
sygn. akt K 10/08 

Pismo procesowe 

Rzecznika Praw Obywatelskich 

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 

kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze 

zm.) rozszerzając swój wniosek z dnia 6 maja 2008 r. 

wnoszę o 

stwierdzenie niezgodności art. 80 § 2b zdanie pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) rozumianego w 
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tej sposób, że oczywista bezzasadność wniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego 

do odpowiedzialności karnej obejmuje kwestie wymagające zasadniczej wykładni 

ustawy z zasadą określoności przepisów prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. 

Uzasadnienie 

W związku ze stanowiskami uczestników postępowania (Sejmu RP oraz 

Prokuratora Generalnego) w sprawie z mojego wniosku dotyczącej zgodności z 

Konstytucją art. 80 § 2b zdanie pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o 

ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) pragnę przedstawić 

dodatkowe argumenty w tej sprawie, a w konsekwencji także rozszerzyć wniosek 

powołując jako dodatkowy wzorzec kontroli zasadę określoności przepisów prawa 

wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. 

W myśl art. 80 § 1 zd. 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych sędzia nie może 

być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia 

właściwego sądu dyscyplinarnego. Natomiast w świetle art. 80 § 2b Prawa o ustroju 

sądów powszechnych, jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do 

odpowiedzialności karnej nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego 

określonym w Kodeksie postępowania karnego lub jest oczywiście bezzasadny, prezes 

sądu dyscyplinarnego odmawia jego przyjęcia. Na zarządzenie o odmowie przyjęcia 

wniosku przysługuje zażalenie do sądu dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania 

wniosku. 
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W interesującym zakresie prezes sądu odmawia zatem przyjęcia wniosku o 

zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, wówczas gdy w jego 

ocenie wniosek ten jest oczywiście bezzasadny. Ten swoisty przedsąd jest wykonywany 

jedynie na podstawie analizy samego wniosku, bez przeprowadzania jakiegokolwiek 

postępowania dowodowego. Kryterium, na podstawie którego ów przedsąd jest 

wykonywany musi w związku z tym być czytelne i nie może budzić wątpliwości. Każda 

pojawiająca się wątpliwość będzie bowiem zaprzeczeniem oczywistej bezzasadności 

wniosku. 

Użyty przez ustawodawcę w art. 80 § 2b zd. 1 Prawa o ustroju sądów 

powszechnych zwrot „oczywiście bezzasadny" ma charakter typowego zwrotu 

niedookreślonego. W związku z tym jego odczytanie należy po pierwsze do prezesa 

sądu, po drugie do sądu dyscyplinarnego w razie wpłynięcia do tego sądu zażalenia na 

zarządzenie prezesa o odmowie przyjęcia wniosku. 

Samo posługiwanie się przez ustawodawcę zwrotami niedookreślonymi nie 

stanowi naruszenia zasad poprawnej legislacji (art. 2 Konstytucji RP). W postanowieniu 

z dnia 27 kwietnia 2004 r. (sygn. akt P 16/03, OTK z 2004 r. Nr 4/A, poz. 36) Trybunał 

Konstytucyjny w tym kontekście zwrócił uwagę, iż nieostrość czy niedookreśloność 

pojęć prawnych sprzyja uelastycznieniu porządku prawnego. Stąd też nie każda, lecz 

jedynie kwalifikowana, tj. niedająca się usunąć w drodze wykładni nieostrość przepisu 

może stanowić podstawę stwierdzenia jego niekonstytucyjności. Z kolei w wyroku z 

dnia 31 marca 2005 r. (sygn. akt SK 26/02, OTK z 2005 r. Nr 3/A, poz. 29) Trybunał 

Konstytucyjny wskazał, że „(. . .) ustawodawca ma prawo posłużyć się zwrotami 

niedookreślonymi, dającymi sądom możliwość wyważonej zindywidualizowanej oceny. 
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Nie jest to naruszenie konstytucyjności przez legislatora, który utrzymuje się w takim 

wypadku w granicach konstytucyjnej swobody regulacji. Natomiast w wypadkach, gdy 

akt stosowania prawa wymaga od sądu skorzystania ze swobody wynikającej z 

przyznania mu władzy dyskrecjonalnej, niezbędne jest wskazanie konkretnych 

okoliczności, które - zdaniem stosującego prawo - decydują o tym, że w sprawie 

występują okoliczności uzasadniające odwołanie się do zwrotu niedookreślonego. 

Innymi słowy : problemem przy posługiwaniu się zwrotami niedookreślonymi jest 

właściwe i czytelne wskazanie okoliczności uzasadniających ich wystąpienie i sposób 

rozumienia in concreto przez podmioty, w których kompetencji leży posłużenie się tymi 

zwrotami." 

Reasumując stwierdzić należy, iż co do zasady posłużenie się przez ustawodawcę 

w przepisie prawa zwrotem niedookreślonym nie uzasadnia dyskwalifikacji takiego 

rozwiązania z punktu widzenia zgodności z Konstytucją, w szczególności z punktu 

widzenia zgodności z wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego zasadą 

określoności przepisów prawa (art. 2 Konstytucji RP). 

W polskim systemie prawnym ustawodawca wielokrotnie odwołuje się do zwrotu 

„oczywista bezzasadność". Przykładowo można wskazać, iż oczywista bezzasadność 

odnosi się do apelacji i kasacji w postępowaniu karnym (art. 457 § 2 k. p. k. i art. 535 § 

3 k. p. k.), skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w 

postępowaniu cywilnym (art. 424 9 k. p. c ) , odmowy przyznania prawa pomocy w 

postępowaniu sądowoadministracyjnym w razie oczywistej bezzasadności skargi (art. 

247 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) czy też odmowy zwolnienia od 
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kosztów sądowych w razie oczywistej bezzasadności dochodzonego roszczenia lub 

obrony praw (art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych - Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). 

Dość powszechne posługiwanie się przez ustawodawcę określeniem „oczywistej 

bezzasadności" powoduje, iż jego znaczenie wielokrotnie było dekodowane zarówno w 

doktrynie jak też w orzecznictwie sądowym. I tak pod rządami poprzednio 

obowiązujących przepisów k. p. c. w zakresie postępowania kasacyjnego Sąd 

Najwyższy w postanowieniu z dnia 15 stycznia 2001 r. (sygn. akt I PKN 794/00, OSNP 

z 2002 r., Nr 17, poz. 412) stwierdził, że za oczywiście bezzasadną należy uznać 

kasację, w której skarżący przytoczył niewłaściwie przepisy mające wzruszyć 

zaskarżone orzeczenie lub gdy w ramach wstępnej oceny kasacji, bez głębszych 

rozważań, można uznać, że żadne ze wskazanych podstaw kasacyjnych jej nie 

usprawiedliwia. W postanowieniu z dnia 20 grudnia 2001 r. (sygn. akt III CKN 557/01, 

Lex nr 53312) Sąd Najwyższy wskazał, iż unormowania odwołujące się do zasadności 

(bezzasadności) kasacji, są wyraźnie kierowane do Sądu Najwyższego, bo tylko Sąd 

Najwyższy - a nie strona - władny jest ocenić, czy kasacja jest bezzasadna oraz czy 

doszło do naruszenia prawa. Chodzi przy tym o zasadność (bezzasadność) „oczywistą", 

stwierdzalną przez Sąd Najwyższy prima facie, niewątpliwą, niewymagającą badania, 

występującą w ramach podstaw, a nie obok czy niezależnie od nich. 

W istocie podobne rozumienie oczywistej bezzasadności prezentuje Sąd 

Najwyższy na gruncie przepisów postępowania karnego. Według bowiem Sądu 

Najwyższego (por. postanowienie z dnia 27 września 2006 r., sygn. akt IV KK 330/06; 

postanowienie z dnia 22 października 2008 r., sygn. akt V KK 98/08) oczywista 
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bezzasadność kasacji zachodzi wtedy, gdy sąd kasacyjny w sposób nie budzący żadnych 

wątpliwości stwierdza, że w rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły uchybienia 

wymienione w art. 439 k. p. k. ani też nie wystąpiły inne rażące naruszenia prawa 

zarzucone w kasacji, a jeżeli nawet nastąpiły, to z całą pewnością nie mogły one mieć 

istotnego wpływu na treść orzeczenia. 

Według P. Hofmańskiego (<w:> „Kodeks postępowania karnego. Komentarz do 

artykułów 297-467, t. II pod red. P. Hofmańskiego, Warszawa 2007, s. 786) apelacja 

jest oczywiście bezzasadna, jeżeli już na pierwszy rzut oka, bez konieczności dogłębnej 

analizy podniesionych w niej zarzutów, jest oczywiste, że wskazane w niej argumenty 

nie są trafne. Z kolei A. Górski i L. Walentynowicz (<w:> „Koszty sądowe w sprawach 

cywilnych. Ustawa i orzekanie. Komentarz praktyczny", Oficyna 2008, wyd. II) 

komentując art. 109 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

przyjmują, że „(.. .) oczywiście bezzasadne jest takie roszczenie, którego bezzasadność 

jest oczywiście zrozumiała dla każdego, bez potrzeby dokładnej analizy sprawy pod 

względem faktycznym i prawnym lub jeśli jest sprzeczna z zasadniczymi i 

niepodlegającymi różnej wykładni przepisami prawa (orzeczenie SN z dnia 19 marca 

1947 r., C I I I . 149/47, OSN 1948, nr poz. 28). Z poglądami tymi koresponduje 

wypowiedź J. P. Tarno dotycząca oczywistej bezzasadności skargi do sądu 

administracyjnego (<w:> „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Komentarz", LexisNexis, Warszawa 2004, s. 320-321), według której „(.. .) skarga jest 

oczywiście bezzasadna wtedy, gdy bez potrzeby głębszej analizy prawnej nie ulega 

najmniejszej wątpliwości, że nie może ona zostać uwzględniona. Chodzi więc o 
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sytuację, w której obowiązujące prawo jasno i jednoznacznie wyklucza możliwość 

uwzględnienia żądania skarżącego." 

Rekapitulując przedstawione powyżej dość jednolite (jakkolwiek dotyczące 

różnych procedur) poglądy można stwierdzić, iż w ich świetle „oczywista 

bezzasadność" zachodzi wówczas, gdy jest dostrzegana prima facie z wykorzystaniem 

podstawowej wiedzy prawniczej. Jakiekolwiek wątpliwości wykluczają w związku z 

tym możliwość uznania składanego wniosku czy też środka zaskarżenia za „oczywiście 

bezzasadny". W razie zaistnienia tych wątpliwości, w każdym przypadku wnioskowi 

czy też środkowi zaskarżenia powinien zostać nadany przewidziany przepisami prawa 

bieg. 

Poczynione ustalenia dotyczące rozumienia pojęcia „oczywista bezzasadność" 

pozwalają na przejście do analizy znaczenia, jakie temu pojęciu zostało nadane w 

postępowaniu o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. W 

związku z tym niezbędne jest sięgnięcia do realiów sprawy, która legła u podstaw 

mojego wniosku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego. Otóż rozpoznając 

zażalenie prokuratora na zarządzenie w sprawie odmowy przyjęcia wniosku o 

zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej sąd dyscyplinarny 

sięgnął po instytucję przewidzianą przepisami art. 441 § 1 i 2 k. p. k., tym samym uznał 

więc, iż zasadniczej wykładni wymaga to, jak w realiach konkretnej zawisłej przed tym 

sądem sprawy należy rozumieć pojęcie „oczywistej bezzasadności". Już samo to 

działania (które lokuje się w sferze stosowania prawa) jest wewnętrznie sprzeczne. Jeśli 

bowiem jakiś środek prawny jest oczywiście bezzasadny, to kwestia owej oczywistej 

bezzasadności nie może wymagać zasadniczej wykładni ustawy. Jednak nie to jest w 
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tym przypadku najistotniejsze. Otóż rozpoznając zagadnienie prawne w granicach 

sprawy zawisłej przed sądem dyscyplinarnym (należy przypomnieć, że była to na jej 

ówczesnym etapie wyłącznie sprawa zażalenia na zarządzenie prezesa sądu 

dyscyplinarnego o odmowie przyjęcia wniosku jako oczywiście bezzasadnego, a 

przesłanki rozstrzygania zagadnienia prawnego przez Sąd Najwyższy sprowadzają się 

do tego, iż zagadnienie wyłoniło się przy rozpoznawaniu środka odwoławczego, wynika 

z okoliczności sprawy i ma bezpośrednie znaczenie dla jej rozstrzygnięcia - por. 

uzasadnienie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2008 r., sygn. akt I KZP 

12/08, OSP z 2009 r. Nr 3, poz. 26) Sąd Najwyższy dokonał zasadniczej wykładni 

pojęcia „oczywistej bezzasadności" na potrzeby określonej kategorii spraw, a 

mianowicie spraw, w których wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do 

odpowiedzialności karnej dotyczy sędziego, który orzekając w sprawach karnych o 

przestępstwa z dekretu Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. 

U. Nr 29, poz. 154) stosował jego retroaktywne przepisy. 

Dokonana w uchwale z dnia 20 grudnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 37/07) 

zasadnicza wykładnia przepisów prawa i zawarte w tej uchwale poglądy nie mogą 

jednak być postrzegane wyłącznie poprzez pryzmat właściwy dla aktów stosowania 

prawa. Po pierwsze, czyni ona zasadniczy wyłom w dotychczasowym pojmowaniu 

danego środka prawnego jako środka oczywiście bezzasadnego tylko wówczas, gdy 

owa oczywista bezzasadność jest dostrzegana z wykorzystaniem podstawowej wiedzy 

prawniczej. Okazuje się bowiem, że w przypadku pociągnięcia sędziego do 

odpowiedzialności karnej oczywista bezzasadność wniosku rozciąga się również na 

sytuacje, gdy istnieje dostrzegana przez trzech sędziów Sądu Najwyższego potrzeba 
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zasadniczej wykładni ustawy. Po drugie, przyjęte w tym zakresie rozstrzygnięcie 

wykracza daleko poza ramy rozpoznawanej indywidualnej sprawy. Mianowicie 

kształtuje ono i to w określonym zakresie w sposób wiążący praktykę rozpoznawania 

wniosków o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów, którzy 

stosowali w przeszłości retroaktywne przepisy dekretu o stanie wojennym. W istocie 

bowiem w wyniku podjęcia wskazanej uchwały każdy wniosek o zezwolenie na 

pociągnięcie do odpowiedzialności karnej takiego sędziego musi być traktowany jako 

oczywiście bezzasadny. 

W tym ostatnim kontekście należy zwrócić uwagę na to, iż uchwała Sądu 

Najwyższego z dnia 20 grudnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 37/07) został wpisana do 

księgi zasad prawnych. Zgodnie zaś z art. 61 § 6 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o 

Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) uchwały pełnego składu Sądu 

Najwyższego, składu połączonych izb oraz składu całej izby z chwilą ich podjęcia 

uzyskują moc zasad prawnych. Ponadto skład siedmiu sędziów może postanowić o 

nadaniu uchwale mocy zasady prawnej. Nadanie danej uchwale mocy zasady prawnej 

oznacza, iż wiąże ona Sąd Najwyższy nie tylko w sprawie, w której została podjęta, 

lecz także w innych rodzajowo jednorodnych sprawach. Składy Sądu Najwyższego nie 

mogą orzekać sprzecznie z zasada prawną dopóty, dopóki nie nastąpi zmiana stanu 

prawnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2007 r., sygn. akt II UK 

23/07, OSNP z 2008 r., Nr 19-20, poz. 296). Można więc w tym zakresie mówić o 

rozszerzonej mocy wiążącej uchwały mającej moc zasady prawnej. Odstąpienie od 

przyjętej zasady prawnej jest możliwe wyłącznie w szczególnym trybie określonym 

przepisami art. 62 ustawy o Sądzie Najwyższym. Przy czym, jak stwierdził Sąd 
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Najwyższy (por. postanowienie z dnia 7 czerwca 2005 r., sygn. akt II KK 55/04, Lex nr 

151690) odstąpienie od zasady prawnej jest możliwe we wspomnianym trybie, ale 

musiałyby znaleźć się ku temu nowe, nieznane dotąd i przez to nierozważne argumenty. 

W doktrynie zwraca się uwagę (W. Sanetra „Swoboda decyzji sędziowskiej z 

perspektywy Sądu Najwyższego", Przegląd Sądowy, Nr 11-12 z 2008 r., s. 25-26), iż 

„(...) składy orzekające, a więc sędziowie Sądu Najwyższego, są związani przyjętymi w 

określonym trybie zasadami prawnymi do czasu ich ewentualnej zmiany, również w 

określony trybie, a więc tym samym w tym zakresie wyłączona jest swoboda ich decyzji 

sędziowskiej; natomiast zasady prawne nie są bezpośrednio wiążące dla sądów niższych 

instancji, ale mają na nie oddziaływanie pośrednie, ponieważ dany skład Sądu 

Najwyższego w konkretnej sprawie związany jest taką zasadą i wobec tego sprawę musi 

rozstrzygnąć zgodnie z nią, zaś np. zgodnie z art. 3 9 8 2 0 k. p. c. wykładnia prawa 

dokonana przez Sąd Najwyższy w rozpoznawanej w wyniku skargi kasacyjnej sprawie 

jest wiążąca dla sądu, któremu sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania. 

(...) zasady prawne do czasu odstąpienia od nich są dla sędziów Sądu Najwyższego 

wiążące, w tym znaczeniu, że musza one być przez nich „stosowane", i w gruncie 

rzeczy funkcjonują jako rodzaj norm prawnych ustanawiających obowiązek 

określonego sposobu rozumienia (innej) normy prawnej ustalonego w odpowiedniej 

uchwale Sądu Najwyższego. Zasady prawa uchwalane przez Sąd Najwyższy stanowią 

ważny instrument służący ujednolicaniu orzecznictwa Sądu Najwyższego, ale 

jednocześnie ograniczają zakres swobody decyzji sędziów tego Sądu. W sposób 

pośredni (chyba, że chodzi o sprawę, w następstwie której zasada została 

sformułowana, bo w tym zakresie uchwała wiąże bezpośrednio w tej sprawie), podobnie 
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jak tzw. wykładnia abstrakcyjna Sądu Najwyższego (która nie zawsze przybiera postać 

zasad prawnych), wpływają one ujednolicająco na orzecznictwo sądów niższych 

instancji, co oznacza odpowiednie ograniczenie zakresu swobody decyzji sędziów 

orzekających w tych sądach." 

Mając na uwadze, jakie znaczenie dla obrotu prawnego ma nadanie uchwale 

mocy zasady prawnej (ogranicza mianowicie w określonym zakresie swobodę decyzji 

sędziowskiej i służy ujednoliceniu orzecznictwa sądowego), nie należy tracić również z 

pola widzenia tego, iż fakt ten ma istotne znaczenie z punktu widzenia kontroli 

zgodności z Konstytucją aktów normatywnych. Trybunał Konstytucyjny nie bada co 

prawda zgodności z Konstytucją aktów stosowania prawa, lecz zgodność aktów 

normatywnych z Konstytucją. Bierze jednak pod uwagę, iż niezgodność aktu 

normatywnego z Konstytucją może przybierać różne formy. Rzeczywiste znaczenie 

przepisów aktu normatywnego może się bowiem ujawnić dopiero w procesie 

stosowania prawa. W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (por. wyrok z 

dnia 16 września 2008 r., sygn. akt SK 76/06, OTK z 2008 r. Nr 7/A, poz. 121) „(...) 

kwestionowanie samej wykładni przepisów prawnych czy też kwestionowanie innych 

faz stosowania prawa (ustalanie stanów faktycznych, subsumcja) nie jest objęte 

kognicją Trybunału. Jednakże powszechnie przyjęty przez organy stosujące prawo, 

sposób rozumienia przepisów prawnych jest nierozdzielnie związany z treścią 

normatywną tych przepisów, a w konsekwencji z normami prawnymi konstruowanymi 

na gruncie tych przepisów. W takim sensie wykładnia przepisów prawnych mieści się w 

obszarze kognicji Trybunału Konstytucyjnego." 
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W tym kontekście należy odnieść się do stanowiska Sejmu RP, który stwierdza 

(s. 5 pisma procesowego), że „(. . .) przedmiotem uchwały Sąd Najwyższy uczynił 

czasowy zakres obowiązywania regulacji prawnych dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o 

stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.). Wbrew twierdzeniom Rzecznika 

Praw Obywatelskich (s. 2 wniosku), ani w treści uchwały, ani w jej uzasadnieniu nie ma 

jakiejkolwiek sugestii, że jej przedmiotem jest art. 80 § 2b ustawy - Prawo o ustroju 

sądów powszechnych." Tożsame stanowisko prezentuje także Prokurator Generalny 

wskazując (s. 8 pisma procesowego), iż „(. . .) uchwała z dnia 20 grudnia 2007 r. nie 

wypowiada się więc o zaskarżonym przepisie i nie zajmuje się określeniem desygnatu 

pojęcia „oczywista bezzasadność" zawartego w tym przepisie - jako kategorią ocenną, 

identyfikowalną w tym zakresie przez orzecznictwo sądów dyscyplinarnych (. . .) ." 

Powyższe stwierdzenia, jakkolwiek ogólnie słuszne, nie uwzględniają 

normatywnego kontekstu podejmowania uchwały, która co należy podkreślić po raz 

kolejny, była podejmowana nie z uwagi na potrzebę rozstrzygnięcia o zezwoleniu na 

pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, lecz z uwagi na potrzebę 

rozpoznania zażalenia na zarządzenie prezesa sądu dyscyplinarnego odmawiającego 

przyjęcia w tym zakresie wniosku jako oczywiście bezzasadnego. W związku z tym po 

raz kolejny należy wskazać, że uchwała taka musi mieć bezpośrednie znaczenie dla 

rozstrzygnięcia środka odwoławczego. W istocie więc wątpliwości sądu zadającego 

pytanie prawne jak również treść rozstrzygnięcia zawartego w uchwale dotyczyły 

zasadności wniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności 

karnej i to we wstępnej fazie jego badania. Dlatego też uchwała z dnia 20 grudnia 2007 

r. mająca moc zasady prawnej determinuje pojęcie „oczywistej bezzasadności" na 
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potrzeby wstępnej fazy badania wniosków o zezwolenie na pociągnięcie do 

odpowiedzialności karnej sędziów. Jej znaczenie daleko jednak wykracza poza sam 

przedmiot rozstrzygnięcia. Nadaje ona bowiem w istocie nowe znaczenie pojęciu 

„oczywista bezzasadność", skoro na wstępnym etapie badania wniosku pozwala 

pomieścić w tym pojęciu również zagadnienia prawne natury materialnoprawnej 

wymagające zasadniczej wykładni ustawy. Przesuwa to ciężar merytorycznego 

rozstrzygania o zezwoleniu na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej na 

fazę wstępnego badania wniosku, która jak się okazuje obejmuje nie tylko ewidentne, 

widoczne na pierwszy rzut oka wady wniosku, lecz także kwestie wymagające 

zasadniczej wykładni przepisów prawa. Tymczasem - jak się wydaje - etap wstępnego 

badania wniosku powinien obejmować wyłącznie ustalenia dotyczące braku 

podstawowych warunków jego powodzenia, widocznych już na podstawie samej treści 

wniosku. 

W konsekwencji na gruncie art. 80 § 2b zd. 1 Prawa o ustroju sądów 

powszechnych oczywista bezzasadność wniosku może być rozumiana w ten sposób, że 

obejmuje ona również kwestie wymagające zasadniczej wykładni ustawy. Tożsamy 

zwrot niedookreślony, dość powszechnie stosowany w polskim systemie prawa, nabiera 

w związku z tym nowego, nieznanego wcześniej znaczenia. W ten sposób zwrot 

„oczywista bezzasadność" staje się nietransparentny, takie jego rozumienie w sposób 

oczywisty dezorientuje podmioty zainteresowane. Pojęcie „oczywistej bezzasadności" 

traci w ten sposób swoją immanentną cechę, skoro zasadność (bezzasadność) wniosku 

we wstępnej fazie jego badania może podlegać skomplikowanym zabiegom 

interpretacyjnym. 
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W związku z powyższym, rozszerzając swój wniosek wnoszę jak na wstępie. 


