UCHWAŁA NUMER I
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 14 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie opiniowania kandydatów na stanowiska sędziowskie
Zważywszy, że:
w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa jest istotnym ogniwem w procesie powoływania sędziów,
funkcjonujące obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa ciało składa się,
między innymi, z sędziów powołanych w jej skład w sposób sprzeczny z
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, na co w swoich uchwałach zwracały
uwagi prawie wszystkie reprezentacje samorządowe sędziów oraz organizacje i stowarzyszenia prawnicze, a także liczni i ważni przedstawiciele nauki
prawa,
sama Rada ma wątpliwości co do swego umocowania w systemie prawnym
Rzeczypospolitej Polskiej, czemu dała wyraz przez złożenie do Trybunału
Konstytucyjnego zapytania o swój status,
zakwestionowana została zgodność ukształtowania tej Rady z prawem Unii
Europejskiej, a kwestię tę będzie w przyszłości rozstrzygał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
dotychczasowe działania funkcjonującego jako Krajowa Rada Sądownictwa
organu dobitnie wskazują na pozamerytoryczne motywy jego decyzji, w tym
zwłaszcza tych dotyczących obsadzania wakujących stanowisk sędziowskich
w Sądzie Najwyższym i w sądach powszechnych, do orzekania w których
zarekomendowała ona nader licznych kandydatów, których kwalifikacje zostały przez środowisko sędziowskie ocenione zdecydowanie negatywnie, odrzucając jednocześnie wielu znakomitych kandydatów, którzy zyskali zdecydowane poparcie tego środowiska,
przeprowadzona wśród wszystkich sędziów sądów powszechnych i administracyjnych ankieta wykazała, że przytłaczająca większość tych respondentów, którzy odpowiedzi już udzielili, uważa, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia roli organu stojącego na straży niezależności sądów i
niezawisłości sędziów oraz że wchodzący w jej skład sędziowie powinni z
członkostwa w niej zrezygnować,
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej wstrzymuje
się od uczestniczenia w procedurze powoływania sędziów na wakujące
obecnie w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i w leżących w obszarze jego
właściwości sądach okręgowych stanowiska sędziowskie i do czasu roz-

strzygnięcia wątpliwości co do prawnego umocowania Rady odstępuje od
opiniowania zgłaszających się na te stanowiska kandydatów.
Jednocześnie Zgromadzenie uznaje stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 stycznia 2019 roku, dotyczące skutków podjęcia przez organ
samorządu sędziowskiego uchwały o odroczeniu zaopiniowania na wolne
stanowiska sędziowskie, za bezzasadne, uchybia ono bowiem normie art.
58§2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, przewidującej bezwzględny
wymóg zaopiniowania kandydatów w drodze głosowania przeprowadzonego przez zgromadzenie sędziów.

