WOKANDA
spraw wyznaczonych w Sądzie Najwyższym
Izba Karna Wydział I
na dzień 15 października 2019 r.
Przewodniczący – SSN Andrzej Tomczyk
Sędziowie: SSN Jacek Błaszczyk, SSN Michał Laskowski, SSN Jarosław Matras,
SSN Andrzej Siuchniński, SSN Dariusz Świecki,
SSN Małgorzata Wąsek-Wiaderek
(I KZP) sala C
Lp

Sygnatura akt

Imiona i nazwiska
przedmiot sprawy

1.

I KZP 4/19
R. M.
Sąd Najwyższy rozstrzygnięcię zagadnienia prawnego:
W Warszawie
1. “Czy osoba, która została powołana
przez Przezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej do pełnienia urzędu na
stanowisku sędziego Sądu
Najwyższego w następstwie procedury
zainicjowanej obwieszczeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 24 maja 2018 r. o wolnych
stanowiskach sędziego w Sądzie
Najwyższym (M.P. z 2018 r., poz.
633) ze względu na wątpliwości co do
poprawności tego procesu wynikające
z:
a) wydania obwieszczenia z dnia 24
maja 2018 r. o wolnych stanowiskach
sędziego w Sądzie Najwyższym (M.P.
z 2018 r., poz. 633) bez kontrasygnaty
Prezesa Rady Ministrów,
b) wydania przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
postanowienia o powołaniu tejże
osoby do pełnienia urzędu sędziego
Sądu Najwyższego pomimo
postanowienia Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 25 września
2018 r., sygn. akt II GW 23/18, o
wstrzymaniu wykonania uchwały
Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24
sierpnia 2018 r. nr 318/2018,
c) ukształtowaniu składu osobowego
Krajowej Rady Sądowniczej w wyniku
wyboru przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej piętnastu sędziów w trybie
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Uwagi
posiedzenie

określonym przepisami ustawy z dnia
8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o
Krajowej Radzie Sądownictwa oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2018 r., poz. 3 ze zm.),
i tym samym możliwości naruszenia
wynikającego z art. 6 ust. 1 Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności (Dz. U. z
1993 r. Nr 61, poz. 284) prawa do sądu
ustanowionego ustawą polegającego
na powołaniu na urząd sędziego w
wyniku procedury obarczonej
naruszeniami prawa - jest osobą
nieuprawnioną do orzekania w
rozumieniu art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.?;
a w wypadku odpowiedzi negatywnej:
2. Czy skład orzekający sądu, w
którym zasiada osoba wskazana w
pytaniu 1., jest sądem nienależycie
obsadzonym w rozumieniu art. 439 § 1
pkt 2 k.p.k.?".

(J.S.), 2019-07-15 09:57

