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posiedzeń

"Okrągłego

Sprawozdanie
Podzespołu do Spraw Reformy Prawa i .

Sądów

Stołu"

Podzespół obradował

w dniach: 11, 21, 22, 27 i 28 lutego oraz
7, 10,16 i 17 marca 1989 r. W pracach Podzespołu udział brali:
Łukasz Balcer - współprzewo~niczący
Kazimierz Buchała
Zbigniew Bujak
Rajmund Chajneta
Piotr Chojnacki
Jerzy Ciemniewski
Andrzej Cubał:a
Lucjan Czubiński
Lech Falandysz
Ryszard Grodzicki
Jacek Hofman
Zenon Jankowski
Jerzy Jasiński
Marcin Jełowicki
l

Jarosław Kaczyński

Andrzej Milczanowski
Bronisław Miszczyk
Jan Olszewski
Jerzy Oniszczuk
Lech Paprzycki
.Ąntond. · Paris
Stanisław Podemski
Emilia Pogonowska-Jucha
Zbigniew Romaszewski
Wacław Rukat
~

Jadwiga Skórzewska
Romuald Saroko
Hipolit Starszak
Adam Strzembosz - współprzewodniczący
Jerzy Swiątkiewicz
Jacek Taylor
Janusz Trzciński
Józef Waksmundzki
Zofia wasilkowska

Janina Zakrzewska

li

-
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Tadeusz Zieliński
Andrzej Zoll
ora z zaproszeni eksperci:
Handa Falkowska
Leszek Garlicki
Zdzisław

Kędzia

I. Uzgodniono stanowisko w następujących sprawach:
l. Niezależność sądów oraz. niezawisłość sędziowska mają podstawowe znaczenie dla praworządnego funkcjonowania państwa oraz
ochrony praw i interesów obywateli.
W związku z tym Podzespół rekomenduje by uprawnione podmioty
wystąpiły o niezwłoczne wprowadzenie do systemu prawa następują
cych rozwiązań dotyczących sądownictwa, które obejmowałyby moin.;
l/ wprowadzenie do Konstytucji zasady nieusuwalności 'sędzió't"',
z jednoczesnym określeniem ustawowych wyjątków od tej zasady
- z powodu stanu zdrowia, orzeczenia dyscyplinarnego.· orzeczenia
kary zakazu wykonywania zawodu sędziego lub prokuratora
/załącznik nr l/1
2/ zniesienie kadencyjności sędziów Sądu Najwyższego /art. 61
ust. 3 Konstytucji/;
3/ rezygnację z wymogu rękojmi należytego wykony-Wania obowiązków
sędziego przy powoływaniu i odwoływaniu sędziów;
4/ konstytucyjne ustanowienie Krajowej Rady Sądownictwa składającej się z przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej
oraz sądowniczej, kt6ra wsp6łdecydowałaby o sprawach kadrowych
sędziów, w szczególności przedstawiałaby kandydatów na stanowiska ·
sędziów /załącznik nr 2/f
5/ rozszerzenie uprawnień organów samorządu sędziowskiego poprzez
między innymi współdecydowanie w obsadzaniu stanowisk prezesów
sądów

6/ wybór

/załącznik

członków

nr 3/;

koleg-ium

sądu

wojewódzkiego w

całości

przez

zgromadzenie ogól ne;
7/ wprowadzenie kadencyjności na stanowiskach prezesów sądów
/załącznik nr 3/;
8/ zmodyfikowanie instytucji wytycznych wymiaru sprawiedliwości
i praktyki sądowej wydawanych przez Sąd Najwyższy w taki sposób,
aby nie naruszały one zasady podległości sędziów tylko
ustawom;
9/

wyposażenie składów orzekających

w uprawnienia do

bezpośrednie-
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3 Trybunał u

go kierowania do
zgodności

do

aktu ustawod aw~~ego z Kons tytuc j ą albo i n nego
Konstytucj ą

aktu normatywnego z

sądu

10/ poszerzenie prawa do
w łaściwości

się,

Kor;.s't.:fl:.ncyj nego pytaT1 p1:·av.mych co

sądów

poprzez

między

innymi poddanie

nowych kategorii spraw /np. prawa zrzes zania

sporów gospodarc zych! poddania wszelkich decyzji adminis:_

tracyjnych kontroli Nacze lnego
czesnym

rozważenia

ich

określenie

w regulaminie

jących

zasad

Administracyjnego z jedno-

Sądu

ścisłym okreś leni em wyjątków

powoł ywani a

bezstronność

zastępowania

od tej zasady/;

ławników

1 1/ podniesienie rangi i pozy c ji

12/

lub aktem ustawodawczym:

ludowych co wymaga
bezpośrednich:

w wyborach

c zy nn oś ci

sądów

obiektywnych, zapewnia.;..

kryteriów przydzielania
się

sę dz iów,

prze z

które

sędziom

byłyby

spraw i
jawne dla

stron;
13/ ustalanie

wynagrodzeń

społecz n ej

wysokiej pozycji

wynagrodzeń sędziów

i

sę d z iów wedł ug

zawodu

odpo~ iednich

kryteriów

sędziego,

z tym,

że wysokość

danego sądu różnicuje jedynie wysługa lat

sprawowana funkcja .
solida:r:nościowo-opoz yc y jna

Strona
punkcie l
ustaleń

sądownictwa

ujętych

przes ądza

o

że

stwierdza,

niezwłoczności

uzgodnienia wymóg

dotyczących

zapisany w

przeprowadzenia zmian

konieczności

uwzględnienia

w punktach 1/, 2/ i 4/ w ustawie o zmianie Konsty-

tucji PRL, której projekt

skierowany do Sejmu. Wspomniany

zos ta ł

projekt zawiera propozycje

uregulowań

sprzecznych z

wyżej

wymi enio-

nymi ustaleniami. Podważa to wiary godnoś ć uzgodnień dofyczących
zależności

sądów

oraz

niezawisłości

koalicyjno-rządowa

Strona

zmianie Konstytucji PRL nie
Podzespołu.

lub braku

cjami
tu

i

do

sędziowskiej.

stwierdza,

był

że

projekt ustawy o

przedmiotem dyskusji w toku obrad

•

Uniemożliwia

zgodności

~e~

to zajęcie stanowiska co do zgodnoś ci
projektowanych uregulowań ustawowych z propozy-

przedstawionymi w niniejszym sprawozdaniu, w tym co do zarzu-

niew iarygodności uzgodnień dotyczących niez ależności sąd ów
niezawisłości

sędziów .

za niezbędne poddanie w i ę z ien nej służby zdrov.?la
kontroli zawodowej i społecznej, Po d zespó ł rekomenduje by:
2.

Uznając

l / w regulaminie wykonywania kary p o zbawien ia
zostały

możliwości

szerokieqo.

wolności

ws p ółdział ania

stworzone

w proces ie reso-

cjal izacj i skazanych instytucjom i org a niz acjom, kt6ryćh statuty
przewidu j ą

niesienie pornocy osobom pozba wionym

również wglądu

w

działalność \-lięziennej

służby

wolności,

zdrowia,

w tym
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2/ więzienna siuzb~ zdrowia poddana została, poża kontrolą
merytoryczną sprawowaną przez powszechn~ służbę zdrowia,
kontroli lekarskich samorządów zawodowych.
II~ Kwestie, które posta~owiono przekażać
Zespołowi

do

także

rozstrzygnięcia

d/s Reform Politycznych:

1. Sprawa aktywnego
w cizasie

udziału sędziego

·pełhienia

funkcji

w organizacjach politycznych

sędzio~skich.

Zdaniem strony solidarnościowo-opozycyjnej sędziowie na cżas
pe!nienia swej funkcji muszą zawiesić członkostwo w partiach
politycznych, do których należą.
Zdaniem strony koalicyjno-rządowej sędzia powinien pozostać
politycznej.
członkiem
partii
2. Sprawa usytuowania prokuratury w systemie organów państwowych.
Zdaniem strony solidarnościowo-opozycyjnej zac~odzi .konieczność
podporządkowania prokuratury ministrowi sprawiedliwości jako
~vnsekwencji

trójpodziału władz.

Zdaniem strony koalicyjno-rządowej problem ten powinien być
rozważony w toku podejmowanych reform ustrojowych państwa.
3. Sprawa zniesienia kary śmierci.
Zdaniem strony solidarnościowo-opozycyjnej zachodzi konieczność
niezwłocznego zniesienia kary śmierci.
Zdaniem strony koalicyjno-rządowej stanowisko w tej sprawie
powinno być zajęte po zakończeniu konsultacji społecznej, tj.··
do końca sierpnia br.

III. Kwestie, w których istnieje

rozbieżność

co do sposobu ich

rozwiązania:

l.

Strona solidarnościowo-opozycyjna
wprowadzenie zmian:
l/ w zakresie kodeksu karnego:

proponowała niezwłoczne

a/ uchylen~e art. art. 132, 194, 195, 217,218,271, 273, 278,
279, 282 i 282a,
b/ dekryminalizację występków z art. art. 284, 285 i 287
i przesuni~6ie ich do katalogu wykroczeń,
c/ ~mianę art. art. 128, 220, 270, 275 i 276 § l,
d/ użależnienie odpowiedzialności z art. art. 129, 133,284
i 285 od zasady wzajemności ścigania,
2/ w zakresie ~odęksu wykroczeń:
-~chylenie

art . art. 52, 52a, 63, 63a i 57,

- 5 3/ w zakresie kodeksu postępowania karnego:
a/ w odniesieniu do tymczasowego aresztowania:
- powierzenie stosowania tymczasowego aresztowania sądowi,
- ogranic zenie czasu stosowania tymczasowego. aresztowania w.
postępowaniu przygotowaczym do jednego roku,
- wyeliminowanie tej podstawy tymczasowego aresztowania, która
powołuje się

zarzucanego

na

zna~zny stopień

społecznego niebezpieczeństwa

oskarżonemu

czynu /art. 217 § l pkt. 4/;
b/ w odniesi~niu do zatrzymania:
- ograniczenie czasu zatrzymania do 24 godzin,
wprowadzenie obowiązku powiadamiania na pi~mie osoby zatrzymanej o przyczynach zatrzymania,
umożliwienie osobie zatrzymanej, na jej żądanie, kontaktu z
obrońcą,

- zaw iadomienie o zatrzymaniu członków rodziny lub innej osoby
bliskiej zatrzymanego,
- przyznanie osobie zatrzymanej prawa skargi do sądu·w przedmiocie
legalności i zasadności zatrzymania,
- wprowadzenie obowiązku powiadamiania organu powołanego do nadzor~
nad daną jednostką organizacyjną Milicji Obywatelskiej o stwierdzonej przez sąd słuszności skargi,

c/

d/

e/

f/

g/

- wprowadzenie obowiązku wszczęcia w takim wypadku postępowania
'dyscyplinarnego w stosunku do osoby odpowiedzialnej i obowiązku
powiadomienia sądu o wyniku tego postępowania;
wykluczenie możliwości odmowy zezwolenia na porozumiewanie się
podejrżanego z obrońcą i wprowadzenie zażalenia do sądu na zarzą
dzenie prokuratora zastrzegające obecno~ć osób trzecich przy porozumiewaniu się podejrzanego z obrońcą /art. 64/;
rozszerzenie powodów wyłączenia sędziego o przynależność do organizacji, ~tórej cele statutowe, programowe, bądź interesy zostały
narusz.one w wyniku przestępstwa:
wprowadzenie obowiązku doręczania osobie, u której przeprowadzono
l
przeszukanie postanowienia prokuratora zatwierdz~jącego przeszukanie /art. 191 § 2/;
wykluczenie możliwości odmówienia żądaniu dopuszczenia stron, ich
obrońców i pełnomocników do udziału w czynno~ci~ch śledczych lub
dochodiczych /art. 273 § 2/;
wykluczenie możliwości przesłuchania w charakterze podejrzanego
przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zar-zutów /art. 276/;

h/ wprowadzenie
zakazu skaza~ia przez każdy sąd rewizyjny,
..
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a nie tylko przez Sąd Naj·~;-;yższy, osoby uniewi'nnl.onej lub
wobec której umorzono postępowanie w sądzi.e pierwszej
instancji /art. 383 § 1/;
i/ wykluczenie możliwości wydania· wyroku skazującego na karę
śmie rci przez Sąd Najwyiszy;
j/ zrezygnowanie z postępowania przyspieszonego /rozdział 45/;
k/ t,vprowadzenie zakazu zmiany orzeczenia na niekorzyść oskarzo<·
nego, gdy żądanie skierowania sprawy o wykroczenie na. drogę
postępowania sądowego pochodzi tylko od obwinionego
/art. 460 § l/,
1/ ograniczenie właściwości sądów wojskowych przez-przywrócenie poprzedniego brzmienia art. 565 ust. 2;
4/ \'l zakres i e kodeksu postępowania w sprawach o wykroczen:i.e:
a/ wprowadzenie w art. 86 mo*liwości żądania skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego w każdym wypadku
orzeczenia kolegium,
b/ wprowadzenie wykonalności orzecze~ kolegium tylko po ich
uprawomocnieniu się /skreślenie pkt. 4 art. 73/1
5/ w zakresie ustawy o urzędzie rHnistra Spraw Wewnętrznych:
a/ uchylenie możliwości dokonywania zatrzyma~ i przeszukań
nie związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa
lub wykr·oczenia,
b/ zawę±enie wykonywania czynno~ci, o których mowa w art. 6
do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw
i wykracze~,
6/ w zakresie rozporządzenia ~H.nistra Spraw Wewnętrznych w
sprawie warunków użycia środków przymusu bezpośredniego/ ••• /
uchylenie pkt. 3 w § 5.
2. Strona

m.in.

koalicyjno -rządowa przedłoiyła
następujących

propozycje rozpatrzenia
/

zagadnień:

- ogólnych kierunków zmian prawa karnego materialnego, procesowego
i wykonawczego określonych w założeniach Komisji ds. Reformy
?rawa Karnego , które zostały doręczone członkom Podzespoł:u:
- ogólnych kierunkóvl zmian prawa o wykroczeniach określonych
w założeniach Komisji ds. Reformy Prawa o Wykroczeniac h, które
zostały doręczone członkom Podzespołu w trakcie obrad;
zmian w regulaminach wykonywania kary pozbawienia wolności i
tymczasoweg o aresztowania, których projekty zosta ły doręczqne
l

członkom Podzespołu;

ogólnych kierunków zmian w prawie cywilnym, materialnym i pro-

za~o~~~i~~h

cesowym okredlonych w

RefoL~·

Komisji ds.

Prawa

Cywilnego;
- wzmocnienia gwaran.cj i

niezc:•.-nsłości sędzi61.v

i niezależn0ĆCJ

f3ądÓWi

- rozszerzenia prar.-:a obywaL o.).a do
\vości

sądów,

Strona

struktu r~

ich

sądu,

ogo~nych

nym, procesowym, wykonav1czym i

właści

i organizacji.

solidarnodciowo- 0~ozyc jna

uzgodnienia stanowisk co do

tj. poszerzenia

przyjęła

nie

sugestii

zmian w prawie karnym material-

prawie o wykroczeniach, a

vl

także

l

w

propozycje zmian wymienionych

przedkładając

prawie cywilnym

\vyżej

przepisów prav.ra karnego .:. prc ,va o wykroczeniach oraz niektórych kwest t i dotyczących niezc.;...risłości sędziów i niezależności
sądów, które zostały ujęte w częśc~ spraw uzgodnionych.
W zakresie prawa karnego strora
nie

wystąpi

rozpor:ządzeti

środków

trybu zat:czymywanla, kon"croli

28 z 1984 r./ ordZ w sprawie

przymusu/ ... /

solidarno~ciowo-opozycyjna

najważniejsze

jej

wykroczeń

stra Spr a w

wraz z

Wewnętrznych

sytuacji

l i1.va staj e

stwlerdza,

~e

się

~

niemal wszystkie

zmian w prawie karnym,

oraz ustawie o

rozporządzeniami

urzęd~ie

l'.•lspólna in i ej atywa

ustawy nowelizacyjnej w zakresie szeroko

Min1s-

wykonawczymi

koalicyjno-rządowej.

aprobaty strony

niernoż

/Dz. U. Nr 6, poz. 29

dotyczące

propozycje

procesie karnym, prawie
ni~ uzyskały

niektórych prze-

w tyn samym trybie dokonana zostanle
Ministra Spraw Wewnętrznych z dniet 6 sty-

osobistej/ ... / /Dz. U. Nr 6, poz.

warunków uiycia
1984 r./

niezwłocz

także

cznia 1984 roku w sprawie zasad i

3. Strona

zmianę

do Sejmu PRL o uchylenie lub

pis6w prawa karnegaf a
nowelizacja

koalicyjno-rządowa

pojętego

W

powyższej

dotycząca

pra·,.,a karnego.

Tak szczątkowa reforma, pozostawiająca bez zmian regulacje prawne
jawnie sprzeczne z Międzynarodowymi. Paktami Praw Człowieka i

Obyvtatela nie

~peł:niałaby związanych

wprmvadzalaby w
4. Strona

błąd

opinię

koalicyjno-rządowa

z

nią

nadziei 1 a ponadto

publiczn,t.

stwierdza,

zmian w prawie karnym w wyniku

~e

1astępujące

negocjd~ji,

uzyskały

propozycje
aprobatę:

1/ w zakres i e prav.ra karnego ma ter .ta J.ne . ro przez:

- uchylenie art. 194, 195, 282
-

dekryminalizację występku

go do katalogu
-

1

282a

kodeksu karnego,

z ar-t. 287 kk i

przesunięcie

wykroczeń,

uzaleinienie·odpowiedzi~lno~ci

z art. 129, 133, 284, 285

kodeksu karnego od zasady wzajemnodcl dcigania,

"-
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- nowe uregulowanie art. 276 § l kk przez dodanie. po wyrazach
"mających na celu" wyrazów "popełnienie przestępstwa zagrożonego karą nie niższą niż rok pozbawienia wolności";
2/ w zakresie prawa procesowego:
- zmianę ar t. 64 kpk przez wykluc·zenie możliwości odmowy
zezwolenia na porozumiewanie się·podejrzanego z obrortcą
oraz wprowadzeniu zażalenia do sądu na zarządzenieprokurato
ra zastrzegającego obecnogć arsób trzecich przy porozumiewaniu. się podejrzanego z obrońcą,
- zmianę art. 222 kpk przez ograniczenie okresu tymczasowego
aresztowania w postępowaniu przygotowawczym do jednego roku,
z tym, że sąd Najwyższy na wniosek Prokuratora Generalnego
mógłby ten okres, w wyjątkowych szczeg6lnie uzasadnionych
wypadkach, przedłużyć na czas określony,
- zmianę art. 383 § l kpk przez wprowadzenie zakazu skazania
przez sąd odwoławczy osoby uniewinnionej
lub wobec
której
.
.
· umorzono postępowanie w I instancji jak również wykluczenie
możliwości wydania wyroku skazującego na karę śmierci przez
Sąd Najwyższy, jeżeli taka kar~ nie została orzeczona przez
sąd I instancji.
3/ w zakresie prawa o wykroczeniach przez:
- uchylenie pkt 4 art. 73 kodeksu postępo~ania w sprawach o wykroczenie.
Wskazuje to, iż wiele propozycji strony solidarnościowo-opozycyj
nej zostało uzgodnionych. Co do szeregu innych uznano, że powinny być
one przedmiotem prac w ramach Komisji d/s Reformy Prawa Karnego Oraz
Prawa o Wykroczeniach.
iv. Strona solidarno ściowo-opozycyjna opowiada się za pełną rehabi~·itacją osób represjonowanych za działalność opozycyjną w latach
osiemdziesiątych.

strona

koalicyjno-rządowa uważa,

odpowiedzialno~ci

w latach

iż

sprawy osób

pocią9niętych

osiemdziesiątych

do

za naruszenie prawa mogą
być rozważane indywidualnie w trybie przewidzianym przez prawo, np.
w drodze rewizji nadzwyczajnych.
Warszawa, dn' 17 marca 1989 r.

WspóljF~z::d~h-/AdaL~zemliosz/
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Załącznik

Nr l

Propozycja konstytucyjnego ujęcia
zasady nieusuwalno~ci sędziów
nieusuwalni. Ustawa okre~la granicę wieku, po
osiągnięciu której sędziowie przechodzą · w stan spoczynku .•
Bez swojej z_gody sędzia może zostać zwolniony, zawieszony
w czynno~ciach, ~rzenies~ony do innej · siediib~, l~b na inną
funkcj·ę · jedynie na podstawie orzeczenia sądowego i tylko -w
wypadkach przewidzianych prze~ ustawę".
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KRAJOWA

~~DA SĄDOWNICTWA

l. Celem wzmocnienia gwarancji
powo łać

2.

3.
. 4.

5.

6.

Nr 2

Kra j ową Radę

riieza\visłości sędzim..rskiej należy

Sądown ictwa

jako organ

zajmujący się

sprawami nominacji, awansów i przeniesień sę dziowskich oraz
podejmujący ogólne kwestie sądownictwa i praworządności.
W skład KRS wchodzą: p rzewodniczący Rady .Państ'łla jako jej
przewodniczący, minister sprawiedl i~rości jako wiceprzewodni'
czący, I p.rezes SN i prezes NSA oraz sześciu posłów '!JYbieranyoh.
przez Sejm i 12 sędziów wybieranych przez Zgromadzenia 09ólne
SN, NS:A i sądów powszechnych w i lości 2 sędziów SN i sędziego
NSA oraz 9 sędziów sądów powszechnych .
Sędziów powołuje przewodniczący Rady Paristwa na wniosek KRS •.
KRS ~rze?stawia przewodniczącemu Rady Państwa kandydatów
na sędziów - przewodniczący RP może odmówić powołania ale
nie może mianować osoby nie wskazanej przez KRS.
Kandydatów ·na sędziów przedstawi ają Krajowej ~adzie Sądo'{mict'A•a
- w opa.rciu o wnioski różnych podmiotów ZOSN i ZONSA oraz ·
zgroma dzenia ogólne sądów · powszechnych - w zasadzie w liczbie
_podwójnej w s tosunku do wolnych etatów. Postępowanie to jest
i nicj owane przez prezesa odpowiedniego sądu.
Tryb powoływania i odwoływania sędziów sądów wojskowych
wymaga odrębnego opracowania.
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Nr 3

l. Prezes i wiceprezes sądu wo jewódzkiego stanowisko swe
pełni

przez ok r es czterech lat. Może być ponownie pov.iołany
na to stanowisko na jedną, kolejną czt eroletnią kadencję.
Prezesów i wiceprezesów sądu woj ewódzkiego powołuje Minister
Sprawiedliwośc i, po uzyskaniu zgody zgromadzenia ogólnego ·
sądu wojewódzkiego na nomi n·?..cję określonego kandydata. Odwołanie
ze stanowiska przed upływem kadencji wymaga zgody zgromadzenia
ogólnego.
2. Prezesów i wiceprezesów sądu rejonowego powołuje Minister
Sprawiedliwości na wniosek prez~~s a sądu wojewódzkiego i
za zgodą koleglum sądu vmjeV>Tódz kiego. Funkcję pełni przez
okres czterech lat i może być ponownie powołany na to .
samo stanowi :: 'co na jedną kole jn ą czteroletni-q kadencję.
Odwołanie ~e stanowiska prz ed upł: yt,~'em kadencji wymaga zgody
kolegium sądu ~ojewódzkiego .
'
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