
Warszawa, dnia 23 lutego 2009 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

(druk nr 452)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa wprowadza możliwość wniesienia odwołania od indywidualnych

decyzji podejmowanych przez Krajową Radę Sądownictwa, które dotyczą przedstawiania lub

odmowy przedstawienia przez ten organ Prezydentowi RP wniosków o powołanie sędziów w

Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sądach powszechnych,

wojewódzkich sądach administracyjnych i sądach wojskowych. Zgodnie ze zmianą zawartą w

opiniowanej ustawie kandydat do pełnienia urzędu sędziego będzie mógł wnieść odwołanie

do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały z prawem.

Opiniowana ustawa stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27

maja 2008 r. (sygn. akt SK 57/06). W powołanym wyroku sąd konstytucyjny orzekł o

niezgodności z Konstytucją art. 13 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o

Krajowej Radzie Sądownictwa. Trybunał Konstytucyjny zważył, że procedura, w ramach

której Krajowa Rada Sądownictwa ocenia kandydata do pełnienia urzędu sędziego na

określonym stanowisku sędziowskim i decyduje o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosku

o powołanie na to stanowisko, dotyczy zawartego w art. 60 Konstytucji prawa ubiegania się

na jednakowych zasadach o przyjęcie do służby publicznej; jest to prawo należące do

kategorii praw i wolności konstytucyjnych, do których odnosi się bezwzględny zakaz

zamykania drogi sądowej wyrażony w art. 77 ust. 2 Konstytucji. W związku z powyższym

wyłączenie drogi sądowej przez przepis art. 13 ust. 2 zdanie drugie ustawy o Krajowej Radzie

Sądownictwa pozostaje w sprzeczności z art. 45 ust. 1 i z art. 77 ust. 2 Konstytucji, w

związku z art. 60 Konstytucji.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt opiniowanej ustawy był przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 1348).

W toku prac legislacyjnych w Sejmie ustawą zajmowała się Komisja Sprawiedliwości i Praw

Człowieka. W sprawozdaniu z prac Komisji (druk sejmowy nr 1551) znalazł się wniosek o

przyjęcie rządowego projektu ustawy bez poprawek. W tym kształcie opiniowana ustawa

została uchwalona na 35 posiedzeniu Sejmu w dniu 12 lutego 2009 roku.

III. Uwagi szczegółowe

Opiniowana ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Agata Karwowska-Sokołowska

Główny legislator


