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Przekazanie Prezydentowi RP uchwał nowej Krajowej Rady Sądownictwa z rekomendacjami 
kandydatów do Sądu Najwyższego 
 
 
Naczelny Sąd Administracyjny – wydając 25 i 27 września 2018 r. siedem postanowień – wstrzymał 
wykonanie uchwał nowej Krajowej Rady Sądownictwa, w których rekomendowano kandydatów na 
stanowiska w Sądzie Najwyższym. Uchwały te dotyczą konkursów do Izby Cywilnej, Izby Karnej oraz 
nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. 
 
Tym samym, nowa KRS oraz Prezydent RP, chcąc podporządkować się orzeczeniom NSA, nie mogą 
podejmować czynności zmierzających do realizacji tych uchwał. W szczególności, nowa KRS nie może 
przekazać ich prezydentowi, a głowa państwa nie może następnie odebrać ślubowań sędziowskich od 
rekomendowanych osób. 
 
Tymczasowa ochrona udzielona kandydatom do Sądu Najwyższego przez NSA trwa do czasu rozpo-
znania odwołań wniesionych przez osoby, które nie zostały rekomendowane przez nową KRS. Jak 
wskazał NSA w uzasadnieniu jednego z postanowień: nie powinno ulegać wątpliwości, że wstrzymanie wy-
konania uchwały […] zapobiegnie powstaniu nieodwracalnej sytuacji, w której nastąpi objęcie urzędu sędziego 
Sądu Najwyższego. 
 
8 października 2018 r. dziennik „Rzeczpospolita” poinformował, że nowa KRS przekazała wspo-
mniane uchwały Prezydentowi RP. Oznacza to, że głowa państwa w każdej chwili może odebrać ślu-
bowanie od osób rekomendowanych przez nową KRS, co stanowić będzie niezgodną z prawem próbę 
obsadzenia składu Sądu Najwyższego. Działania nowej KRS przeczą również zapewnieniom jej prze-
wodniczącego, sędziego Leszka Mazura, który chwilę po decyzji sądu administracyjnego ogłosił w pra-
sie, że musimy podporządkować się takiemu postanowieniu NSA. 
 
W opinii Komitetu Obrony Sprawiedliwości – KOS, nowa Krajowa Rada Sądownictwa po raz kolejny 
działa pod dyktando większości parlamentarnej, przyspieszając niezgodną z Konstytucją i aktami 
prawa międzynarodowego wymianę sędziów w Sądzie Najwyższym. Przesłanie głowie państwa uchwał 
z rekomendacjami kandydatów do SN jest smutną konsekwencją upolitycznienia tego organu w po-
czątkach bieżącego roku, kiedy to Sejm – wbrew Konstytucji – wybrał w niejawnej procedurze 15 
członków nowej KRS. 
 
 



 

Komitet Obrony Sprawiedliwości – KOS stanowczo sprzeciwia się działaniu nowej Krajowej Rady 
Sądownictwa i jej kierownictwa, które w rzeczywistości podważa treść orzeczeń NSA, a przez to jest 
sprzeczne z zasadą rządów prawa. Nie tylko neguje to zagwarantowaną w Konstytucji zasadę trójpo-
działu władzy – zignorowanie postanowień NSA narusza również konstytucyjne prawo kandydatów 
do Sądu Najwyższego dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Podobnie, nowa KRS wpi-
suje się w taktykę polityków i, stosując metodę faktów dokonanych, próbuje kwestionować skuteczność 
trwających postępowań dotyczących naruszenia zasad państwa prawa prowadzonych przez Trybunał 
Sprawiedliwości UE. 
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