
  

PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA  

Nr 51-52, marzec- czerwiec 2020 

 
 

2 

 

Piotr Kardas, adwokat, prof. dr hab. UJ (Kraków)1 

 

Znacznie pytań prejudycjalnych przedstawionych przez Sąd Dyscyplinarny Izby 

Adwokackiej w Warszawie w postępowaniu przed TSUE w sprawie C-55/20 dla 

procesu kształtowania gwarancji niezależności zawodów prawniczych na płaszczyźnie 

prawa europejskiego. 

Zagadnienie instytucjonalnych podstaw niezależności prawników, w tym  

w szczególności adwokatów, jako jednej z gwarancji rządów prawa i właściwego 

funkcjonowania demokracji konstytucyjnych stało się przedmiotem analiz prowadzonych  

w ramach postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej 

„TSUE”).  

W dniu 4 lutego 2020 r. w TSUE zarejestrowana została, pod sygn. akt C-55/20, 

sprawa dotycząca czterech pytań prejudycjalnych wniesionych przez Sąd Dyscyplinarny Izby 

Adwokackiej w Warszawie (dalej jako „WSD”)2. Rozpoznając odwołanie Ministra 

Sprawiedliwości RP od postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Warszawskiej  

o umorzeniu postępowania wobec adwokata R.G., Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej  

w Warszawie uznał, że rozstrzygnięcie sprawy uzależnione jest od udzielenia przez TSUE 

odpowiedzi na następujące pytania prejudycjalne, sformułowane na podstawie art. 267 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: „TFUE”):  

- czy do postępowania dotyczącego odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów  

i prawników zagranicznych wpisanych na listę adwokatów, w ramach której to 

odpowiedzialności adwokata można w szczególności obciążyć karą pieniężną, zawiesić  

w czynnościach zawodowych lub wydalić z adwokatury, a prawnika zagranicznego można  

w szczególności obciążyć karą pieniężną, zawiesić jego prawo do świadczenia pomocy 

prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej lub zakazać mu świadczenia pomocy prawnej  

w Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy rozdziału III dyrektywy 2006/123/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku 

wewnętrznym (dalej: „dyrektywa usługowa”), w tym art. 10 ust. 6 dyrektywy usługowej? 

 

- w razie odpowiedzi pozytywnej, czy do powyższego postępowania prowadzonego przed 

sądami adwokackimi w sprawach, w których od orzeczeń tych sądów nie przysługuje żaden 

środek zaskarżenia do sądów państwowych lub w których od orzeczeń takich przysługuje 

wyłącznie nadzwyczajny środek zaskarżenia, jakim jest kasacja do Sądu Najwyższego, 

zastosowanie mają przepisy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (dalej: „Karta”),  

w tym jej art. 47, także w sprawach, w których wszystkie istotne elementy występują  

w obrębie jednego państwa członkowskiego? 

 

                                                           
1 Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat Wiceprezes NRA 

ORCID 0000-0002-8903-2417 
2 Pytania prejudycjalne zostały sformułowane w postanowieniu Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej  

w Warszawie z dnia 24 stycznia 2020 r., sygn. Akt DZ 1010/19.  



 

    PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA 

 

Nr 51-52, marzec- czerwiec 2020 

  
 

3 

- czy w sprawie, w której - w postępowaniu, o którym mowa w pytaniu pierwszym – 

właściwym do rozpoznania kasacji od orzeczenia lub postanowienia adwokackiego sądu 

dyscyplinarnego lub zażalenia na zarządzenie o odmowie przyjęcia takiej kasacji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami krajowymi jest organ, który w ocenie tego sądu zgodnej z oceną 

wyrażoną przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 grudnia 2019 r. sygnatura: III PO 7/18, 

nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem w rozumieniu art. 47 Karty konieczne jest 

pominięcie przepisów krajowych ustanawiających właściwość takiego organu,  

a obowiązkiem adwokackiego sądu dyscyplinarnego jest przekazanie takiej kasacji lub 

zażalenia do rozpoznania organowi sądowemu, który byłby właściwy, gdyby wspomniane 

przepisy nie stały temu na przeszkodzie? 

 

- czy w sprawie, w której – w postępowaniu, o którym mowa w pytaniu pierwszym - kasacja 

od orzeczenia lub postanowienia adwokackiego sądu dyscyplinarnego, zgodnie ze 

stanowiskiem owego sądu, nie przysługuje ani Prokuratorowi Generalnemu ani Rzecznikowi 

Praw Obywatelskich, stanowisko to jest zaś: a) sprzeczne ze stanowiskiem wyrażonym  

w uchwale składu 7 sędziów z dnia 27 listopada 2019 r., sygnatura akt: II DS. I 67/18, przez 

Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, tj. organ, który z godnie z obowiązującymi 

przepisami krajowymi jest właściwy do rozpoznania zażalenia na zarządzenie o odmowie 

przyjęcia kasacji, lecz który w ocenie adwokackiego sądu dyscyplinarnego zgodnej z oceną 

wyrażoną przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 grudnia 2019 r., sygn. akt: III PO 7/18, 

nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem w rozumieniu art. 47 Karty Praw Podstawowych, 

b) zgodne ze stanowiskiem wyrażanym uprzednio przez Izbę Kamą Sądu Najwyższego,  

tj. organ sądowy, który byłby właściwy do rozpoznania takiego zażalenia, gdyby wspomniane 

przepisy nie stały temu na przeszkodzie, adwokacki sąd dyscyplinarny może (względnie 

powinien) pominąć stanowisko wyrażone przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego? 

 

- czy jeżeli w sprawie, o której mowa w pytaniu trzecim, adwokackiemu sądowi 

dyscyplinarnemu przedstawiono do rozpoznania odwołanie Ministra Sprawiedliwości, zaś:  

a) jednym z czynników, które w ocenie Sądu Najwyższego wyrażonej w wyroku z dnia  

5 grudnia 2019 r., sygnatura akt III PO 7/18, a także w ocenie adwokackiego sądu 

dyscyplinarnego, uzasadniają przyjęcie, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, tj. organ, 

o którym mowa w pytaniu trzecim w lit. a, nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem  

w rozumieniu art. 47 Karty, jest wpływ władzy wykonawczej, w tym właśnie Ministra 

Sprawiedliwości, na jej skład osobowy, b) funkcję Prokuratora Generalnego, który zgodnie 

ze stanowiskiem wyrażonym przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, tj. organ,  

o którym mowa w pytaniu trzecim lit. a, miałby być uprawniony do wniesienia kasacji od 

postanowienia zapadłego na skutek odwołania, zaś zgodnie ze stanowiskiem Izby Karnej Sądu 

Najwyższego, tj. organu sądowego, o którym mowa w pytaniu trzecim lit. b, oraz zgodnie ze 

stanowiskiem adwokackiego sądu dyscyplinarnego, takiego uprawnienia nie posiada, pełni  

z mocy prawa właśnie Minister Sprawiedliwości, to adwokacki sąd dyscyplinarny winien 

pozostawić odwołanie to bez rozpoznania, jeżeli tylko w ten sposób może zapewnić zgodność 

postępowania z art. 47 Karty Praw Podstawowych, a w szczególności uniknąć ingerencji w to 
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postępowanie ze strony organu nie będącego niezawisłym i bezstronnym sądem w rozumieniu 

tego przepisu? 

 

Sprawa prowadzona pod sygn. akt: C-55/20 to pierwszy w historii przypadek zwrócenia 

się przez adwokacki sąd dyscyplinarny z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE3. Ma charakter 

precedensowy, zaś rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości zarówno w kwestii 

dopuszczalności sformułowania pytań prejudycjalnych przez adwokacki sąd dyscyplinarny, 

jak i zagadnień merytorycznych stanowiących przedmiot przedstawionych pytań wyznaczać 

będzie sposób interpretacji prawa UE oraz zakres ochrony niezależności prawników na 

przyszłość. Z tej perspektywy należy przyjąć, że stanowisko TSUE w odniesieniu do pytań 

prejudycjalnych sformułowanych przez WSD ma znaczenie dla zasad wykonywania 

zawodów prawniczych w Unii Europejskiej. Udział w debacie dotyczące poruszanych  

w zakresie pytań prejudycjalnych kwestii stanowi element współuczestnictwa w procesie 

stosowania prawa UE w sferze związanej z wykonywaniem profesji prawniczej4.  

Postępowanie w sprawie C-55/20 ma także znaczenie w zakresie wynikających z prawa 

UE standardów minimalnych związanych z zasadą rządów prawa. Dotyczy w istocie kwestii 

możliwości oraz zakresu władczego oddziaływania przez organy władzy wykonawczej - 

Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego – na tok oraz merytoryczną treść 

rozstrzygnięć wydawanych przez adwokackie sądy dyscyplinarne. W konsekwencji obejmuje 

zagadnienie instytucjonalnych gwarancji niezależności prawników, a także kwestie związane 

z funkcją postępowania dyscyplinarnego. W szczególności zaś odnosi się do statusu 

adwokackich sądów dyscyplinarnych, zakresu ich niezależności orzeczniczej, autonomii  

w rozpoznawaniu powierzonych spraw powiązanej bezpośrednio z gwarancjami 

niezależności świadczenia pomocy prawnej.  

Sprawa C-55/20 obejmuje także szereg kwestii związanych z aktualnym kryzysem 

konstytucyjnym w Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia te stanowią w ramach 

zainicjowanego przez WSD postępowania ustrojowy i faktyczny kontekst. W istotnym 

zakresie udzielenie przez TSUE odpowiedzi na pytania prejudycjalne ma charakter 

uniwersalny. W szczególności chodzi tutaj o stanowisko dotyczące przesłanek niezależności 

i bezstronności sądu, o których w ostatnim okresie w kontekście spraw polskich kilkukrotnie 

wypowiadał się TSUE5. Z tego punktu widzenia standardy prawa UE odnoszące się do sądów 

jako odrębnych organów władzy publicznej, wyznaczają standardy postępowania 

odwoławczego w sprawach dyscyplinarnych, gdzie przewiduje się możliwość składania do 

sądów środków zaskarżenia.  

                                                           
3 Trzeba jednak zaznaczyć, że zagadnienia związane z funkcjonowaniem adwokatów i samorządu 

adwokackiego, w tym w szczególności statusu adwokackich sądów dyscyplinarnych stanowiły w pewnym 

zakresie przedmiot analiz TSUE.  
4 Zob. w tym zakresie niezwykle ważne uwagi E. Łętowskiej, Czego uczą odpowiedzi na pytania prejudycjalne 

dotyczące polskiego wymiaru sprawiedliwości, Palestra 2020, nr 5, s. 30-45.  
5 Szerzej w tej kwestii zob. w szczególności E. Łętowska, Czego uczą odpowiedzi na pytania prejudycjalne 

dotyczące polskiego wymiaru sprawiedliwości, Palestra 2020, Nr 5, s. 31 i n; M. Safjan, Prawo do skutecznej 

ochrony sądowej – refleksje dotyczące wyroku TSUE z 19.11.2019 r. w sprawach połączonych C-585/19,  

C-624/18, C-625/18, Palestra 2020, Nr 5, s. 5 i n.; M. Szpunar, Wybrane problemy stosowania prawa Unii 

Europejskiej przed sądami państw członkowskich, Palestra 2020, nr 5, s. 60 i n.  
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Postępowanie prowadzone przez TSUE w zakresie przywołanych wyżej pytań 

prejudycjalnych ma znaczenie wykraczające poza zakres sprawy rozpoznawanej przez WSD. 

Odnosi się bowiem do zagadnień ogólniejszej natury, istotnych z punktu widzenia zasad 

wykonywania zawodów adwokata w ramach Unii Europejskiej, w tym w szczególności:  

a) roli i funkcji prawników w realizacji zasady rządów prawa,  

b) funkcji i znaczenia zasady niezależności prawników,  

c) zadań i roli samorządu zawodowego prawników,  

d) instytucjonalnych gwarancji należytego realizowania przez prawników funkcji i zadań 

immanentnie związanych z modelem rządów prawa,  

e) znaczenia i zakresu zastosowania prawa Unii Europejskiej w sferze odnoszącej się do 

prawnych gwarancji niezależności prawników,  

f) instrumentów ochrony niezależności prawników,  

g) funkcji adwokackiego sądownictwa dyscyplinarnego,  

h) statusu adwokackich sądów dyscyplinarnych,  

i) możliwości zadawania przez te sądy pytań prejudycjalnych, 

j) zastosowania do adwokackiego postępowania dyscyplinarnego Karty Praw 

Podstawowych, 

k) możliwości i zakresu ingerencji organów władzy wykonawczej, w szczególności zaś 

Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego w adwokackie postępowanie 

dyscyplinarne,  

l) modelu i przesłanek kontroli przez organy władzy publicznej rozstrzygnięć 

ostatecznych i prawomocnych wydawanych przez adwokackie sądy dyscyplinarne.  

W odniesieniu do kwestii przesłanek określających podmioty uprawnione do zadawania 

pytań prejudycjalnych centralnym problemem jest ustalenie statusu adwokackiego sądu 

dyscyplinarnego. W szczególności zaś rozstrzygnięcie, czy organowi rozpoznającemu sprawy 

dyscyplinarne adwokatów przysługuje status sądu w rozumieniu art. 267 TFUE6. Ramy 

prawne rozstrzygnięcia tego zagadnienia w sprawie C-55/20 wyznaczają regulacje dotyczące 

postępowania dyscyplinarnego zawarte w polskiej ustawie Prawo o adwokaturze. Ustawa ta 

przewiduje powołanie stałych organów rozpoznających sprawy dyscyplinarne adwokatów, 

określanych mianem sądów dyscyplinarnych. Przewiduje procedurę powoływania sędziów 

tych sądów, gwarantującą merytoryczne kompetencje do rozstrzygania tego typu spraw. 

Statuuje także zasadę niezależności sądów dyscyplinarnych od innych organów samorządu 

adwokackiego i organów władzy publicznej, a także zasadę niezależności sędziów tych 

sądów. Sprawy rozstrzygane przez sądy dyscyplinarne mają charakter sporny, sąd 

dyscyplinarny działa na wniosek stron, nie zaś z urzędu. Ma obowiązek stosowania przepisów 

prawa, zaś wydawane rozstrzygnięcia są wiążące i podlegają wykonaniu w drodze przymusu. 

W zakresie kompetencji merytorycznej sądy dyscyplinarne mają uprawnienie do przypisania 

adwokatowi, adwokatowi zagranicznemu lub aplikantowi adwokackiemu odpowiedzialności 

za przewinienie dyscyplinarne oraz wymierzenia kary dyscyplinarnej, w tym m. in. kary 

                                                           
6 Co do kryteriów przyjmowanych w orzecznictwie TSUE zob. w szczególności R. Grzeszczak, M. Krajewski, 

Pojęcie „sądu” w świetle przepisów art. 47 KPP i art. 267 TFUE, Europejski Przegląd Sądowy 2014, Nr 4, s. 1  

i n. oraz powołana tam literatura przedmiotu i orzecznictwo.  
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wydalenia z adwokatury lub zakazu świadczenia przez prawnika zagranicznego pomocy 

prawnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma wątpliwości, że postępowanie 

dyscyplinarne prowadzone przed adwokackimi sądami ma charakter postępowania 

represyjnego, do którego co najmniej odpowiednio stosują się konstytucyjne i konwencyjne 

gwarancje przewidziane dla odpowiedzialności karnej. Prawomocne orzeczenia adwokackich 

sądów dyscyplinarnych, działających w modelu dwuinstancyjnym – w pierwszej instancji 

orzekają sądy dyscyplinarne izb adwokackich, w drugiej Wyższy Sąd Dyscyplinarny – nie 

podlegają zwykłym środkom zaskarżenia. Uznanie, że organ uprawniony do orzekania  

w adwokackich sprawach dyscyplinarnych ma status sądu w rozumieniu art. 267 TFUE, 

wyznaczać będzie charakter organów dyscyplinarnych w prawnej przestrzeni UE. Stanowiące 

podstawę takiego rozstrzygnięcia kryteria uznania organu dyscyplinarnego w sprawach 

adwokackich za sąd w rozumieniu art. 267 TFUE stanowić powinny, niezależnie do 

rozwiązań przyjmowanych w tym zakresie w ustawodawstwie państw członkowskich UE, 

podstawę do ukształtowania adwokackiej procedury dyscyplinarnej w sposób odpowiadający 

tym przesłankom.  

Uznanie sądów dyscyplinarnych za sądy w rozumieniu art. 267 TFUE pozwala bowiem 

na zwiększenie zakresu gwarancji związanych z adwokackim postępowaniem 

dyscyplinarnym w sferze ochrony niezależności prawników. W dalszej zaś perspektywie 

stanowi istotny element systemu ochrony rządów prawa, w ramach którego niezależni 

prawnicy odgrywają fundamentalną rolę. Współokreśla także rolę i funkcje niezależnych 

prawników w systemach opartych na zasadzie rządów prawa i modelu demokracji 

konstytucyjnej7.  

Wykonujący wolne zawody prawnicy odgrywają szczególną rolę społeczną, stanowiąc 

jeden z istotniejszych czynników utrudniających realizację transformacji politycznej  

i ustrojowej w kierunku nieliberalnego konstytucjonalizmu. Na znaczenie funkcji i roli 

prawników we współczesnych społeczeństwach wskazuje się w analizach z zakresu teorii  

i filozofii prawa8, dogmatyki prawa konstytucyjnego9, akcentuje w orzecznictwie Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka10. 

Niezależni prawnicy stanowią niezbywalny i zarazem kluczowy element systemu opartego na 

zasadzie podziału i równoważenia się władz publicznych, w którym sądy pełnią funkcję 

                                                           
7 The Independence of Legal Profession. Threats to the bastion of free and democratic society. A Raport by the 

Presidential Task Force on the Independence of the Legal Profession 2016.   
8 Zob. w szczególności: The Hon. Justice Michael Kirby AC AMG, Independence of the Legal Profession: 

Global and Regional Challenges, www.hcourt.gov.au/assets/publiocations/speeches/former-

justice/kirbyj_20mar05.html; The Independence of the Legal Profession. Threats to the bastion of the free and 

democratic society. A report by the IBA’s Presidential Task Force on the Independence of the Legal Profession, 

September 2016; R. W. Gordon, The Independence of Lawyers, Boston University Law review, Vol. 68.1., Yale 

Law School Legal Scholarship Repository. Faculty Scholarship Series 1988, passim; W. Wilson, The Lawyer 

and the Community, in: The Papers of Woodrow Wilson, ed. 1976, s. 66 I n.; L. Brandies, The Opportunity of 

the Law, in: Buisness - A Profession, s. 337 I n.; opracowania zamieszczone w: The Lawyer’s Professional; 

Independence: Present. Threats. Future. Challenges, Washington 1984; J. Zajadło, Nieposłuszny obywatel, Sopot 

2018, s. 23 i n.  
9 Zob. M. Gutowski, P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 

2017.  
10 Zob. w szczególności uzasadnienie wyroku TSUE z dnia 19.11.2019 w sprawach połączonych C-585/18,  

C-624/18 i C-625/18. 

http://www.hcourt.gov.au/assets/publiocations/speeches/former-justice/kirbyj_20mar05.html
http://www.hcourt.gov.au/assets/publiocations/speeches/former-justice/kirbyj_20mar05.html
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ostatecznego arbitra w sporach pomiędzy jednostką a państwem11. Podstawowe reguły 

demokracji konstytucyjnej, w tym zasada podziału władzy oraz niezależności sądownictwa, 

nie mogą uzyskać właściwej pozycji i spełniać przypisywanych im funkcji bez istnienia  

i funkcjonowania niezależnych profesji prawniczych, działających jako jeden z elementów 

wymiaru sprawiedliwości, wspierającego jednostkę i społeczeństwo w działania mających na 

celu ochronę praw i wolności obywatelskich, a także wspomagających jednostkę w sporach  

i złożonych relacjach z instytucjami publicznymi oraz „silniejszymi” podmiotami 

prywatnymi. Zadaniem profesjonalnych prawników oraz zrzeszających ich organizacji, jako 

podmiotów prawa publicznego, jest współdziałanie w realizacji zasady rządów prawa  

i interesu publicznego. Realizacja ideii rządów prawa (ang. rule of law12) w znacznym stopniu 

zależy od funkcjonowania niezależnych prawników. Tylko bowiem w ramach prawniczego 

dyskursu, stanowiącego formę poszukiwania treści prawa akceptowanej społecznie, możliwe 

jest osiąganie celów prawa jako podstawowego instrumentu społecznego sterowania. Bez tych 

elementów nie sposób sensownie odwoływać się do idei rządów prawa, nie jest bowiem 

możliwe obiektywne, intersubiektywnie sprawdzalne wykorzystywanie prawa, jako narzędzia 

sterowania ludzkimi zachowaniami, tworząc zarazem racje do postępowania w określony 

sposób13. Gwarancje niezależności adwokackiego sądownictwa dyscyplinarnego mają w tym 

zakresie znaczenie fundamentalne. Rozstrzygnięcie TSUE w zakresie tego pytania 

prejudycjalnego sformułowanego przez WSD wyznaczać będzie sposoby interpretacji prawa 

Unii Europejskiej w zakresie minimalnych standardów adwokackiego postępowania 

dyscyplinarnego, w tym przede wszystkim standardu rzetelności postępowania, zwłaszcza  

w kontekście możliwości stosowania do tego postępowania art. 47 Karty Praw Podstawowych 

oraz niezbędnych gwarancji w zakresie sądowej kontroli orzeczeń wydawanych przez 

adwokackie sądy dyscyplinarne. W tym zakresie znaczenie mają także te pytania 

sformułowane przez WSD, które odnoszą się do statusu i charakteru Izby Dyscyplinarnej 

Sądu Najwyższego.  

Drugim z ogólnych zagadnień objętych pytaniami prejudycjalnymi jest kwestia 

możliwości zastosowania do adwokackiego postępowania dyscyplinarnego przepisów 

rozdziału III Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 

2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, w szczególności zaś postanowień art. 10 

                                                           
11 Zob. w tej kwestii m. in. P. Kardas, Niezawisłość sędziowska w perspektywie modelu odpowiedzialności 

dyscyplinarnej. Kilka uwag o zagrożeniach niezawisłości związanych z działaniami rzeczników dyscyplinarnych 

oraz podstawach odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczników dyscyplinarnych, Czasopiśmie Prawa Karnego 

i Nauk Penalnych 2020, Nr 3.; P. Kardas, Kilka uwag zasadzie niezależności adwokata oraz jej instytucjonalnych 

gwarancjach. 
12 Ideę rule of law rozumiem za T. Gizbert-Studnickim jako „zbiór wartości politycznych”, zgodnie z którym 

przestrzeganie przez wszystkich ustanowionych przez prawo reguł, postępowanie zgodnie z regułami niesie  

z sobą określone wartości społeczne. Ma to szczególne znaczenie w perspektywie pozytywistycznych teorii 

prawa, które w sposób konieczny, dla utrzymania spójności, musza opierać się na akceptacji idee rządów prawa. 

Zob. szerzej T. Gizbert-Studnicki, Filozofia polityczna a pozytywistyczna teoria prawa…, s. 16 i n.; T. Gizbert-

Studnicki, A. Dyrda, A. Grabowski, Metodologiczne dychotomie…, s. 384 i n.  
13 Co do sporów związanych z rozumieniem idei rządów prawa, a także prezentowanymi w piśmiennictwie  

z zakresu teorii i filozofii prawa sposobami objaśnienia tej koncepcji zob. w szczególności T. Gizbert-Studnicki, 

A. Dyrda, A. Grabowski, Metodologiczne dychotomie. Krytyka pozytywistycznych teorii prawa, Warszawa 

2016, s. 384 i n.  
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ust. 6. Uznanie, że do adwokackiego postępowania dyscyplinarnego mają zastosowanie 

regulacje dyrektywy usługowej przesądzać będzie, że postępowania takie mieszczą się  

w ramach prawa UE. Stosowanie do postępowania dyscyplinarnego dyrektywy usługowej 

pozwala bowiem na wykorzystanie prawa UE także w sprawach o charakterze wewnętrznym. 

W przypadku prawników dostrzec trzeba element unijny związany z potencjalnie 

transgranicznym charakterem działalności adwokatów, ich klientami mogą być osoby  

z innych Państw Członkowskich. Trafnie wskazuje się w uzasadnieniu pytań prejudycjalnych, 

że postrzegana w perspektywie prawa UE zasada swobody świadczenia usług może 

prowadzić do wymogu, by prawo krajowe zapewniało taki sam standard dla obywateli danego 

państwa członkowskiego, jaki przysługiwałby na mocy prawa UE obywatelowi innego 

państwa członkowskiego. W sytuacji, gdy usługi prawnicze mogą być wykonywane zarówno 

przez prawników polskich, jak i zagranicznych, wpisanych na listę w Polsce, postępowanie 

dyscyplinarne gwarantować musi takie same standardy dla obu kategorii prawników. 

Jakakolwiek forma dyskryminacji lub uprzywilejowania stanowiłaby naruszenie zasad 

wynikających z prawa UE. W konsekwencji rozstrzygnięcie tego zagadnienia prejudycjalnego 

ma znaczenie nie tylko dla prawników polskich, ale także dla prawników z innych krajów 

członkowskich prowadzących lub rozważających podjęcie działalności na terytorium RP.  

Ma znaczenie dla zakresu ochrony Klientów prawników działających na terytorium RP, mogą 

być nimi bowiem obywatele innych krajów członkowskich. 

Trzecim z ogólnych zagadnień jest określenie minimalnego standardu postępowania przed 

sądami dyscyplinarnymi. Pozytywne rozstrzygnięcie kwestii stosowania do adwokackiego 

postępowania dyscyplinarnego dyrektywy usługowej stwarza możliwość stosowania do 

adwokackiego postępowania dyscyplinarnego gwarancji przewidzianych w Karcie Praw 

Podstawowych, w tym w szczególności w jej art. 47. To zaś przesądza, że prawo UE 

nakładałoby obowiązek ukształtowania postępowania dyscyplinarnego w sposób 

gwarantujący spełnienie standardu rzetelnego procesu. Przyjęcie, że do adwokackiego 

postępowania dyscyplinarnego stosuje się postanowienia Karty Praw Podstawowych otwiera 

także perspektywę wykorzystywania standardów gwarancyjnych przewidzianych w EKPCz 

oraz odwoływania się w postępowaniu dyscyplinarnym do orzecznictwa ETPCz.  

Postępowanie w sprawie C-55/20 ma także znaczenie w zakresie wynikających z prawa 

UE standardów minimalnych związanych z zasadą rządów prawa. Dotyczy w istocie kwestii 

możliwości oraz zakresu władczego oddziaływania przez organy władzy wykonawczej - 

Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego – na tok oraz merytoryczną treść 

rozstrzygnięć wydawanych przez adwokackie sądy dyscyplinarne. W konsekwencji obejmuje 

zagadnienie instytucjonalnych gwarancji niezależności prawników, a także kwestie związane 

z funkcją postępowania dyscyplinarnego. W szczególności zaś odnosi się do statusu 

adwokackich sądów dyscyplinarnych, zakresu ich niezależności orzeczniczej, autonomii  

w rozpoznawaniu powierzonych spraw powiązanej bezpośrednio z gwarancjami 

niezależności świadczenia przez prawników pomocy prawnej.  

Pozostałe zagadnienia objęte pytaniami prejudycjalnymi są ściśle powiązane z aktualną 

sytuacją prawną w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zaś oceną zgodności z prawem 

UE regulacji przyjętych na przestrzeni ostatnich czterech lat w odniesieniu do Sądu 
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Najwyższego oraz sądów powszechnych. Jakkolwiek wykazują w znacznym stopniu 

charakter lokalny, związany z regulacją wewnętrzną Polski jako państwa członkowskiego UE, 

to jednak w kontekście ujawniających się w szerszej skali zagrożeń dla zasady rządów prawa, 

także w tym zakresie mają także aspekty uniwersalne. Stanowią element szerszego procesu 

ujawniającego się w wielu państwach europejskich, w których dochodzi do transformacji 

systemów prawa14, niejednokrotnie powiązanej z poważnymi kryzysami konstytucyjnymi. 

Zjawiska te są wyrazem tendencji do instrumentalnego wykorzystywania prawa przez 

polityków. Rozmaite formy populizmu, oparte na uproszczonej krytyce reguł demokracji 

konstytucyjnych posadowionych na złożeniach liberalnej filozofii politycznej, stanowią 

podstawę przyjmujących postać zagrożeń dla niezależności sądów15. 

Zarazem nie ma wątpliwości, że wszelkie zagrożenia lub naruszenia prawnych gwarancji 

niezależności sądów, jako organów władzy publicznej, stanowią zagrożenie dla rządów 

prawa. W tym zakresie ocena zgodności przyjętych w ostatnim okresie w RP rozwiązań  

z prawem UE ma znaczenie z punktu widzenia wszystkich państw członkowskich16. Z punktu 

widzenia stanowiących przedmiot dwóch pytań prejudycjalnych zagadnień związanych ze 

statusem Izby Dyscyplinarnej SN, w szczególności zaś rozstrzygnięciem, czy organ ten 

spełnia cechy niezależnego i bezstronnego sądu w rozumieniu prawa UE istotne jest nie tyko 

to, co wynika z wydanych przed sformułowaniem pytań prejudycjalnych wyroków TSUE, ale 

także stanowisko TSUE dotyczące środków tymczasowych przedstawione w wyroku TSUE 

z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce. Wątpliwości 

                                                           
14 Zjawiska polityczne oraz zmiany w systemie prawnym jakie można obserwować w krajach Europy Środkowo-

Wschodniej, w szczególności zaś na Węgrzech i w Polsce, mają o tyle osobliwy charakter, że formalnie nie 

odnoszą się, co najmniej w pewnym okresie, do konstytucji. W Polsce są dokonywane bez zmiany ustawy 

zasadniczej, na Węgrzech przez pierwszy okres także nie podejmowano prób zmiany obowiązującej konstytucji, 

modyfikując system prawny na poziomie regulacji ustawowych. Zarazem treść, charakter i konsekwencje 

wprowadzanych na poziomie ustawowym zmian pozwala twierdzić, iż dochodzi w ten sposób do istotnych 

transformacji ustrojowych, modyfikujących kwestie uregulowane w Konstytucji RP. Tym samym mimo 

formalnego zachowania postanowień Konstytucji RP z 1997 r., zasadnym jest twierdzenie, że w wyniku kryzysu 

konstytucyjnego dochodzi do zmian w zakresie materii konstytucyjnej, a tym samym zmian o charakterze 

ustrojowym. W tym zakresie wskazać należy na fundamentalną różnice między procesami w Europie Środkowo-

Wschodniej a zmianami w USA, gdzie zasadniczo wykorzystuje się koncepcję określonych sposobów wykładni 

Konstytucji połączoną ze zmianą personalnego składu sądownictwa federalnego, mającego zasadniczy wpływ 

na interpretację prawa, umożliwiający dokonywanie na płaszczyźnie wykładniczej głownie przez Sąd 

Najwyższy Stanów Zjednoczonych zmian odnoszących się do kwestii mających swoje konstytucyjne 

zakorzenienie. Nawet jednak radykalne podejście ekipy Prezydenta D. Trumpa nie odnosi się do 

fundamentalnych kwestii ustrojowych. Co do procesu zmiany ustrojowej bez zmiany konstytucji oraz 

wynikających z tego konsekwencji zob. w szczególności G. A. Toth, Chief Justice Solyom and the paradox of 

„revolution under rule of law”, academia.edu.   
15 Szczególnymi przykładami tego typu procesów są Polska i Węgry, w których trwające procesy zmian 

politycznych i ustrojowych określane są coraz częściej jako przejawy autorytaryzmu opartego na koncepcji 

nieliberalnego konstytucjonalizmu. Zob. w tej kwestii m. in. T. G. Daly, Diagnosing Democratic Decay. 

Comparative Constitutional Raundtable, Gilbert&Tobin Centre of Public Law, UNSW, Sydney 2017; G. Halmai, 

Transitional justice, transitional constitutionalism and constitutional culture, Jacobson-Comparative 

Constitutional Theory, Division: 19-chapter19forts; B. Bugarić, T. Ginsburg, The Assault on Postcommunist 

Courts, Journal of Democracy 2016; P. C. Ortiz, The Illiberal Abuse of Constitutional Courts in Europe, 

academia.edu.documents/607478; T. Drinoczi, A. Bień-Kacała, Illiberal Constitutionalism: The Case of 

Hungary and Poland, German Law Journal (2019), 20, p. 1140.  
16 Zob. w tej kwestii instruktywne uwagi E. Łętowskiej, Czego uczą odpowiedzi na pytania prejudycjalne 

dotyczące polskiego wymiaru sprawiedliwości, Palestra 2020, Nr 5, s. 31 i n 
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dotyczące gwarancji niezależności oraz bezstronności Izby Dyscyplinarnej, oceniać należy 

bowiem w kontekście gwarancji niezależności adwokata powiązanych z określonym 

modelem adwokackiego postępowania dyscyplinarnego. Należy podkreślić, że w odniesieniu 

do sędziowskiego postępowania dyscyplinarnego TSUE, w wyroku z dnia 8 8 kwietnia 2020 

roku, w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce przyjął, że "Każde państwo 

członkowskie powinno zatem na podstawie art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE zapewnić, by 

system środków dyscyplinarnych obowiązujący w stosunku do sędziów sądów krajowych 

należących do ustanowionego przez to państwo systemu środków odwoławczych 

w dziedzinach objętych prawem Unii, przestrzegał zasady niezawisłości sędziowskiej, także 

poprzez zagwarantowanie, by orzeczenia wydawane w postępowaniach dyscyplinarnych 

wszczynanych wobec sędziów tych sądów podlegały kontroli organu, który sam spełnia 

wymogi nieodłącznie związane ze skuteczną ochroną sądową, w tym wymóg niezależności." 

Z twierdzenia powyższego wyprowadzić można ogólną zasadę, że każde państwo 

członkowskie powinno zatem na podstawie art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE zapewnić by 

system środków odwoławczych obowiązujący w stosunku do ustanowionego przez to 

państwo systemu środków dyscyplinarnych w dziedzinach objętych prawem Unii przestrzegał 

zasady niezawisłości sędziowskiej. Z takiego wniosku wynika, że każde państwo 

członkowskie ma obowiązek zagwarantować, by system środków dyscyplinarnych 

obowiązujący w stosunku do adwokatów przestrzegał zasady niezawisłości sędziowskiej. Jest 

tak ponieważ organy orzekające co do system środków dyscyplinarnych dotyczących 

adwokatów rozstrzygają kwestie dotyczące prawa UE, na podstawie artykułu 10 (6) 

dyrektywy usługowej. 

Z perspektywy gwarancji niezależności adwokata powiązanych z modelem postępowania 

dyscyplinarnego rozstrzygnięcie przez TSUE kwestii poruszanych w pytaniach wyznaczać 

będzie przesłanki jakie spełniać musi publiczny organ odwoławczy rozpoznający środki 

zaskarżenia od orzeczeń sądów dyscyplinarnych, zapobiegające nieuprawnionej ingerencji 

organów władzy wykonawczej w sferę niezależności prawników.  

Zasadnicze aspekty poruszane w pytaniach prejudycjalnych odnoszą się zatem do 

problematyki prawnych gwarancji niezależności prawników oraz ich funkcji w realizacji 

zasady rządów prawa oraz wolności obywatelskich17. Stanowisko TSUE w tej sprawie mieć 

będzie zatem znaczenie dla wszystkich prawników wykonujących zawód na terytorium Unii 

Europejskiej.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Zob. The Hon. Justice Michael Kirby AC AMG, Independence of the Legal Profession: Global and Regional 

Challenges, www.hcourt.gov.au/assets/publiocations/speeches/former-justice/kirbyj_20mar05.html 

http://www.hcourt.gov.au/assets/publiocations/speeches/former-justice/kirbyj_20mar05.html

