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WYKONANIE WYROKÓW ETPCZ stwierdzających naruszenie prawa do niezależne-
go i bezstronnego sądu. Doświadczenia Islandii i polskie perspektywy.  

I. Zarówno w Islandii jak i w Polsce doszło do zakwestionowana bezstronności i 
niezależności sędziów ze względu na wady procedury ich powołania.  

1. Islandia - 4 sędziów, kilkaset decyzji procesowych;  pełna wola współpracy rządu Islandii i 
szukanie konstruktywnych dróg wyjścia. Wykonanie rozstrzygnięcia o charakterze indywi-
dualnym. Podjęte środki charakter ogólnym: dymisja MS, powstrzymanie się sędziów od or-
zekania na czas trwania postępowania przed Wielką Izbą, poddanie się przez sędziów, których 
status został zakwestionowany nowej procedurze powołania, wprowadzenie możliwości 
złożenia przez strony innych postępowań w których brali udział sędziowie, których niezależ-
ność została zakwestionowana, wniosków o wznowienie postępowania, przyjęcie, że test nie-
zależności ustanowiony w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson będzie stosowany w podob-
nych sprawach przez islandzkie sądy krajowe.   

2. Polska -  2325 sędziów; miliony decyzji procesowych; brak akceptacji rozstrzygnięć ETP-
Cz w zakresie stwierdzonego braku bezstronności i niezależności sędziów. Niewykonywanie 
rozstrzygnięć indywidualnych. Brak woli podjęcia działań naprawczych o charakterze 
ogólnym, pogłębianie kryzysu. 

 II. Zgłaszane dotąd w Polsce propozycje naprawy sytuacji w przyszłości.    

1. projekt Fundacji Batorego (dot. sędziów TK). Najważniejsze tezy: wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego wydane z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania są nieważne i nie 
wywołują skutków prawnych przewidzianych w art. 190 ust. 1 i ust. 3 Konstytucji R;. przez 
osobę nieuprawnioną do orzekania projekt rozumie osobę powołaną na stanowisko sędzie-
go Trybunału Konstytucyjnego z naruszeniem ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybuna-
le Konstytucyjnym oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego o sygn. K 34/15 i K 35/15, a 
także osobę powołaną później na jej miejsce.  (…); obowiązek powtórzenia wszystkich 
czynności procesowych, w których brały udział osoby nieuprawnione do orzekania; osoby, 
które są nieuprawnione do orzekania nie będą mogły brać udziału w czynnościach orzecz-
niczych, a ich miejsce zajmą poprawnie wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.  1

2. projekt Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Najważniejsze tezy: uchwały neo 
-KRS wydane w toku powołań nieważne. W konsekwencji stosunek służbowy „nienawiąz-
any”, a stanowiska „wolne”; jedynie w przypadku asesorów, którzy zostali powołania na 
stanowiska sędziów domniemanie ich prawidłowości; orzeczenia wydane przez Sąd Na-
jwyższy w Izbie Dyscyplinarnej oraz w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z 
mocy prawa nieważne, z wyjątkiem protestów wyborczych i stwierdzających ważność wy-
borów; wadliwe powołanie na stanowisko sędziego SN i NSA prowadzi do wystąpienia 
kwalifikowanego uchybienia, którego skutki są uregulowane w przepisach dotyczących pos-
tępowania przed właściwymi sądami. Dotyczy to jednak wyłącznie orzeczeń, które zostały 
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wydane po 23 stycznia 2020 r., zgodnie z przyjętym w uchwale czasowym ograniczeniem 
zastosowania ustalonej wykładni; projekt nie pozbawia mocy prawnej orzeczeń wydanych 
w postępowaniu karnym, administracyjnym i cywilnym z udziałem osób, które objęły sta-
nowiska w sposób nieprawidłowy. Decyzje w tym przedmiocie powinny podejmować nie-
zawisły sądy polskie, mając na względzie takie okoliczności jak: stopień wadliwości przy 
powołaniu, fakt prawomocności orzeczeń, uwzględniając zarówno obowiązujący stan 
prawny, faktyczną i prawną możliwość korzystania z przepisów gwarantujących prawo 
każdego do rozpoznania sprawy przez niezależny i niezawisły sąd, ustanowiony ustawą a 
ponadto przyszłe orzeczenia sądów i europejskich Trybunałów.  2

III. Petryfikacja czy weryfikacja status quo? - ocena proponowanych rozwiązań i wni-
oski  
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