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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
PROKURATURA KRAJOWA

ZASTĘPCA PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, dni października 2019 r.

PK IV Pa 116.2019 
dot. C-824/18

Trybunału Sprawiedliwości pod numerem 

Luksemburg,dnia q ^ ^ 2019

Fak$/E-mai!:'iMl^.

Wpłynęło dnia: .........3.1.1...

Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej

Stanowisko prokuratora 

w sprawie prejudycjalnej C-824/18 

Krajowa Rada Sądo wnictwa

(Sąd krajowy: Naczelny Sąd Administracyjny - Polska)

W związku z doręczeniem Prokuraturze Krajowej w dniu 19 sierpnia 2019 r. 

odpisu pisma Naczelnego Sądu Administracyjnego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 

czerwca 2019 r. będącego addendum do wniosku z dnia 21 listopada 2018 r. (sprawa 

C-824/18) o wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia 

w trybie prejudycjalnym, złożonego na podstawie art. 267 TFUE, prokurator wyraża 
pogląd o braku podstaw prawnych i faktycznych do udzielenia odpowiedzi w trybie 

prejudycjalnym na pytanie zawarte w tymże addendum.

Uzasadnienie

I. Przedmiot sprawy i pytania prejudycjalne.

1. Addendum do wniosku Naczelnego- Sądu Adrflinistracyjnego z dnia 21 listopada 

2018 r. do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie orzeczenia
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w trybie prejudycjalnym w sprawie C-824/18 Krajowa Rada Sądownictwa, złożone 
przez Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczy wykładni art. 2 w związku z art. 4 ust. 

3 zdanie 3, art. 6 ust. 1, art. 19 ust. 1 TUE w związku z art. 47 KPP i art. 9 ust. 1 
dyrektywy Rady 2000/78/WE oraz art. 267 akapit 3 TFUE.

2. Prokurator podtrzymuje stanowisko zaprezentowane w piśmie z dnia 30 maja 2019 r. 

o niedopuszczalności pierwotnego wniosku prejudycjalnego i braku podstaw do 

udzielenia odpowiedzi w trybie prejudycjalnym na pytania zawarte we wniosku 
z dnia 21 listopada 2018 r. oraz przedstawia ten sam pogląd w stosunku do pytań 

przedstawionych w addendum.

II. Okoliczności faktyczne i prawne wystosowania przez sąd krajowy dodatkowego
pytania prejudycjalnego.

3. Wątpliwości sądu pytającego co do interpretacji przepisów prawa unijnego 

wyłoniły się w związku z rozpoznawaniem przez Naczelny Sąd Administracyjny 

odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa (dalej: KRS) z dnia 24 sierpnia 

2018 r., nr 318/2018 oraz z dnia 28 sierpnia 2018 r., nr 330/2018, w przedmiocie 

nieprzedstawienia wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziego Sądu Najwyższego.

4. Kognicja Naczelnego Sądu Administracyjnego w tych sprawach wynikała 

z przepisu art. 44 ust. la ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie 
Sądownictwa1 (dalej: ustawa o KRS), który stanowił, że: „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.”.
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5. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 25 marca 2019 r., wydanym w sprawie 

K 12/182, orzekł o niezgodności art. 44 ust. la ustawy o KRS z art. 184 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Konstytucja RP). Orzeczenie Trybunału 

Konstytucyjnego skutkowało derogowaniem tego przepisu z porządku prawnego 

z dniem 1 kwietnia 2019 r. W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny 

wskazał ponadto, że: „(...) do kompetencji organów stosujących przepisy ustawy 
o KRS należy przywrócenie stanu zgodności z Konstytucją tych sytuacji, które 

zostały ukształtowane na mocy przepisu usuniętego z systemu prawnego w związku 

ze stwierdzeniem jego niekonstytucyjności w niniejszym wyroku. Uchylenie art. 44 
ust. la ustawy o KRS w związku z zasadą najwyższej mocy prawnej Konstytucji 

(art. 8 ust. 1 Konstytucji) skutkuje koniecznością zakończenia wszelkich 

postępowań sądowych toczonych na podstawie nieobowiązującego przepisu”.

6. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są 

ostateczne3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność 

z Konstytucją RP przepisu ustawy ma charakter konstytutywny 

(prawokształtujący), więc prowadzi do zmiany stanu prawnego w zakresie objętym 

rozstrzygnięciem Trybunału.

7. W związku z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego pismem z dnia 14 maja 

2019 r., które wpłynęło do NSA w dniu 20 maja 2019 r. prokurator wniósł 

o umorzenie postępowania prowadzonego przed NSA w spawie II GOK 2/18. 

Żądanie wymienionego powyżej wniosku oparte zostało na podstawie art. 355 § 1 
ustawy - Kodeks postępowania cywilnego4, z którego wynika, że sąd wydaje 

postanowienie o umorzeniu postępowania, między innymi wówczas, gdy wydanie 
wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne.

8. Dalsze zmiany prawne wynikły w następstwie wejścia w życie w dniu 23 maja 

2019 r. ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o KRS oraz ustawy - 

Prawo o ustroju sądów administracyjnych5, którą zmieniona została treść przepisu 

art. 44 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o KRS, w ten sposób, że

2 Dz. U. z 2019 r., poz. 609; OTK ZU z 2019 r. serial, poz. 17
3 Art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
4 Tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1460 ze zm.
5 Dz. U. z 2019 r., poz. 914; dalej: ustawa zmieniająca.
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przepisowi temu nadano brzmienie: „Odwołanie nie przysługuje w sprawach 

indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziego Sądu Najwyższego” (art. 1 pkt 2 lit. a ustawy zmieniającej). Natomiast 

stosownie do art. 3 ustawy zmieniającej „Postępowania w sprawach odwołań od

uchwał KRS 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.”.
9. Procedując w przedmiocie złożonego przez prokuratora wniosku o umorzenie 

postępowania w sprawie odwołań od uchwał KRS nr 318/2018 
i nr 330/2018, Naczelny Sąd Administracyjny w Izbie Gospodarczej, 

postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. akt II GOK 2/18, odroczył 

rozpoznanie wniosku i zwrócił się, na podstawie art. 267 TFUE, do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem o treści:

„Czy art. 2 w związku z art. 4 ust. 3 zdanie 3, art. 6 ust. 1, art. 19 ust. 1 TUE 

w związku z art. 47 KPP i art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE oraz art. 267 

akapit 3 TFUE należy interpretować w ten sposób, że: dochodzi do naruszenia 

zasady państwa prawnego oraz prawa do sądu i skutecznej ochrony sądowej, gdy 

ustawodawca krajowy usuwa z porządku prawnego stosowne przepisy 

o właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz o prawie wniesienia do 

tego sądu odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, a także wprowadza 

rozwiązanie, z którego wynika, że postępowania w sprawach wymienionych 

odwołań, wszczęte i niezakończone przed dniem wprowadzanych zmian (derogacji) 
podlegają umorzeniu z mocy prawa, co w rezultacie:

- niweczy prawo do sądu w zakresie odnoszącym się do kontroli wymienionych 

uchwał Krajowej Rady Sądownictwa oraz kontroli prawidłowości przebiegu 

postępowań kwalifikacyjnych, w których zostały one podjęte?

- a w sytuacji, gdy sąd krajowy pierwotnie właściwy w wymienionych sprawach, 

po skutecznym wszczęciu procedury kontroli wskazanych uchwał Krajowej Rady 

Sądownictwa wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

z pytaniami prejudycjalnymi, niweczy VprawoT dty-, sądu również w zakresie,
/ '\ 'ż''*„ff-i y v
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jej rozpoznania, pozbawia następnie ten sąd skutecznego inicjowania trybu 

prejudycjalnego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz prawa 

oczekiwania na jego orzeczenie, co podważa unijną zasadę lojalnej współpracy?”.

III. Skutki prawne rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego i zmiany stanu 

normatywnego.

10. Następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego było zniesienie kognicji 

Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozpoznawania spraw w przedmiocie 

odwołań od uchwał KRS podejmowanych w procedurze nominacyjnej sędziów SN. 

Brak tej kognicji, w stanie prawnym istniejącym od 1 kwietnia 2019 r. do 22 maja 

2019 r., obligował NSA do wydania konstytutywnego postanowienia o umorzeniu 

postępowań prowadzonych w sprawach odwołań od uchwał KRS. Ustanawiający 
kognicję tego sądu art. 41 ust. la ustawy o KRS został bowiem derogowany 

z porządku prawnego. Do czasu wydania tego rodzaju postanowienia sprawy te 
miały status spraw zawisłych.

11. Powołany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2019 r. nie przesądzał 

jednak w jaki sposób ustawodawca powinien odnieść się do kwestii dotyczących 

odwołań od uchwał w sprawach indywidualnych podejmowanych przez KRS 

w procesie nominacyjnym sędziów SN. Wprowadzając nowe unormowania 
ustawodawca zdecydował o tym, że uchwały KRS podejmowane w tym rodzaju 

spraw uzyskają walor niezaskarżalności, a dotychczas prowadzone postępowania 

podlegają umorzeniu z mocy prawa.

12. W obecnym stanie prawnym nie ma więc możliwości rozpoznania tego rodzaju 

spraw przez żaden organ sądowy. Postępowania pozostające w toku utraciły z mocy 

prawa (ex lege) status zawisłości (litispendencji), przy czym Naczelny Sąd 

Administracyjny zobligowany jest do wydania postanowień o umorzeniu 

postępowania mających charakter jedynie deklaratoryjny.

13. Należy wyraźnie podkreślić, że ustawą zmieniającą wyłączono możliwość 

odwołania się do Sądu Najwyższego od uchwał KRS jedynie w odniesieniu do
postępowań nominacyjnych dotyczących'stanowisk właśnie w tym Sądzie.

/A.- \) > Ą N,
Utrzymana natomiast została możliwość wnoszenia; odwołań w odniesieniu do
stanowisk w pozostałych sądach. \ yA
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14. Ustawa zmieniająca stanowi część obowiązującego systemu prawnego i korzysta 
z domniemania konstytucyjności. W świetle polskiego acąius constitutionnel 

ograniczenie prawa do sądu jest dopuszczalne, bowiem w ocenie Trybunału 

Konstytucyjnego „nie istnieje w żadnym systemie prawnym bezwzględne 

i absolutne prawo do sądu, które nie podlegałoby jakimkolwiek ograniczeniom, 

i które w konsekwencji stwarzałoby uprawnionemu nieograniczoną możliwość 

ochrony swych praw na drodze sądowej”6. Podobne stanowisko Trybunał 
Konstytucyjny przedstawił w wyrokach z dnia 16 marca 1999 r.7 oraz z dnia 

9 czerwca 1998 r.8 Konstytucja RP dopuszcza bowiem ograniczenia w zakresie 

korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, pod warunkiem wprowadzenia 

tych ograniczeń na podstawie ustawy i tylko wtedy, gdy są one konieczne 
w demokratycznym państwie m.in. ze względu na porządek prawny - vide art. 31 

§ 3 Konstytucji RP.

15. Ustanowienie szerokiego zakresu uprawnień do korzystania z drogi sądowej 

mogłoby bowiem stworzyć niebezpieczeństwo nadużywania prawa przez jego 

wykorzystywanie niezgodnie z celem9. Pozostawienie Sądowi Najwyższemu 

legitymacji do rozpoznawania odwołań dotyczących nominacji na stanowiska 
sędziów w tym Sądzie dawałoby mu daleko idący wpływ na obsadę stanowisk 

w SN, czemu sprzeciwiają się normy konstytucyjne, zgodnie z którymi to KRS ma 

wyłączną kompetencję do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 

(dalej: Prezydentowi RP) wniosków o powołanie sędziów. Natomiast powoływanie 

sędziów jest prerogatywą Prezydenta RP, który po otrzymaniu wniosku dysponuje 

samodzielnym uprawnieniem do powołania albo odmowy powołania sędziego 

wskazanego we wniosku, a jego decyzja w tym zakresie nie wymaga uzasadnienia, 
ani nie podlega kontroli sądowej (art. 179 i art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji RP). 

Pomimo, że kontrola sądowa, w przypadku wniesienia odwołań ogranicza się 
wyłącznie do oceny prawidłowości postępowania przed KRS i nie może wkraczać

6 Wyrok z dnia 10 maja 2000 r., sygn. K. 21/99 (Dz. U. Nr 39, poz. 462; OTK ZU nr 4/2000, poz. 109).
7 Wyrok z dnia 16 marca 1999 r., sygn. SK 19/98,(Dz,«fNr;22>pQZ. 211; OTK ZU nr 3/ 1999, poz. 36).
! Wyrok z 9 czerwca 1998 r., sygn. SK 28/97, (OTft ZtJ rir 4 ‘199$, t$bz. 50).i ~ .     „ . , . ' . \ _ j {

9 Zob. K Gieroń Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwie sądowym,
Uniwersytet Wrocławski, http://www.repozytortum.uni.wroc.pl/Cohtent/66l55/38_Konrad Gieron.pdf;
-------— 7 'dostęp 22 października 2019 r. /
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w merytoryczną ocenę kandydatur dokonywaną przez KRS, to jednak Sąd 

Najwyższy, rozpoznając sprawy odwołań, dysponowałby możliwością skutecznego 

blokowania przedstawienia Prezydentowi RP kandydata wybranego przez KRS. 

Tym samym wyłączna kompetencja KRS do przedstawienia Prezydentowi RP 

wybranej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego mogłaby stać się 

iluzoryczna, a Prezydent RP w ogóle mógłby zostać pozbawiony możliwości 

wypowiedzenia się co do kandydata proponowanego przez KRS .

16. Uznać należy, że w tym rozwiązaniu wpływ Sądu Najwyższego na kształtowanie 

się składu osobowego tego Sądu nie da się pogodzić z wynikającą z art. 10 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą podziału i równoważenia się władz 
(checks and balances).

17. Wskazać należy ponadto, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału 

Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z treści 

art. 60 Konstytucji RP dla kandydata na sędziego nie wynika roszczenie do organów 

państwa o nabór do służby. Z tego względu dla osoby, która ubiega się o stanowisko 

sędziowskie, z prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach nie 

wynika prawo podmiotowe do przyjęcia do służby.

18. Przyjęte obecnie rozwiązania nie naruszają też zasady równości wyrażonej w art. 32 

ust. 1 Konstytucji RP, mamy tu bowiem do czynienia ze zróżnicowaniem sytuacji 

kandydatów do objęcia stanowisk sędziowskich nie ze względu na cechy tych 

podmiotów (kryterium podmiotowe), lecz ze względu na odmienność organu 

władzy sądowniczej, do objęcia stanowisk w którym osoby te kandydują (kryterium 

przedmiotowe).

19. Należy wreszcie jednoznacznie podkreślić, że zgodnie z polską Konstytucją 

jedynym organem, który może stwierdzić niezgodność ustawy z normami, 
zasadami i wartościami konstytucyjnymi jest polski Trybunał Konstytucyjny.

20. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wyrażono przy tym pogląd, że stan 
prawny, w którym w odniesieniu do takich samych sytuacji prawnych uznana 

byłaby właściwość zarówno Trybunału Sprawiedliwości, jak i Trybunału 

Konstytucyjnego, rodziłby zagrożęnie/dwutorowości w zakresie orzekania o treści 

tych samych przepisów prawa. Niewątpliwie istotne znaczenie w tej materii ma
' > Za zgodność 
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okoliczność, że TSUE stoi na straży prawa unijnego - w wykładni i stosowaniu 

Traktatów oraz w orzekaniu o ważności i wykładni aktów przyjętych przez 

instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii (art. 19 ust. 1, art. 267 Traktatu 

o Unii Europejskiej)10. Z kolei Trybunał Konstytucyjny ma strzec Konstytucji RP, 

będącej, wedle jej art. 8 ust. 1, najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 

Mając to na uwadze, należy stwierdzić, że ze względu na treść art. 8 ust. 1 
Konstytucji Trybunał Konstytucyjny jest zobowiązany do takiego pojmowania swej 

pozycji, iż w sprawach zasadniczych, o wymiarze konstytucyjno-ustrojowym, 

zachowuje pozycję „sądu ostatniego słowa”. Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej i Trybunał Konstytucyjny nie mogą więc być ustawiane w stosunku do 

siebie jako sądy konkurujące, działające w tym samym zakresie kompetencji. 

Chodzi nie tylko o wyeliminowanie zjawiska dublowania się obu Trybunałów czy 

dwutorowości w zakresie orzekania o tych samych problemach prawnych, ale i 

zapobieżenie dysfunkcjonalności w relacjach unijnego i krajowego ładu 
prawnego11.

21. Zagadnienie relacji pomiędzy procedurą pytań prejudycjalnych a kontrolą 

konstytucyjności norm prawnych było również przedmiotem orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 18/0412, dotyczącej Traktatu 

Akcesyjnego13. Należy podzielić wyrażone w tym orzeczeniu stanowisko, że 

materia orzekania (z mocą powszechnie obowiązującą) przez polski Trybunał 

Konstytucyjny w sprawie zgodności ustaw i umów międzynarodowych 

z Konstytucją RP jest odmienna niż materia prejudycjalnych pytań prawnych do 

TSUE oraz udzielonych na nie odpowiedzi. Czym innym jest bowiem ustalanie 

obowiązywania i znaczenia normatywnego przepisu prawa unijnego, dokonywane 

- w ramach art. 267 TFUE - przez Trybunał Sprawiedliwości, od porównywania

10 Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 ze zm.); dalej: TUE.
11 Zob. postanowienie TK z dnia 19 grudnia 2006 r., sygn. P 37/05 (OTK ZU nr 5/A/2006, poz. 177); 
A. Wyrozumska, Stosowanie prawa wspólnotowego a art. 91, 188 ust. 2 i 193 Konstytucji RP - glosa do 
postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 19.12.2006 r. (P 37/05), „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 3,
s. 39.
12 Wyrok z dnia 11 maja 2005 r. ( Dz. U. Nr 86, poz. 744; OTK ZJJ rfr,5/A/2005, poz. 49).
13 Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej,'Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, 
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki'Malty) Rzeczypospolitej Polskiej, 
Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia2003;r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 9
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treści ustaw i umów międzynarodowych z postanowieniami Konstytucji RP oraz 

badania ich zgodności przez Trybunał Konstytucyjny orzekający w ramach art. 188 

pkt 1 z następstwami określonymi wart. 190 ust. 1 Konstytucji RP. Czynności 

wykonywane w obu wymienionych zakresach nie wykluczają się wzajemnie i nie 
kolidują ze sobą. Uznanie istnienia tych samych kompetencji po stronie Trybunału 

Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości mogłoby doprowadzić do 

równoległego rozstrzygania tych samych kwestii przez dwa różne organy powołane 
do wydawania orzeczeń o skutku erga omnes. Byłoby to sprzeczne z zasadą 

pewności prawa i zagrażałoby jednolitości stosowania prawa unijnego14.

22. Przyjęte przez Polskę rozwiązanie, wyłączające możliwość poddania kontroli 

sądowej decyzji podejmowanych w toku procedur nominacyjnych na stanowiska 

sędziowskie, nie jest precedensowe z punktu widzenia standardów 

demokratycznego państwa prawnego. Przypominając i uzupełniając uwagi podane 

już w piśmie z dnia 30 maja 2019 r. należy podkreślić, że w wielu państwach 

członkowskich Unii Europejskiej nie występuje tryb odwołania się na drodze 

sądowej od decyzji związanych z wyłanianiem kandydatów na stanowiska 

sędziowskie. Przykładowo w Szwecji sędziowie Sądu Najwyższego, w tym prezes 

Sądu Najwyższego, powoływani są przez rząd (w praktyce przez ministra 

sprawiedliwości) na wniosek Rady ds. Nominacji Sędziów, która składa się 

wyłącznie z osób wskazywanych przez parlament i rząd. Kandydatury 

przedstawione przez Radę nie są wiążące dla rządu, a jedynym ograniczeniem jest 

konieczność umożliwienia Radzie przedstawienia opinii o kandydacie 
zaproponowanym z własnej inicjatywy rządu przed jego powołaniem na sędziego. 

Natomiast w Danii sędziowie Sądu Najwyższego są mianowani przez ministra 
sprawiedliwości na wniosek Komisji ds. Nominacji Sędziowskich. Z kolei w Belgii 

sędziowie Sądu Kasacyjnego mianowani są przez króla z dwóch list podwójnych, 
z których jedną przedkłada sam Sąd Kasacyjny, drugą zaś przemiennie Izba 

Reprezentantów albo Senat. W Holandii monarcha powołuje sędziów Sądu 
Najwyższego dekretem królewskim pa wniosek Drugiej Izby Stanów Generalnych

Zob. A. Kastelik-Smaza, Pytania prejudyejal ' ” ' ' ' idliwości Unii Europejskiej a ochrona
praw jednostki, Warszawa 2010, s. 248-249.
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(izby niższej parlamentu), która przedstawia potrójną liczbę kandydatów. W Irlandii 

sędziowie, w tym prezes Sądu Najwyższego, są powoływani przez prezydenta na 

wniosek rządu. Na Malcie i na Słowacji sędziów powołuje prezydent na wniosek 
rady sądownictwa, przy czym na Malcie prezydent zasięga opinii premiera, który 
dysponuje uprawnieniem do zawetowania kandydatury przedstawionej przez radę. 

W żadnym z wymienionych państw Unii nie ma możliwości zaskarżenia do sądu 
faktu nieuwzględnienia określonej osoby na liście kandydatów na stanowiska 

sędziowskie, ani niepowołania jej na stanowisko sędziowskie spośród wyłonionych 

kandydatów, zarówno w odniesieniu do stanowisk w sądzie najwyższym danego 
państwa, jak i pozostałych stanowisk sędziowskich.

IV. Uzupełnienie uwag dotyczących braku właściwości TSUE.

23. Kwestie te zostały już przedstawione w pisemnym stanowisku prokuratora z dnia 

30 maja 2019 r. Uzupełniając je należy jeszcze raz podkreślić, że w przedmiotowej 
sprawie sąd krajowy nie stosuje przepisów prawa Unii Europejskiej, a tym samym 

nie istnieje kompetencja TSUE do udzielania odpowiedzi na wszystkie zadane 

w przedmiotowej sprawie pytania prejudycjalne15. Niezależnie od sposobu 

podejścia nie budzi bowiem wątpliwości, że sąd odsyłający nie stosuje 

w przedmiotowej sprawie prawa Unii w rozumieniu art. 51 ust. 1 Karty Praw 

Podstawowych, co wyklucza możliwość zastosowania jako podstawy 

rozstrzygnięcia tak art. 47 KPP, jak i art. 19 ust.l akapit 2 TUE.

24. W szczególności w sprawie głównej nie mogą znaleźć zastosowania powołane przez 

sąd pytający przepisy art. 2 ust. 1, ust. 2 lit. a) , art. 3 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust.l 

dyrektywy Rady 2000/78/WE16. Zgodnie z jej art. 1 dyrektywa ta wyznacza ogólne 

ramy dla walki z dyskryminacją ze względu na religię lub przekonania, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w odniesieniu do zatrudnienia 

i pracy, w celu realizacji w Państwach Członkowskich zasady równego traktowania. 

Zasada równego traktowania oznacza natomiast brak jakichkolwiek form

Por. wyrok TSUE z dnia 7 lipca 2016 r., C-5677/14, Óenenieęh}{EtJ;ę:2016:526, pkt 22) i przywołane tam
orzecznictwo 
16

. CV \, ''r-\
Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego 

traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy/(Dz. Urz. UE L, 303/2^1 \
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bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji z podanych wyżej przyczyn. Jest 

oczywiste, że unormowania krajowe, które znajdują zastosowanie w sprawie 

głównej, nie mogą być uznane za mieszczące się w przedmiotowym i podmiotowym 
zakresie regulacji tej dyrektywy. W żadnym kontekście nie można bowiem przyjąć, 

by przepisy krajowe, stanowiące podstawę rozstrzygnięć sądu odsyłającego, 

prowadziły do jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Tym samym, w sprawie toczącej 

się przed NSA nie może dojść do stosowania prawa Unii w rozumieniu art. 51 ust. 1 

Karty Praw Podstawowych, a tym samym za punkt odniesienia w procedurze 

prejudycjalnej, w tym również w zakresie będącym przedmiotem pytania zawartego 
w addendum, nie może być uznany art. 47 KPP17.

25. Nie jest też możliwe przyjęcie, że w sprawie głównej znajduje zastosowanie przepis 

art. 19 ust. 1 TUE, który zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia 

skutecznych środków zaskarżenia w dziedzinach objętych prawem Unii. Nie 

wprowadza on jednak wyjątku od zasady przyznania ani nie rozszerza zakresu 

kompetencji Unii na nowe dziedziny, takie jak organizacja wymiaru 

sprawiedliwości. Przeciwnie, przepis opiera się na założeniu, że - wobec braku 

kompetencji Unii w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości - to właśnie 

państwa członkowskie są zobowiązane do określenia systemu środków prawnych 

i procedur, które będą właściwe dla postępowań mających na celu zapewnienie 

poszanowania uprawnień, jakie prawo Unii przyznaje jednostkom.

26. Artykuł 19 ust. 1 TUE zobowiązuje państwa członkowskie do osiągnięcia 
określonego rezultatu, na który składa się ustanowienie całego systemu przepisów 

proceduralnych i ustrojowych, zapewniających ochronę prawną, przy czym 

z postanowienia tego nie można wywieść jakichkolwiek norm dotyczących 

organizacji wymiaru sprawiedliwości - w tym zasad i procedury powoływania 

sędziów w państwach członkowskich, a w szczególności zakresu sądowej kontroli

17 Tak rzecznik generalny E. Tanchev w opinii przedstawionej w dniu 20 czerwca 2019 r, w sprawie C-192/18 
Komisja Europejska p. Rzeczypospolitej Polskiej: „... nawet jeśli karta praw podstawowych stanowi pierwotne 
prawo Unii, odwoływanie się do niej jako do (bezpośredniego) źródła praw podstawowych napotyka na granice, 
kiedy w grę wchodzi art. 51 ust. 2 tej karty i art. 6 ust. 1 akapit drugi. TUE, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie, 
ponieważ Polska nie stosuje w tym wypadku prawa Unii wy rozumieniu art. 51 ust. 1 karty. Gdyby istniała 
możliwość bezpośredniego oparcia się na art./47 karty praw podstawowych, doszłoby do rozszerzenia kompetencji 
Komisji z naruszeniem art. 6 ust. 1 akapit ( - |
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procesu nominacyjnego do najwyższego organu sądowego państwa 

członkowskiego. Z przepisu tego, zobowiązującego państwa członkowskie do 

zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii 

wywodzi się ogólną zasadę niezawisłości sądownictwa. Należy jednak zauważyć, 
że - zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości - przepisy 

prawa Unii, w tym jego zasady ogólne, stosuje się wyłącznie w zakresie, w jakim 

prawo to ma zastosowanie. Jeżeli określone przepisy prawa krajowego dotyczą 
dziedzin nieobjętych kompetencjami Unii, wówczas nie mogą one ani być zgodne 

z zasadami ogólnymi prawa Unii, ani też tych zasad naruszać18. W takiej sytuacji 
należy przyjąć, że prawo Unii, zgodnie z art. 3 i art. 4 TUE w związku z art. 5 TFUE 

i art. 13 ust. 2 TUE, przedmiotowych zagadnień nie obejmuje.

27. Powyższej okoliczności, w odniesieniu do art. 19 ust. 1 akapit 2 TUE, nie może 

zmienić podejście, które zapoczątkowane zostało przez orzeczenie TSUE z dnia 

27 lutego 2018 r., C-64/16, Associaęao Sindical dos Juizes Portugueses (ASJP)19. 

Wyrok ten jest fundamentem, na którym opierają się działania Komisji Europejskiej 

i rozstrzygnięcia TSUE w sprawach dotyczących reformy polskiego wymiaru 

sprawiedliwości.

28. Punkt 29 uzasadnienia tego wyroku w wersji polskiej brzmi:

Tytułem wstępu należy zauważyć - odnośnie do materialnego zakresu zastosowania 

art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE - że postanowienie to dotyczy „dziedzin [...] 

objętych prawem Unii”, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji państwa członkowskie 

stosują to prawo, w rozumieniu art. 51 ust. 1 karty.

Podobne jest brzmienie tego fragmentu uzasadnienia w innych wersjach 

językowych, wynika z nich bowiem, że dla zastosowania art. 19 ust. 1 akapit 

drugi TUE konieczne jest wykazanie w rozpatrywanym przypadku jakiegokolwiek 

sposobu stosowania prawa Unii przez państwo członkowskie. Natomiast zgodnie 
z brzmieniem angielskiej wersji językowej art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE znajduje

\ i nV l ; t 'T A18 Por. wyrok z dnia 26 lutego 2013 r., C-6I7/10 Akerberg Transhm, (ECLI:EU:C:2013:105); wyrok z dnia 
6 października 2015 r., C-650/13 De/v/g«e, (ECLI:EU:C:2015:64£)7 \
19 ECL1:EU:C:2019:775. 7V\
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zastosowanie niezależnie od tego, czy państwo członkowskie stosuje w danej 

sytuacji prawo UE20

29. W przypadku przyjęcia wersji portugalskiej (język postępowania w sprawie 

C-64/16) i każdej innej z wyjątkiem angielskiej, organy Unii (a więc i TSUE) 

miałyby podstawy do podjęcia działań jedynie wtedy, gdyby uznały że zaistniało 

naruszenie obowiązku ustanowienia skutecznych środków zaskarżenia, o których 

mowa w art. 19 ust. 1 akapit drugi TSUE, a jednocześnie wykazały, że naruszenie 
to nastąpiło w związku ze stosowaniem prawa unijnego, przy czym owe stosowanie 

może mieć jakąkolwiek formę. To ograniczenie kompetencji TSUE dotyczy 
również orzekania w przedmiocie wniosków prejudycjalnych sądów krajowych.

30. W przypadku przyjęcia rozumienia wyroku C 64/16 ASJP w wersji angielskiej nie 

jest natomiast konieczne wykazanie, że naruszenie obowiązku zapewnienia 

skutecznych środków zaskarżenia nastąpiło przy stosowaniu prawa UE, lecz art. 19 

ust. 1 akapit 2 TUE jest stosowany samodzielnie. Przyjmuje się, że w takim ujęciu 

istnieją kompetencje TSUE np. do oceny niezależności sądu krajowego lub 
niezawisłości wchodzących w jego skład sędziów, wystarczająca jest bowiem 

potencjalna możliwość stosowania przez sąd krajowy prawa Unii, a nie fakt 

stosowania tego prawa przez ten sąd.

31. Skutki rozbieżności językowych polegają na tym, że w wypadku przyjęcia 

obowiązywania wersji polskiej, portugalskiej lub jakiejkolwiek innej - z wyjątkiem 

angielskiej, dla przyjęcia kognicji TSUE konieczne jest by kontroli takiej

20 Porównanie niektórych wersji urzędowych pkt 29:
- j. polski: „niezależnie od tego, w jakiej sytuacji państwa członkowskie stosują to prawo, w rozumieniu art. 51 

ust. 1 karty”',
- j. portugalski (język postępowania): „independentemente da situaęao em que os Estados Membros apliąuem esse 
direito, na aceęao do artigo 51.o, n.o 1, da Carta" (niezależnie od sytuacji, w której Państwa członkowskie 
stosują to prawo w rozumieniu art. 51 ust. 1 Karty);
- j. francuski: independamment de la situation dans laąuelle les Etats membres mettent en uvre ce droit, au sens 
de 1'article 51, paragraphe 1, de la Charte (niezależnie od sytuacji, w której Państwa Członkowskie wdrażają 
to prawo, w rozumieniu art. 51 ust. 1 Karty);
- j. niemiecki: „Insoweit kommt es nicht darauf an, in welchem Kontext die Mitgliedstaaten Unionsrecht im Sinne 
von Art. 51 Abs. 1 der Charta durchfiihren"(W tym sensie nie ma znaczenia, w jakim kontekście państwa 
członkowskie wykonują prawo unijne w rozumieniu art. 51 ust. 1 Karty);
Tymczasem w angielskiej wersji językowej punkt ten ma brzmienie:
- j. angielski: irrespective of whether the Member States are impjementing Union law, within the meaning of Article 
51(1) of the Charter" (niezależnie od tego, cęypaństwa członkowskie wdrażają prawo unijne w rozumieniu 
art. 51 ust. 1 Karty). Powołane za: W. Gontarski, Błędnie przetłumaczony wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie sędziów portugalskich jako podstawaprawną wyroku w sppmue polskiego Sądu Najwyższego/Cjlosa 
do wyroku TS z dnia 24 czerwca 2019 r., <J,-ftl9/l8, System Informacji Prawnej LEX.

13 - ; \ U" 1 Za zgodność |
y
XVe-

ł
3 Si 1
-W

DV

Za zgodność 
z oryginałem



dokonywano w związku ze stosowaniem prawa unijnego. W przypadku przyjęcia 

obwiązywania rozwiązań wynikających z wersji angielskiej (a tak jest w praktyce 

TSUE) kognicja ta miałaby istnieć niezależnie od tego, czy dochodzi do stosowania 

prawa UE w rozumieniu art. 51 Karty Praw Podstawowych21.
32. Rodzi się jednak najważniejsze pytanie, czy zastosowanie podejścia wynikającego 

z angielskiej wersji językowej wyroku jest uprawnione. Podkreślić bowiem w tym 
miejscu należy, że — w odróżnieniu od uregulowań traktatowych22 - 

w postępowaniu przed TSUE tekstami autentycznymi są tylko te, które zostały 

sporządzone w języku postępowania lub innym języku dopuszczonym przez 

Trybunał23. Jak już wyżej wykazano, portugalski i zarazem jedyny autentyczny tekst 

orzeczenia Associaęao Sindical dos Juizes Portugueses, ale także polski i również 
jedyny autentyczny tekst wyroku z dnia 24 czerwca 2019 r. Komisja p. Polsce 

(C-619/18), nie operują takim ujęciem art. 19 ust. 1 akapit 2 TUE, które 

rozszerzałoby materialny zakres zastosowania tego przepisu poza sytuacje 

stosowania prawa Unii. Przyjęcie odmiennego zapatrywania - zgodnego z angielską 

wersją językową wyroku C-64/18 ASJP, stanowiłoby istotną rewizję 

dotychczasowych poglądów wyrażanych w orzecznictwie TSUE24.

33. Co więcej, przyjęcie takiej koncepcji skutkuje wystąpieniem istotnych zagrożeń, 

albowiem pojawia się realne niebezpieczeństwo naruszenia zasady kompetencji 

przyznanych i wkroczenia przez TSUE w sferę wyłącznych kompetencji państwa 

członkowskiego lub też w sferę kompetencji Europejskiego Trybunału Praw

21 Zob.: wyrok TSUE z dnia 24 czerwca 2019 r., C-619/18 Komisja p. Polsce (ECLI:EU:C:2019:531, pkt 50) 
w wersjach angielskiej, polskiej i portugalskiej1 opinia rzecznika generalnego E. Tancheva z dnia 24 września 
2019 r., C-558/18 i C-563/18, (ECLI:EU:C:2019:775, pkt 87) oraz opinia tegoż z dnia 27 czerwca 2019 r., 
C-585/18, C-624/18 i C-625/18 (ECLI:EU:C:2019:551, pkt 87) w wersjach angielskiej, polskiej i portugalskiej.
22 Art. 55 ust. 1 zd. 1 TUE stanowi, że: Niniejszy Traktat został sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu 
w językach angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, 
hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, 
rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków 
są na równi autentyczne
23 Art. 41 Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości.
24 Zob. wyrok TSUE z dnia 26 stycznia 1990 r. C-286/88, Falciola, (EU:C: 1990:33), którego aktualność pomimo 
zmiany traktatów i obowiązywania art. 19 TUE zostają p,otyderd^ohavw piśmiennictwie (zob. B. Wagenburg, 
Court ofJustice of the European Union, Commentafyjoń, StatuęOncljłulejofPpocedure, C. H. Beck, Monachium 
2013, s. 132, przypis 678; a także K. Lenaerts, t. Maseliś, k- Gjutmań', ĘU Procedural Law, Oxford 2015, s. 91,
przypis 225). / w
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Człowieka25. W szczególności nie można więc w ten sposób wyprowadzić ogólnej 

kompetencji TSUE do zapewnienia poszanowania praw podstawowych w obszarze 

nie pozostającym w kompetencjach UE. Nie oznacza to jednak, że istnieją 

systemowe luki w ochronie praw podstawowych obywateli Unii. Dysponują oni 
krajowymi środkami prawnymi, a jeśli takie środki zostały wyczerpane, mogą 

wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka26.
34. Pytanie prejudycjalne zwarte w addendum w części dotyczy zakresu prawa do sądu 

w dziedzinie nieobjętej prawem Unii, a więc sfery która nie pozostaje 

w kompetencjach TSUE niezależnie od tego, czy jako podstawę oceny przyjmuje 

się art. 47 KPP, czy też art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE.

35. Należy też pokreślić, że nawet w wypowiedziach dopuszczających możliwość 

„samoistnego” stosowania art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE, przyjmuje się, 

że przedmiotowy zakres stosowania tego przepisu nie obejmuje możliwości badania 

każdego środka krajowego, który odnosi się do organizacji wymiaru 

sprawiedliwości. W myśl tych poglądów przepis ten może stanowić podstawę do 

przyjęcia istnienia kompetencji TSUE jedynie w ograniczonym zakresie, przede 

wszystkim dotyczącym obiektywnej niezależności sądów i kontroli środków 

krajowych mających strukturalny wpływ na całokształt sytemu ochrony prawnej 

państwa członkowskiego27.

36. Przyjęcie wykładni art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE prowadzącej do konstatacji, że 

TSUE jest uprawniony do orzekania w kwestiach wiążących się z cząstkowym 

elementem procesu nominacyjnego sędziów polskiego Sądu Najwyższego, z jakimi 

mamy do czynienia w sprawie głównej, nie mieści się więc nawet w ramach

25 Tak rzecznik generalny E. Tanchev w opinii przedstawionej w dniu 20 czerwca 2019 r. w sprawie C-192/18, 
Komisja Europejska p. Rzeczypospolitej Polskiej: „..przy wytyczaniu zakresu stosowania art. 19 ust. 1 akapit 
drugi TUE na poziomie konstytucyjnym istotne jest to, w jakim zakresie Trybunał, jako sąd najwyższej instancji, 
ma kompetencje do zastępowania krajowych trybunałów konstytucyjnych i Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (...) w rozstrzyganiu kwestii związanych z naruszeniami praw podstawowych. Przestrzeganie 
rozgraniczenia między kompetencjami Unii a kompetencjami praw członkowskich jest równie istotne w porządku 
prawnym Unii opartym na praworządności co ochrona praw podstawowych” (ECLI:EU:C:2019:529, pkt 114).
26 Opinia rzecznika generalnego H. Saugmandsgaarda 0e przedstawiona w dniu 29 listopada 2018 r. w sprawie
C-235/17, Komisja Europejska p. Węgrom, (ECLI:EU:C:2018:971), zwłaszcza pkt. 108-111 i powołane tam 
orzecznictwo. ____
27 Zob.: opinia rzecznika generalnego E. Tancheyańr^edstąwioha^w dniu 11 kwietnia 2019 r. w sprawie C- 619/18 
Komisja Europejska p. Rzeczypospolitej polskiej,'. -([fi£E.ftEU:&2019:325, przypis 41); tenże w opinii 
sprawie C-192/18, Komisja Europejska p. Rzeczypospolitej Polskiej^ (ECLI:EU:C:2019:529, pkt 112) oraz 
w opinii z dnia 24 września 2019 r., w sprawach C-558/18 i C-563/18J. (!EC:LI:EU:C:2019:775, pkt 125)
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wyznaczonych przedstawionym wyżej „szerokim” rozumieniem kompetencji 

TSUE wynikającym z art. 19 ust. 1 akapit 2 TUE.

37. Nie można tracić z pola widzenia, że próba rewizji zakresu kompetencji UE 

wynikających z art. 19 ust.l akapit 2 TUE spotkało się z żywą i krytyczną reakcją 

wjudykaturze państw członkowskich. Odnosząc się do tego problemu niemiecki 

Federalny Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w następujący sposób: 

„Należy również wziąć pod uwagę, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma 

prawo do tolerancji błędu (...). Ta niezbędna swoboda działania, która wiąże się 

z przydzielaniem zadań na mocy art. 19 ust. 1 zdanie 2 Traktatu UE, kończy się 
jednak tam, gdzie wykładnia traktatów nie jest już zrozumiała, a zatem jest 

obiektywnie samowolna. Gdyby Europejski Trybunał Sprawiedliwości przekroczył 

tę granicę, jego działanie nie byłoby już uzasadnione w art. 19 ust. 1 zdanie 2 

Traktatu UE, a jego decyzji w odniesieniu do Niemiec, brakowało by minimum 

stopnia legitymacji demokratycznej, wymaganej na podstawie art. 23 ust. 1 zdanie 

2 w związku z art. 20 ust. 1 i 2 oraz art. 79 ust. 3 Ustawy Zasadniczej (...). Jednakże 

przyjęcie oczywistego przekroczenia kompetencji nie zakłada, że nie ma 

rozbieżnych poglądów prawnych w tej kwestii. (...) »Oczywistość« przekroczenia 

kompetencji może zajść również 'wtedy, gdy będzie wynikać ze 
starannej szczegółowo uzasadnionej interpretacji”28.

38. Całość przedstawionej wyżej argumentacji przekonuje więc o tym, że 

w przedmiotowym postępowaniu należy odmówić udzielenia odpowiedzi na 

wszystkie pytania prejudycjalne zadane przez Naczelny Sąd Administracyjny, 

w tym i na pytanie zawarte w addendum z dnia 26 czerwca 2019 r„ z uwagi na brak 

kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

V. Niedopuszczalność pytań prejudycjalnych z powodów proceduralnych.

39. Niezależnie od przedstawionych wyżej uwag dotyczących braku podstaw do 

udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne ze względów kompetencyjnych, 

w realiach przedmiotowej sprawy istniej ą również ewidentne podstawy do odmowy

______________________________ r ; .

28 Wyrok FTK z dnia 30 lipca 2019 r., 2 BvR 1685/M, 2 BvR 2631/14, rib|. 151,152,
(https://www.bundesverfassungsgericht.de/ShaiedDocs/EntsGhejdungen/DE/2019/07/rs20190730_2bvrl 68514.h
tml; dostęp w dniu 21 października2019 r.).J O ?
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udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane w addendum z powodów 
stricte procesowych. Niezależnie bowiem od przyjętego rozumienia zakresu 

kompetencji TSUE zawsze muszą być bowiem spełnione - przede wszystkim przez 

sąd odsyłający - wymogi dotyczące dopuszczalności wniosków o wydanie 

orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

40. W pierwszej kolejności należy podnieść, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 

TSUE, zarówno z brzmienia, jak i z systematyki art. 267 TFUE wynika, iż 
warunkiem zastosowania procedury prejudycjalnej jest rzeczywista zawisłość przed 

sądem odsyłającym sporu, w którym sąd ten jest zobowiązany wydać orzeczenie 
pozwalające na uwzględnienie orzeczenia Trybunału. Odesłanie prejudycjalne nie 

służy bowiem wydawaniu opinii w przedmiocie kwestii ogólnych i hipotetycznych, 

lecz ma być podyktowane rzeczywistą potrzebą skutecznego rozstrzygnięcia sporu. 

Chociaż Trybunał w jak największym stopniu opiera się na ocenie sądu krajowego 

co do niezbędności skierowanych do Trybunału pytań, to jednak związanie to ma 

swoje granice. W szczególności TSUE nie może zostać pozbawiony możliwości 

dokonania wszelkich ocen związanej z wykonywaniem przez niego jego własnych 

zadań, w szczególności w celu ustalenia swojej własnej właściwości. 

W konsekwencji tej zasady, w kontekście art. 267 TFUE Trybunał konsekwentnie 
przyjmuje, że przedłożone mu pytanie staje się bezprzedmiotowe i - co za tym idzie 

- nie wymaga wydania przez niego orzeczenia zasadniczo wówczas, gdy w toku 

postępowania dochodzi do zmiany prawnych lub faktycznych ram dotyczących 

istoty przedstawionych pytań, na przykład wówczas, gdy dane ustawodawstwo 

krajowe już nie obowiązuje, skutkiem czego udzielenie przez Trybunał odpowiedzi 

na te pytania nie jest już konieczne do wydania przez sąd wyroku w postępowaniu 
głównym29.

41. Nie może być kwestionowane, że z powodu istotnych zmian w polskim stanie 

normatywnym w sprawie prowadzonej przed sądem odsyłającym nie tylko nie może

29 Zob. na przykład opinia rzecznika generalnego E. Tancheva przedstawiona w dniu 27 czerwca 2019 r. 
w sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, (ECLI:ElT:C:20t9.;551, pkt. 91, 92). Rzecznik powołuje się na: 
postanowienie zdnia 10 czerwca 2011 r., C-155/11 PPU{ (EU.U:ił0.1 1:387); postanowienie z dnia 10 stycznia 
2019 r., Mahmood i in. C-169/18, (EU:C:2019:5); wyrok z dnia-24 października 2013 r., Stoilov i Ko, C-180/12, 
(EU:C:2013:693, pkt 37, 38); opinię rzecznik generalnej JżKokdtt przedstawioną w sprawie Garda Blanco,
C-225/02, (EU:C:2004:669, pkt 35-39). . r’1 U \ . ... '-'/.-U * Za zgodność
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już dojść do wydania merytorycznego rozstrzygnięcia, lecz nawet sprawa ta utraciła 

status zawiśnięcia (litispendencji). Ewentualne udzielenie odpowiedzi na wszystkie 

pytania zadane przez sąd odsyłający, w tym również pytanie zawarte w addendum, 

nie ma w tej sytuacji znaczenia dla rozstrzygnięcia tej właśnie indywidualnej 

sprawy, a istnienie takiego związku stanowi przecież ratio legis art. 267 TFUE.

42. Za zupełnie bezpodstawną należy przy tym uznać sugestię sądu odsyłającego, że 

intencją art. 3 ustawy zmieniającej było pozbawienie rozpoznającego sprawę 

Naczelnego Sądu Administracyjnego możliwości realizacji prawa zainicjowania 

trybu prejudycjalnego na podstawie art. 267 TFUE. Utrata kognicji NSA była 
bowiem skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2019 r. 

Wniosek prokuratora o umorzenie postępowania w sprawie głównej został 

skierowany właśnie w oparciu o rozstrzygnięcie TK, a nie zmiany ustawodawcze, 

które w chwili kierowania wniosku nie weszły w życie. Przepis art. 3 ustawy 

zmieniającej jest przy tym tylko przepisem przejściowym, który określa charakter 

decyzji o umorzeniu postępowania w sprawach prowadzonych w oparciu o przepis 

art. 44 ust. la ustawy o KRS. Nawet pominięcie art. 3 ustawy zmieniającej przez 

sąd odsyłający nie dałoby mu więc możliwości wyrokowania w sprawie głównej, 

gdyż - zgodnie z powołanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego - NSA i tak 

był zobligowany do wydania konstytutywnego postanowienia o umorzeniu 

postępowania. Należy podkreślić, że wobec rozstrzygnięcia Trybunału 

Konstytucyjnego polski ustawodawca nie mógł wprowadzić rozwiązania 

dopuszczającego - choćby przejściowo -- pozostawienie spraw takich, jak 

rozpoznawana w postępowaniu głównym, w kognicji Naczelnego Sądu 

Administracyj nego.

43. Nie można więc wątpić, że w przedmiotowej w sytuacji udzielenie przez TSUE 

odpowiedzi na pytanie zadane mu w addendum prowadziłoby do wydania przez 

Trybunał opinii doradczej w sprawie problematyki, która ma charakter ogólny. 

W świetle konsekwentnego orzecznictwa Trybunału zachodzi więc podstawa do 

uznania, że pytanie to jest niedopuszczalne.
r. ^

44. Pytanie zawarte w addendum jesl nieodpuszezalnę również z innego powodu. To,

że pytania dotyczące prawa Unii korzystają ż domniemania posiadania znaczenia
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clla sprawy nie jest równoznaczne ze zwolnieniem sądu odsyłającego z obowiązków 

nałożonych na niego przez prawo UE, a warunkujących przyjęcie dopuszczalności 

pytania.

45. Zgodnie z przyjętą przez TSUE i utrwaloną wykładnia art. 94 lit. a) i b) Regulaminu 

postępowania przed Trybunałem niezbędne jest, aby sąd krajowy - oprócz 

przedstawienia kwestii faktycznych i prawnych - omówił powody, dla których 

dokonał wyboru przepisów Unii, o których wykładnię się zwraca, jak również 
wykazał istnienie związku, jaki dostrzega on między tymi przepisami 

a uregulowaniami krajowymi, które znajdują zastosowanie w postępowaniu 

głównym. Konieczność skrupulatnego przestrzegania wymogów dotyczących treści 

odesłań prejudycjalnych była wielokrotnie podkreślana przez Trybunał. Zostały one 

też przedstawione w zaleceniach Trybunału dla sądów krajowych dotyczących 

składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym30.

46. Trybunał stoi na stanowisku, że oceniając stopień wywiązania się przez sąd krajowy 

z obowiązków wyznaczonych przez art. 94 Regulaminu, należy wziąć pod uwagę 

charakter i zakres zadanego pytania, przy czym spełnienie tych wymogów ma 

szczególnie istotne znaczenie w sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym 

i prawnym31.

47. Treść uzasadnienia uzasadnieniu addendum wniosku prejudycjalnego z dnia 26 

czerwca 2019 r., nawet po odwołaniu się do argumentów przedstawionych 

w pierwotnym wniosku sądu odsyłającego z dnia 21 listopada 2018 r., 

jednoznacznie wskazuje na to, że NSA nie sprostał wymogom określonym 

w art. 94 Regulaminu. Szczególnie wyraźnie widoczne jest to w zakresie, w jakim 

konieczne było przedstawienie przez sąd odsyłający powodów, dla których dokonał 

wyboru przepisów Unii, o których wykładnię się zwraca, jak również w zakresie 

wykazania istnienia związku, jaki dostrzega sąd między tymi przepisami 

a uregulowaniami krajowymi znajdującymi zastosowanie w postępowaniu 

głównym. Odnosząc się do tych kwestii sąd odsyłający de facto ograniczył się do

30 Zob. opinia rzecznika generalnego E. Tancheyafzdńia 24;wr2eśnia2019 r., w sprawach C-558/18 i C-563/18, 
(ECLI:EU:C:2019:775, pkt. 100 - 113) i powołane tam orzecznictwo. \
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powołania sekwencji przepisów prawa UE (art. 2 w związku z art. 4 ust. 3 zdanie 3, 

art. 6 ust. 1, art. 19 ust. 1 TUE w związku z art. 47 KPP i art. 9 ust. 1 dyrektywy 

Rady 2000/78/WE i art. 267 TFUE) i pobieżnego jedynie przedstawienia 
rozumienia niektórych z nich, nie rozważając wzajemnych zależności tych 

przepisów i znaczenia poszczególnych unormowań do rozstrzygnięcia sprawy 

głównej.

48. Wykazanie istnienia związku, jaki dostrzega sąd odsyłający między tymi 

przepisami a uregulowaniami krajowymi ma kluczowe znacznie dla oceny 

dopuszczalności wszystkich pytań prejudycjalnych zadanych w przedmiotowej 
sprawie. Z uzasadnienia pytania prejudycjalnego nie można wywnioskować, w jaki 

sposób NSA chciałby zastosować przepisy prawa Unii, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu ograniczeń kompetencji TSUE w zakresie dotyczącym zapewnienia 

poszanowania praw podstawowych, ograniczeń w dopuszczalności powołania się 

na art. 47 KPP czy istnieniu wątpliwości dotyczących możliwości i zakresu 

„samoistnego” stosowania art. 19 ust 1 akapit 2 TUE. Sąd odsyłający w ogóle nie 

rozważa bowiem czy, a jeśli tak to w jaki sposób z prawa europejskiego, a także 

z przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, należałoby wprowadzić 

obowiązek państwa członkowskiego polegający na zapewnieniu sądowej kontroli 

wniosków nominacyjnych w procedurze powoływania sędziów, więc w kontekście, 

w jakim przepisy te miałby znaleźć odniesienie do okoliczności sprawy głównej.

49. Jedynym wyraźnym wskazaniem relewantności zachodzącej zdaniem sądu 

odsyłającego między prawem Unii a sprawą rozpoznawaną w postępowaniu 

głównym, jest wyrażone kontekście art. 267 TFUE odniesienie się do możliwości 

pominięcia art. 3 ustawy zmieniającej, przyjmującego konstrukcję umorzenia ex 

lego postępowań prowadzonych przed NSA w sprawach odwołań od uchwał 

nominacyjnych kandydatów do Sądu Najwyższego. Jak już jednak wykazano, 
pominięcie tego przepisu nie spowoduje przywrócenia kognicji NSA do 

rozpoznania tych odwołań. W realiach przedmiotowej sprawy nie sposób zatem 
wykazać, by udzielenie odpowiedzi potwierdzającej zasadność pominięcia art. 3

ustawy zmieniającej mogło prfećcjąłęikohUek wpływ na możliwość wydania
. / **•■*; /O
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50. Marginalnie należy zauważyć, że zarówno przepisy prawa Unii, jak i orzecznictwo 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka co do zasady nie kwalifikują samego 

odesłania prejudycjalnego w kategoriach prawa podmiotowego strony 

postępowania32.

51. Należy więc przyjąć, że wskazane wyżej braki wniosku, praktycznie 

uniemożliwiając odniesienie się Trybunału Sprawiedliwości do zadanych mu pytań 

prejudycjalnych, powodują, iż odesłanie prejudycjalne również w części 

wynikającej z addendum z dnia 26 czerwca 2019 r. do wniosku z dnia 21 listopada 
2018 r. jest niedopuszczalne.

VI. Wniosek końcowy

W ocenie prokuratora przedstawione argumenty jednoznacznie wskazują na to, 

że odniesienie prejudycjalne przedstawione zarówno we wniosku jak i addendum do 

wniosku Naczelnego Sądu Administracyjnego, rozpatrywane w sprawie C-824/18 jest 

oczy wiście niedopuszczalne, co powinno skutkować odmową udzielenia odpowiedzi na 

pytania sądu odsyłającego.

Zastępca P

Uwaga: wykaz przepisów przywołanych w stanowisku został załączony do stanowiska z dnia 30 maja 
2019 r. i pozostaje aktualny.

/*♦,

32 Zob. M. Safjan, Dlaczego dialog pomiędzy sądami bywa trudny? Obarierach pytań prejudycjalnych, Pra,Wi3 

w działaniu. Sprawy cywilne, nr 20/2014., k. 10-11 i powołane tam orzecznictwo.
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