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Europo, broń Sądu Najwyższego! - wzywa 120 
organizacji, wzywają naukowcy, artyści
7-10 minutes

Pikieta pt. 'Europo Broń Sądu Najwyższego' podczas kongresu Europejskiej Partii Ludowej w 
Warszawie, 4 czerwca 2018. (Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta)

„Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE jest krytycznie ważny dla przyszłości rządów prawa w 
Polsce. 3 lipca blisko 40 proc. sędziów Sądu Najwyższego może przejść na wymuszoną, 
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przedwczesną emeryturę. Zastąpią ich nominaci upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. 
Będzie to ostatni akt przejmowania sądów przez partię rządzącą. Ten scenariusz będzie miał 
negatywne skutki nie tylko dla Polski, lecz także całej Unii Europejskiej. Komisja Europejska może
mu zapobiec” – czytamy w apelu do szefa KE Jeana-Claude’a Junckera.

120 organizacji
Do poniedziałku podpisało go 120 polskich organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich. 
Wśród sygnatariuszy są m.in. Obywatele RP, Akcja Demokracja, Wolne Sądy, KOD, Fundacja im. 
Stefana Batorego, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Towarzystwo 
Dziennikarskie czy organizacje sędziowskie, m.in. Iustitia i Themis. Wezwanie poparły również 
organizacje europejskie – m.in. International Federation for Human Rights z Brukseli, francuskie 
AEDH, Volt Europa z Luksemburga czy węgierskie Hungarian Europe Society – i ponad 12 tys. 
ludzi, którzy podpisali apel w internecie.

ZOBACZ TEŻ:   Europo: broń Sądu Najwyższego! Podpisz apel do przewodniczącego Komisji 
Europejskiej

„Apelujemy do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do 
Trybunału Sprawiedliwości UE oraz złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych” – 
proszą. Podobny apel do Komisji wystosował w ubiegłym tygodniu Lech Wałęsa.

Podobnie Bruksela zablokowała wycinkę Puszczy
W poniedziałek przedstawiciele organizacji złożyli apel w Przedstawicielstwie KE w Warszawie. 
Liczą na to, że Komisja skorzysta ze swojego prawa i wniesie do Trybunału Sprawiedliwości 
sprawę o złamanie przez Polskę zobowiązań traktatowych. Komisja już skorzystała z takiej 
możliwości przy reformie sądów powszechnych autorstwa PiS. Na skutek skargi polski rząd szybko
wycofał się z dyskryminacji kobiet sędziów wysyłanych na emeryturę szybciej od mężczyzn. 
„Ustawa o Sądzie Najwyższym narusza zasadę nieusuwalności sędziów, która jest zasadniczym 
elementem niezawisłości sędziowskiej. Dlatego jest niezgodna z Traktatem o UE oraz Kartą Praw 
Podstawowych UE” – napisali sygnatariusze apelu. Proszą Komisję, by do skargi dołączyła 
wniosek o zawieszenie stosowania ustawy o SN do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał. W
podobny sposób Bruksela zablokowała już wycinkę Puszczy Białowieskiej.

Został nam tylko Trybunał Sprawiedliwości UE
Prezydencka ustawa obowiązuje od kwietnia i wkrótce umożliwi usunięcie najstarszych sędziów 
Sądu Najwyższego. Prezydent Andrzej Duda obniżył w niej wiek przechodzenia ich w stan 
spoczynku do 65 lat i zapewnił sobie prawo decydowania, którzy będą mogli orzekać dłużej. Dzięki
zmianom 3 lipca może zostać usunięte nawet 37 proc. składu SN, w tym pierwsza prezes prof. 
Małgorzata Gersdorf.

– Ustawa usunie ich w sposób bezprawny – wbrew zasadzie, że prawo nie działa wstecz, i wbrew 
konstytucji, która mówi, że sędziowie są nieusuwalni, a pierwszy prezes SN jest powoływany na 
sześcioletnią kadencję. W Polsce nikt nie może stwierdzić, że przepisy są niekonstytucyjne, bo 
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Trybunał Konstytucyjny został sparaliżowany i nie posiada atrybutu niezależności. Został nam 
tylko Trybunał Sprawiedliwości UE – mówi adwokat Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy Wolne 
Sądy.

Demonstracje: „Europo, nie odpuszczaj”
W poniedziałek w kilkunastu miastach w kraju odbyły się demonstracje pod hasłem „Europo, nie 
odpuszczaj!”.

ZOBACZ TEŻ:   Europo, nie odpuszczaj! Mapa demonstracji

Osobny apel do Komisji Europejskiej wystosowało również 85 polskich naukowców i artystów. 
„Walczyliśmy o wolność, praworządność, równość, prawa człowieka. Dziś te wartości są 
zagrożone. Historia naszego kontynentu uczy, że gdy fundament naszych wspólnych wolności 
zostanie naruszony, niezwykle ciężko będzie go odbudować” – napisali m.in. Krystyna Janda, Kora,
prof. Ireneusz Krzemiński, Dorota Masłowska, Andrzej Seweryn, prof. Barbara Engelking.

Pod Przedstawicielstwem KE list artystów i naukowców odczytała reżyserka Agnieszka Holland. – 
Przyszliśmy tu jako obywatele, bo zawiedli nas politycy, którzy powinni bronić praworządności w 
naszym kraju. Kiedy opozycja zawodzi, sprawy muszą we własne ręce wziąć obywatele – mówiła. 
– Potrzebne są wspólne działania, które doprowadzą do zaskarżenia ustawy o SN. Żądamy ich 
podjęcia przez polskich polityków – mówił Paweł Kacprzak z Obywateli RP.

Komisja Europejska – podobnie jak sygnatariusze wezwań – uważa, że ustawa o SN podważa 
zasadę nieusuwalności sędziego i niekorzystnie wpływa na niezawisłość sędziowską. Stwierdzała to
w zaleceniach dla polskiego rządu, wzywając Polskę, by nie stosowała obniżonego wieku 
emerytalnego do obecnych sędziów ani nie przerywała kadencji pierwszego prezesa zapisanej w 
konstytucji. Polski rząd zignorował te zalecenia. Co teraz zrobi Komisja? – Jeszcze dzisiaj 
przekażemy petycję przewodniczącemu Juncerowi. Głos obywateli jest dla nas bardzo istotny – 
mówiła w poniedziałek Kinga Schlesinger, zastępca dyrektora Przedstawicielstwa.

Jest już za późno
Skarga Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE to finał postępowania 
przeciwnaruszeniowego (dyscyplinarnego), czyli „postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego”. Jego formalny początek to „wezwanie do usunięcia 
uchybienia” ze – zwykle dwumiesięcznym – terminem na odpowiedź i informację, jak dany kraj 
Unii przywraca zgodność swych przepisów lub działań z prawem UE. Jeśli odpowiedź jest 
niezadowalająca (lub jej nie ma), Komisja wydaje „uzasadnioną opinię” z kolejnym wezwaniem do 
zapewnienia zgodności z prawem UE i – zazwyczaj dwumiesięcznym – terminem.

Jeśli dane państwo UE nie zastosuje się do „uzasadnionej opinii” w terminie określonym przez 
Komisję, ta może wnieść sprawę do TSUE.

Od decyzji Komisji o skardze do jej opracowania i faktycznego przesłania do Luksemburga zwykle 
upływa kilka tygodni. Zwykły czas między wszczęciem postępowania a skargą to co najmniej 
cztery miesiące. Bywa szybciej, teoretycznie ten czas mógłby zostać skrócony do trzech-czterech 
tygodni, ale raczej nie bardziej.

https://europonieodpuszczaj.pl/mapa-wydarzen/


W sprawie ustawy o ustroju sądów powszechnych Komisja wysłała Polsce „wezwanie do usunięcia 
uchybienia” 28 lipca 2017 r., „uzasadnioną opinię” 12 września, a decyzja o skardze do TSUE 
zapadła 20 grudnia. Natomiast w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS postępowanie 
przeciwnaruszeniowe nawet się nie zaczęło.
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