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Komunikat

Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej

w związku z Zarządzeniem Pierwszego Prezesa SN Nr 55/2020 z dnia 5 maja
2020 r. o wykonaniu postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 kwietnia
2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych w sprawie (-791/19 oraz o uchyleniu
zarządzenia z dnia 20 kwietnia 2020 r.

W nawiązaniu do treści Zarządzenia Pierwszego Prezesa SN Nr 55/2020 z dnia 5 maja
2020 r. o wykonaniu postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 kwietnia
2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych w sprawie (-791/19 oraz o uchyleniu
zarządzenia z dnia 20 kwietnia 2020 r, pragnę wskazać, że zgodnie z wynikającymi
z Konstytucji RP zasadami legalizmu oraz demokratycznego państwa prawnego, w tym
istotnymi dla wymiaru sprawiedliwości gwarancjami niezależności sądu i niezawisłości
sędziów, które są ugruntowane w orzecznictwie polskim oraz międzynarodowym - każdy

organ sądowy zobowiązany jest do działania w ramach przyznanych mu przez prawo

kompetencji.

Dlatego też należy podkreśli( że określenie właściwości poszczególnych izb Sądu
Najwyższego zarezerwowane jest wyłącznie dla ustawodawcy, który normatywną podstawą

działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ustanowił art. 27 ustawy z dnia
8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Norma ta nie została przez żaden konstytucyjnie
do tego uprawniony podmiot władzy publicznej zmieniona lub uchylona. Tym samym Izba
Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jako organ władzy sądowniczej zobowiązana jest do
realizacji obowiązków orzeczniczych i związanych z nimi zadań organizacyjnych, a także

wszelkich innych czynności mających na celu zapewnienie prawidłowego sprawowania

wymiaru sprawiedliwości.

W najnowszym orzecznictwie sądów pojawiają się wątpliwości w zakresie stosowania przez
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej środków tymczasowych, które odnoszą się do
kompetencji wyłącznych państwa członkowskiego UE, w tym w szczególności ustroju
wymiaru sprawiedliwości. Mając powyższe na uwadze w dniu 9 kwietnia 2020 roku Sąd
Najwyższy Izba Dyscyplinarna przedstawił pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego.
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Jego przedmiotem jest ocena zgodności z Konstytucją RP przepisów Traktatu o Unii
Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie zobowiązania
państwa członkowskiego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do wykonania
środków tymczasowych w sprawach dotyczących ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych
organów władzy sądowniczej.

Mając na uwadze powyższe, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne
uczestników postępowań sądowych, w dniu wczorajszym wydałem zarządzenie nr 21/2020,
korespondujące z zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nr 55/2020,
w którym zagwarantowałem ciągłość orzeczniczą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do
czasu rozstrzygnięcia problematycznej kwestii przez Trybunał Konstytucyjny lub wydania
ostatecznego wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

SSN Tomasz Przesławski
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