18 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH
zawartych w: (I) obowiązującej, (II) zawetowanej, (III) zaproponowanej przez prezydenta oraz
(IV) przekazanej prezydentowi do podpisu ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa
Opracowanie: Patryk Wachowiec – analityk prawny FOR, patryk.wachowiec@for.org.pl

Obowiązująca ustawa
z dnia 12 maja 2011 r.

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r.
zawetowana przez prezydenta
w dniu 24 lipca 2017 r.

Prezydencki projekt ustawy
z dnia 26 września 2017 r.

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r.
przekazana do prezydentowi do
podpisu w dniu 15 grudnia 2017 r.

I
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III

IV

1. Kto wybiera 15 członków KRS spośród sędziów?
–
–

–

–
–
–

ZO Sędziów SN – spośród sędziów tego sądu (2 członków)
ZO Sędziów NSA wspólnie
z przedstawicielami ZO WSA –
spośród sędziów tych sądów
(2 członków)
zebranie przedstawicieli zebrań
sędziów sądów apelacyjnych –
ze swojego grona (2 członków)
przedstawiciele ZO sędziów okręgów – ze swojego grona
(8 członków)
Zgromadzenie Sędziów Sądów
Wojskowych – ze swojego grona
(1 członek) (art. 11)

Sejm – spośród sędziów SN, sądów
Jak w kolumnie II (art. 9a ust. 1)
powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych na wspólną
4-letnią kadencję (art. 10 ust. 1)

Jak w kolumnie II (art. 9a ust. 1)
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2. Kto może zgłosić kandydatów na 15 członków KRS spośród sędziów?
–

[brak regulacji ustawowej]

–
–
–
–

stowarzyszenia zrzeszające sęGrupa co najmniej:
dziów lub prokuratorów, do któ– 2000 obywateli, którzy ukończyli
rych zadań statutowych należy
18 lat, mają pełną zdolność do
reprezentowanie środowiska sęczynności prawnych i korzystają
dziów lub prokuratorów
z pełni praw publicznych
grupy co najmniej 25 sędziów lub – 25 sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku
prokuratorów
(art. 11a ust. 2)
Naczelna Rada Adwokacka
Krajowa Rada Radców Prawnych
Krajowa Rada Notarialna
(art. 11 ust. 2)

Jak w kolumnie III (art. 11a ust. 2)

3. W jaki sposób i kiedy zgłasza się kandydatów na 15 członków KRS spośród sędziów?

[brak regulacji ustawowej]

W terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Marszałka Sejmu o zwalnianym miejscu w KRS. Zgłoszenia
Marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej
wiadomości (art. 11 ust. 1 i 2)

Jak w kolumnie II (art. 11a ust. 3,
art. 11c), z tym że zgłoszenia na piśmie dokonuje pełnomocnik, którym
jest osoba wskazana przez pierwsze
15 osób z listy (art. 11b ust. 1)

Jak w kolumnie III (art. 11a ust. 4,
art. 11b ust. 1, art. 11c)
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4. Jak wygląda dalsza weryfikacja kandydatów na 15 członków KRS spośród sędziów?
W terminie 15 dni od dnia obwieszczenia, spośród zgłoszonych kandydatów, Prezydium Sejmu lub co
najmniej 50 posłów wybiera kandydatów, których wybierze Sejm (art. 12)

[nie dotyczy]

Marszałek Sejmu zwraca się do klubów poselskich o wskazanie, w terminie 7 dni, nie więcej niż 9 kandydatów
spośród zgłoszonych kandydatów
(art. 11d ust. 1 i 2)

[brak]

Jeżeli kluby poselskie wskażą łącznie
mniej niż 15 kandydatów, brakujących kandydatów wskazuje Prezydium Sejmu (art. 11d ust. 3)
Właściwa komisja sejmowa ustala listę kandydatów, wybierając 15 spośród kandydatów zgłoszonych przez
kluby poselskie i Prezydium Sejmu.
Na liście uwzględnia się co najmniej
1 kandydata wskazanego przez każdy
klub poselski, który działał w terminie
60 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu (art. 11d ust. 4)
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5. W jaki sposób wybiera się 15 członków KRS spośród sędziów?

[brak regulacji ustawowej]

Wybór zwykłą większością głosów
Wybór większością 3/5 w obecności
w obecności co najmniej połowy usta- co najmniej połowy ustawowej liczby
wowej liczby posłów (art. 120 Konsty- posłów (art. 9a ust. 1)
tucji RP). W zawetowanej ustawie
o SN wprowadzono wybór większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów

Jak w kolumnie III, z tym że Sejm głosuje na listę kandydatów ustaloną
przez właściwą komisję sejmową
(art. 11d ust. 5)

6. W jaki sposób wybiera się na 15 członków KRS spośród sędziów, gdy nie dojdzie do wyboru w zwykłym trybie?
Głosowanie imienne. Każdy poseł ma
jeden głos i może głosować na jednego kandydata (art. 11d ust. 1 i 2)
[brak]

[brak]

Wybór listy kandydatów bezwzględną
większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowej liczby
posłów (art. 11d ust. 6)
Jeżeli Sejm nie wybierze 15 członków
KRS, dochodzi do ponownego zgłaszania kandydatów na nieobsadzone
miejsca i powtórzenia procedury
(art. 11d ust. 7)

7. Jak wygląda kadencja 15 członków KRS wybranych spośród sędziów?
Indywidualna (charakter kadencji nie Wspólna, 4-letnia. Rozpoczyna się
wynikał wprost z ustawy, lecz z usta- następnego dnia po wyborze ostatlonego zwyczaju)
niego z członków KRS (10 ust. 1,
art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej)

Jak w kolumnie II (art. 9a ust. 1 i 3)

Jak w kolumnie II (art. 9a ust. 1 i 3)
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8. Jak zapewniono reprezentację w KRS sędziów poszczególnych rodzajów i szczebli sądów?
Ustawa wskazuje liczbę sędziów wybieranych z poszczególnych rodzajów lub szczebli sądów (art. 11)

[brak]

Uwzględnienie przez Sejm, w miarę
Jak w kolumnie III (art. 9a ust. 2)
możliwości, potrzeby reprezentacji
w KRS sędziów poszczególnych rodzajów i szczebli sądów (art. 9a ust. 2)

9. Jak unormowano zasady jawności obrad KRS?
Obowiązek transmitowania obrad
KRS przez internet (art. 20 ust. 1)
[brak]

[brak]

Obowiązek transmitowania obrad KRS
przez internet, chyba że KRS, w całości lub w części, wyłączy jawność ze
względu na możliwość ujawnienia tajemnic ustawowo chronionych lub naruszenia ważnego interesu
prywatnego (art. 20 ust. 1)

10. Jak wygląda sytuacja prawna obecnych członków KRS wybranych spośród sędziów?

[nie dotyczy]

Mandat obecnych członków KRS wy- Jak w kolumnie II, z tym że ustawa nie
branych spośród sędziów wygasa po wskazuje terminu wygaśnięcia manupływie 30 dni od dnia wejścia w ży- datów (art. 6 ustawy zmieniającej)
cie ustawy. Pełnią oni funkcje do
czasu rozpoczęcia wspólnej kadencji
nowych członków KRS (art. 5 ust. 1,
art. 9 ust. 2 ustawy zmieniającej)

Jak w kolumnie III, z tym że pełnią oni
funkcję do dnia poprzedzającego rozpoczęcia wspólnej kadencji nowych
członów KRS (art. 6 ustawy zmieniającej)
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Uwagi:
1)
W dniu 20 czerwca 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. K 5/17), w którym uznał za niekonstytucyjne przepisy dotyczące
wyboru sędziowskiej części KRS spośród sędziów sądów administracyjnych, zebrań sędziów sądów apelacyjnych i zebrań przedstawicieli sądów okręgowych. W wydaniu tego orzeczenia brały udział osoby, które nie są lub nie były sędziami Trybunału Konstytucyjnego
– Mariusz Muszyński i Lech Morawski, gdyż zostały wybrane na miejsca już obsadzone. Z tego względu wyrok ten jest obarczony istotną
wadą prawną i jako taki nie istnieje w systemie prawnym, pomimo publikacji w Dzienniku Ustaw.
2)
W zestawieniu zastosowano następujące skróty: KRS – Krajowa Rada Sądownictwa, NSA – Naczelny Sąd Administracyjny, SN – Sąd
Najwyższy, WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny, ZO – Zgromadzenie Ogólne.
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