie tylko na osławioną uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 
2020 r., ale też na uchwałę składu 7 sędziów SN z dnia 2 czerwca 2022 r., sygn. akt I KZP 2/2287. Tę zaś SN 
podjął po rozpoznaniu przekazanych przez skład 3-osobowy Sądu Najwyższego (postanowieniem z dnia 
9 marca 2022r. w sprawie sygn. akt I KZP 13/21) przedstawionych na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. przez 
inny Sąd Apelacyjny zagadnień prawnych wymagających zasadniczej wykładni ustawy.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2022 r. stanowi:

1. Krajowa Rada Sądownictwa ukształtowana w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. 
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 3) nie 
jest organem tożsamym z organem konstytucyjnym, którego skład i sposób wyłaniania reguluje Konstytucja RP, 
w szczególności w art. 187 ust. 1;

2. brak podstaw do przyjęcia a priori, że każdy sędzia sądu powszechnego, który uzyskał nominację w następstwie 
brania udziału w konkursie przed Krajową Radą Sądownictwa po 17 stycznia 2018 r., nie spełnia minimalnego 
standardu bezstronności i każdorazowo sąd z jego udziałem jest nienależycie obsadzony w rozumieniu art. 439 
§ 1 pkt 2 k.p.k. Taka sytuacja zachodzi jedynie w stosunku do sędziów Sądu Najwyższego, którzy otrzymali 
nominacje w takich warunkach;  

3. zgodnie z pkt 2 uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu 
Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygn. BSA I-4110-1/20) brak wniosku strony złożonego w oparciu o art. 
41 k.p.k., nie zamyka drogi do podnoszenia i badania tej kwestii przez sąd z urzędu, w trybie art. 439 § 1 pkt 2 
k.p.k. – również po przeprowadzeniu stosownego testu. Nie sposób bowiem przyjąć, że sąd, w składzie którego 
zasiada sędzia, co do którego instytucjonalnej bezstronności, czy wprost niezawisłości, istnieją uzasadnione 
wątpliwości, jest sądem należycie obsadzonym. Wynik przeprowadzonego testu sąd odwoławczy winien 
przedstawić w uzasadnieniu swego orzeczenia, o ile będzie je sporządzał; 

4. wskazać trzeba, że skoro uchwała 3 Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., lokuje omawianą 
kwestię w przestrzeni należytej obsady sądu, i w konsekwencji skutków z art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k., to nie 
można pozbawić sądu, zwłaszcza odwoławczego, możliwości badania jej z urzędu. Brak jakichkolwiek podstaw 
ustawowych ku temu, aby przyjmować, że kontrola prawidłowości obsady sądu może nastąpić wyłącznie na 
wniosek strony;

5. wniosek o wyłączenie ze składu sądu powszechnego osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku 
sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym 

87 Z podaniem miejsca jej publikacji: OSNK 2022, z. 6, poz. 22; obecnie jest ona dostępna także na stronie SN: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_
orzeczeniaIOZ.aspx?ItemSID=1643-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne. Pełna treść uchwały wraz z uzasadnieniem na: http://www.
sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/i%20kzp%202-22.docx.html
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przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r., nie może być rozpoznawany przez sąd mający w swoim składzie 
takiego sędziego; w przeciwnym razie dojdzie do sytuacji objętej zakazem nemo iudex in causa sua;

6. środek odwoławczy zawierający zarzuty dotyczące omawianego uchybienia w procedurze powołania sędziego 
nie może być rozpoznany przez sąd, w skład którego wchodzi osoba powołana w takiej samej procedurze;

7. reguły określone w pkt 5 i 6 niniejszej uchwały, dla zachowania przymiotów rzetelnego i sprawiedliwego 
procesu, muszą obowiązywać bez ograniczeń, w każdym przypadku, również wówczas, gdy z prawa europejskiego 
(art. 6 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art.  19 ust. 1 akapit drugi Traktatu 
o Unii Europejskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej) należy wywieść nakaz odstąpienia 
od stosowania przepisów prawa krajowego określających sposób wyłaniania składu sądu właściwego do 
rozpoznania takiego wniosku;

8. kontrola bezstronności sędziego prowadzona przez właściwy sąd z urzędu w trybie art. 42 § 1 k.p.k. może 
zostać uruchomiona również przez każdego sędziego zasiadającego w jego składzie.

6.4.

Pomijając jeszcze w tym miejscu ocenę sposobu implementacji przez SN uchwały SN z 23 stycznia 2020 r. 
oraz wskazań jurysdykcji międzynarodowych (TS UE i ETPC), a zarazem ignorowania skutków związanych 
z daną problematyką orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego, jest widocznym, że przytoczona 
argumentacja Sądu Najwyższego ukazuje diametralną odmienność zastosowanego „testu” od legalnego 
modelu, wprowadzonego nowelą z dnia 9 czerwca 2022 r. i – podkreślmy - obowiązującego już w dacie 
zapadnięcia wyroku SN z dnia 26 lipca 2022 r.

Różnice te można ująć w analogicznych parametrach, jak w odniesieniu do wyżej scharakteryzowanego 
modelu ustawowego:

1)  SN nie wyklucza, ale wprost i jednoznacznie dopuszcza kwestionowanie niezawisłości i bezstronności 
sędziego (w tym podważanie orzeczenia wydanego z jego udziałem) a priori, wyłącznie z powodu 
okoliczności jego powołania, tj. na wniosek KRS ukształtowanej w trybie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. 
i (rzekomo) niebędącej organem tożsamym z organem konstytucyjnym, uregulowanym w art. 187 ust. 1 
Konstytucji RP; w odniesieniu do innych sędziów (sądów powszechnych) to aprioryczne ustalenie nie ma 
mieć zastosowania;

2) SN dopuszcza także badanie spełnienia przez sędziego Sądu Najwyższego (lub innego sędziego) 
wymogów niezawisłości i bezstronności, bądź „bezstronności i niezależności”  na podstawie wszelkich 
okoliczności poprzedzających powołanie, towarzyszących powołaniu, jak i zaistniałych już po powołaniu 
do pełnienia urzędu sędziego;

3) dla przeprowadzenia takiego testu nie jest konieczny żaden wniosek strony lub uczestnika postępowania 
przed Sądem Najwyższym (lub innym) - dopuszczalne jest natomiast działanie sądu ex officio, w trybie art. 
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42 § 1 k.p.k., bądź w postępowaniu odwoławczym art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k., przez każdy skład sędziowski, 
z inicjatywy dowolnego sędziego ze składu orzekającego; 

4) wniosek strony albo działanie SN lub innego sądu ex officio w zasadzie może, ale nie musi być zależne 
od okoliczności danej sprawy, czy prowadzić do konkluzji o możliwym wpływie obsady składu z udziałem 
„testowanego” sędziego na wynik danej sprawy;

5) okoliczności te mogą być oceniane wyłącznie hipotetycznie, in abstracto, oraz na podstawie dowolnie 
ustalanych przesłanek, bez zachowania ścisłych rygorów postępowania dowodowego, zaś badanie to nie 
jest ograniczone jakimkolwiek terminem, ani innymi wymogami formalnymi czy merytorycznymi;

6) objęty testem sędzia nie tylko nie może uczestniczyć w postępowaniu, ale też nie ma prawa do bycia 
wysłuchanym (nie obowiązuje zasada audiatur et altera pars), zaś orzeczenia w tej sprawie nie musi wydać 
zwykły skład sędziowski upoważniony do rozpoznania danego typu sprawy, gdyż z prawa europejskiego 
wywieść należy nakaz odstąpienia od stosowania przepisów prawa krajowego określających sposób 
wyłaniania składu sądu właściwego do rozpoznania takiego wniosku;

7) od orzeczenia o wyłączeniu nie przysługuje środek odwoławczy, ergo całe postępowanie i jego finał 
ma iście inkwizycyjny i arbitralny charakter.

6.5.

Nie powtarzając treści wcześniejszej przywołanych judykatów Sądu Najwyższego, tj.: uchwały trzech izb 
SN z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt BSA I-4110-1/20) oraz uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 2 
czerwca 2022 r. (sygn. akt I KZP 2/22), a także implementującego ich wskazania wyroku SN z dnia 26 lipca 
2022 r. (sygn. akt III KK 404/21), należy wskazać na trzy obszary ich konsekwencji prawnych i faktycznych.

Po pierwsze, Sąd Najwyższy zarówno w swych abstrakcyjnych wypowiedziach wykładniczych (dwie ww. 
uchwały), jak i w indywidualnym oraz skonkretyzowanym personalnie rozstrzygnięciu (ww. wyrok) poważa 
skuteczność i wykonalność w praktyce orzeczniczej zapadłych od 2018 r. (na wniosek KRS ukształtowanej 
w nowym trybie) postanowień Prezydenta RP o powołaniu do pełnienia urzędu sędziego.

Po drugie, Sąd Najwyższy „implementując” w specyficzny sposób wskazania wynikające z orzecznictwa 
TS UE i ETPC oraz z ich podstaw materialno-prawnych, zarazem nie respektuje obowiązujących norm 
Konstytucji RP a także (w przypadku ww. wyroku) znowelizowanej w 2022 r. ustawy o Sądzie Najwyższym.

Po trzecie, Sąd Najwyższy w każdym z tych przypadków w sposób nie mający żadnych podstaw prawnych 
w systemie prawa polskiego „deroguje” walor prawny i skuteczność dotyczących tej samej materii orzeczeń 
polskiego Trybunału Konstytucyjnego, wynikające z art. 190 ust. 1 -4 Konstytucji.

Należy podkreslić, że uzasadnienie ostatniego z wyroków Sądu Najwyższego dość powściągliwie odnosi 
się do kompetencji Prezydenta w zakresie powoływania sędziów i jej skutków prawnych.
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SN stwierdza najpierw: „sam fakt, że dani sędziowie zostali powołani przez Prezydenta RP nie jest wystarczający 
dla stwierdzenia braku sędziowskiej niezależności lub do wywołania wątpliwości co do ich bezstronności, także 
wtedy, jeżeli po powołaniu osoby te nie podlegają żadnej presji i nie otrzymują zaleceń podczas wykonywania 
swoich obowiązków” [str. 5 uzasadnienia]. Następnie: „…niezależnie od faktu, iż proces powołania na 
stanowisko sędziego przez obecnie funkcjonującą KRS (nie mającą statusu organu przewidzianego w Konstytucji 
RP […]) skutkował podważeniem generalnego domniemania co do niezawisłości i bezstronności sędziego, to 
także był obarczony innymi wadami, które niezależnie od wady głównej, strukturalnej (wnioskowania przez 
Organ, który nie jest Organem wskazanym w art. 179 Konstytucji RP) mogły dodatkowo skazić proces wskazania 
kandydata na stanowisko sędziowskie w takim stopniu, że może to prowadzić do stwierdzenia, iż nominowany 
w takim trybie sędzia nie gwarantuje, że sąd z jego udziałem będzie miał przymiot obiektywnej bezstronności 
oraz niezależności, a zatem dochowany będzie standard wyznaczony normami art. 45 ust. 1 Konstytucji RP i art. 
6 ust. 1 EKPC. [str. 6 uzasadnienia]. Wreszcie SN powiada: „…w składzie sądu odwoławczego była również 
sędzia A. P., która nominację uzyskała także w wadliwej procedurze (wniosek złożony przez KRS, instytucję 
obecnie nie mającą statusu instytucji niezależnej od władzy wykonawczej), ale w stosunku do niej – oprócz 
tej strukturalnej wady w procesie nominacyjnej - nie istniały jakiekolwiek informacje, które wskazywałyby na 
istnienie dodatkowych elementów zależności lub powiązań z władzą wykonawczą, przez co kwestia rzetelnego 
procesu w aspekcie wymaganej bezstronności sędziego i niezależności nie mogła być weryfikowana w procedurze 
testu” [str. 7 uzasadnienia].

Z powyższych, dość zawiłych, nieścisłych a po części tautologicznych wywodów Sądu Najwyższego 
wynika, że już w momencie uwzględnienia przez Prezydenta wniosku KRS i powołania konkretnych osób 
do pełnienia urzędu sędziego – sędziowie tacy mogą być pozbawieni „sędziowskiej niezależności”, jak też 
mogą zachodzić wątpliwości co do ich bezstronności, nawet wówczas, jeśli po powołaniu osoby te „nie 
podlegają żadnej presji i nie otrzymują zaleceń podczas wykonywania swoich obowiązków”. 

Innymi słowy (ale też samego SN), już fakt powołania na stanowisko sędziego na wniosek obecnie 
funkcjonującej KRS skutkuje eo ipso „podważeniem generalnego domniemania co do niezawisłości 
i bezstronności sędziego”. Ponadto, także inne „wady” mogą „dodatkowo skazić” proces wskazania 
kandydata na stanowisko sędziowskie, a w rezultacie cały proces powołania na stanowisko sędziego, 
pozbawiając go przymiotu „obiektywnej bezstronności oraz niezależności”.

Jednakże jeśli oprócz tej „strukturalnej wady w procesie nominacyjnym” nie istnieją „jakiekolwiek 
informacje”, wskazujące na dodatkowe elementy zależności lub powiązań z władzą wykonawczą, to 
kwestia bezstronności sędziego i niezależności nie może być „weryfikowana w procedurze testu”.

Oznacza to ostatecznie, że Sąd Najwyższy dopuszcza kwestionowanie niezawisłości i bezstronności 
każdego sędziego sądu powszechnego a priori, z powodu powołania go na wniosek „neo-KRS” (obecnie 
jakoby niebędącej „organem konstytucyjnym”), wyłącznie ze względu na okoliczności jego powołania, 
ale pod warunkiem, że ustalone zostaną jakieś „dodatkowe elementy zależności lub powiązań z władzą 
wykonawczą”. Należy zapewne rozumieć przez to, że owe zależności lub powiązania muszą zaistnieć już 
w czasie procesu powoływania danego sędziego, a nie później.
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7. Konkluzje i rekomendacje

W opisanej sytuacji, za uzasadnione uważam następujące wnioski:

Fundamentalny problem prawny (związany z analizowanym orzecznictwem polskim i europejskim, w tym 
ze stosowaniem przez Sąd Najwyższy „testu”), dotyczy ustalenia, czy niezawisłość i bezstronność sędziego, 
stanowiące bezspornie najważniejsze atrybuty urzędu i profesji, cnoty kardynalne misji i powołania 
sędziowskiego, a zarazem niezbędne parametry prawa do sądu (art. 178 i art. 45 Konstytucji) - dotyczą 
wyłącznie pełnienia tego urzędu, czyli sprawowania wymiaru sprawiedliwości, czy obejmują także fazę 
kandydowania i całego procesu powoływania na urząd sędziego ?

Sąd Najwyższy ewidentnie i jednoznacznie, a zarazem bezpodstawnie rozszerza te wymogi na proces 
poprzedzający uzyskanie statusu sędziego i wiąże go z przesłankami nie subiektywnymi, leżącymi po 
stronie osoby kandydata, ale z uwarunkowaniami obiektywnymi, tj. okolicznościami normatywnymi 
i „politycznymi”, w żadnej mierze nie zależnymi od kandydata.

Tymczasem ubieganie się o uzyskanie „korony zawodów prawniczych” z natury rzeczy nie jest i nie 
może być absolutnie niezależne, czy „niezawisłe”; przeciwnie: na każdym etapie przebiega ono 
w skomplikowanym splocie warunków i zależności prawnych, faktycznych i personalnych. Poczynając od 
konstytucyjnego i ustawowego  określenia warunków i wymogów prawnych ubiegania się o stanowisko 
sędziowskie, poprzez sformalizowane ogłaszanie naboru na wolne stanowiska sędziowskie i zgłaszanie 
się kandydatów, ich opiniowanie przez samo środowisko sędziowskie, przez czynności sprawdzające 
dokonywane przez służby policyjne, medyczną weryfikację przesłanek zdrowotnych, aż po ocenę 
kandydata przez KRS oraz jej wnioskowanie (bądź nie, nawet pod kontrolą sądu) o powołanie przez 
Prezydenta RP na urząd sędziego i finalną decyzję personalną głowy państwa.

Dopiero ten akt Prezydenta, czyli  stanowiące jego prerogatywę powołanie do pełnienia urzędu sędziego 
(i terminowe objęcie urzędu we wskazanym sądzie) aktualizuje uzyskanie statusu sędziego z pełnym 
jego „oprzyrządowaniem” prawnym, w tym w konstytucyjne atrybuty niezawisłości i bezstronności, 
apolityczności i niepołączalności (incompatibilitatis), immunitetu, nieprzenoszalności i nieusuwalności. 
A zatem dopiero realizacja postanowienia Prezydenta odcina jakiekolwiek zależności osoby powoływanej 
na urząd sędziego od wszelkich czynników innej natury, niż wyłącznie obowiązujące prawo i własne 
sumienie sędziego.

Zwraca uwagę fakt, że Sąd Najwyższy w analizowanych judykatach nigdy nie wypowiedział się wprost, 
ani o czyje konkretnie chodzi wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności sędziego, ani jak ma 
przebiegać proces weryfikacji dowodowej istnienia lub nie owych okoliczności i zależności. Wreszcie, i co 
chyba najważniejsze, Sąd  Najwyższy milczy także co do tego, czy raz przeprowadzony w odniesieniu do 
danego sędziego „test” z negatywnym skutkiem, czyli uznającym jego brak niezawisłości i bezstronności 
z powodu okoliczności procesu powołania tego sędziego, wywiera skutki tylko w danej sprawie, czy ma 
mieć charakter trwały i skutki pro futuro.
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W tym drugim przypadku, konsekwencją prawną i faktyczną stanowiska Sądu Najwyższego i jego realizacji 
w praktyce orzeczniczej, byłoby całkowite wykluczenie konkretnych osób od udziału w sprawowaniu 
wymiaru sprawiedliwości, pozbawienie ich tzw. votum. Taki zaś, sądowy akt denominacyjny (dymisyjny), 
oznaczałby w rzeczywistości pozbawienie skuteczności prawnej postanowień Prezydenta RP o powołaniu 
konkretnych osób na urząd sędziego.

Postanowienie Prezydenta o powołaniu sędziego, wydane na podstawie art. 179 Konstytucji i stanowiące 
prerogatywę głowy państwa, wywołuje skutki erga omnes, tzn. wobec powołanego sędziego, ale też 
wobec sądu do którego został on powołany, w stosunku do organów postępowania sądowego oraz do 
wszystkich podmiotów podlegających wymiarowi sprawiedliwości (stron postępowania), a nawet  organów 
pozasądowych. 

W obowiązującym polskim systemie prawnym nie ma żadnych środków (mechanizmów) prawnych, 
pozwalających komukolwiek na weryfikowanie, zmianę, bądź uchylanie postanowień Prezydenta RP 
o powołaniu sędziego, albo na pozbawianiu ich waloru skuteczności i wykonalności. Ta kompetencja 
Prezydenta nie podlega w szczególności kognicji żadnych sądów, w tym Sądu Najwyższego czy sądów 
administracyjnych.

Natomiast sama Konstytucja ustanawiając regułę nieusuwalności sędziego (art. 180 ust. 1), dopuszcza 
istotne, legalne wyjątki: złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej 
siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko 
w przypadkach określonych w ustawie (ust.2), a ponadto sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku 
na skutek uniemożliwiających mu sprawowanie jego urzędu choroby lub utraty sił (ust. 3), zaś przechodzi 
w stan spoczynku po osiągnięciu (określonej w ustawie) granicy wieku (ust. 4); jedynie w razie zmiany 
ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub w stan 
spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia (ust.5). 

Negatywne weryfikowanie przez Sąd Najwyższy ex post, w drodze dowolnego i nie mającego legalnych 
podstaw prawnych „testu niezawisłości i bezstronności”, skuteczności prawnej i faktycznej aktów 
powołania przez Prezydenta na urząd sędziego, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej 
w trybie określonym przepisami ustawy nowelizującej z 8 grudnia 2017 r., prowadzące do odebrania 
konkretnym osobom uprawnień orzeczniczych, stanowi w konsekwencji pozbawienie możliwości 
wykonywania urzędu sędziego, przy zachowaniu nominalnego statusu sędziego.

Ostatecznym i niemożliwym do zaakceptowania efektem stanowiska Sądu Najwyższego może być zatem 
nadanie niektórym sędziom sądów powszechnych, powołanym przez Prezydenta, statusu sędziów de 
facto w stanie spoczynku, wbrew jakimkolwiek podstawom, zasadom i regułom prawnym, konstytucyjnym 
czy ustawowym. Rodzi to pytanie, czy i za co tacy „nieczynni” orzeczniczo, czyli niepełniący funkcji 
jurysdykcyjnej sędziowie mają otrzymywać jakiekolwiek wynagrodzenie (z budżetu państwa), stanowiące 
jedną z gwarancji niezawisłości oraz mające odpowiadać godności urzędu i zakresowi obowiązków 
(art. 178 ust. 2 Konstytucji). Bo przecież nie za samą gotowość pełnienia służby sędziowskiej, pomimo 
wymuszonej przez Sąd Najwyższy ich bezczynności.
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Z konstytucyjnych zasad niezależności sądów i ich monopolu w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości 
(art. 173 i art. 175 ust. 1 Konstytucji RP) wynika m.in.  ta podstawowa konsekwencja dla postępowania 
sądowego, iż niedopuszczalna jest ingerencja innych władz (organów) w sferę orzeczniczą sądów. Zarazem 
jednak sądy mogą działać jedynie w granicach prawnych wcześniej ustalonych przez prawodawcę 
polskiego, a w rzeczywistości tzw. multicentrycznego systemu prawnego, także przez prawodawcę 
międzynarodowego i unijnego. Zawsze jednak sądy związane są prawem nie kreowanym przez same 
sądy, ale tworzonym bądź współtworzonym z udziałem suwerena, czyli Narodu jako podmiotu władzy 
zwierzchniej w państwie, będącym dobrem wspólnym wszystkich obywateli polskich. 

Wszystkie Sądy polskie związane są zasadą legalizmu, stanowiącą sedno zasady państwa prawa (art. 2 i art. 
7 Konstytucji), a ich respektowanie jest warunkiem nie tylko zachowania stabilności i pewności obrotu 
prawnego, ale też ładu konstytucyjnego i porządku publicznego, którego niezbędnym elementem jest 
prawidłowo funkcjonujący wymiar sprawiedliwości i poszanowanie prawa człowieka do sądu.

Dążenie do ustanowienia „sędziokracji” (w znaczeniu przyjętym w tym opracowaniu) jest wprost sprzeczne 
z polską Konstytucją, z jej wartościami, zasadami i normami, w tym z zasadami suwerenności państwa 
i narodu oraz demokratycznego państwa prawnego, którego konstytutywny atrybut stanowi podmiotowo 
człowieka do sądu.

Rzeczpospolita Polska nie stanowi „państwa sędziów”, ale  dobro wspólne wszystkich obywateli.
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