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Andrzej Duda, prezydent RP (Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl) 

 

- Kolejny prezydent nie będzie tym "postanowieniem"  

w żaden sposób związany. Mam nadzieję, że kiedyś powieszę je 

sobie w gabinecie w Sądzie Najwyższym - mówi prof. Wojciech 

Kocot, któremu Andrzej Duda odmówił powołania do SN. 

Wojciech Kocot jest profesorem prawa, radcą prawnym i specjalistą od 

prawa cywilnego związanym z Uniwersytetem Warszawskim. Jego nazwisko 
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widnieje na liście 11 prawników, którym prezydent Andrzej Duda odmówił 

powołania na urząd sędziego.  

Według Kocota spis odrzuconych przez prezydenta kandydatów 

jest "listą proskrypcyjną", jak nazywane były listy przeciwników politycznych 

objętych represjami.  

- Odmowa ma wyraźny charakter dyskryminacyjny. Na liście stworzonej 

przez prezydenta RP znaleźli się tylko sędziowie, których rekomendowała 

poprzednia, legalna Krajowa Rada Sądownictwa. Nie przypominam sobie 

podobnego „postanowienia", w którym odmówiono by powołania osobom 

wskazanym przez tzw. neo-KRS - dodaje. 

Postanowieniem opublikowanym w poniedziałek w dzienniku urzędowym 

Duda odmówił powołania wyłącznie prawnikom rekomendowanym do sądów 

przez KRS, która działała do marca 2018 r. PiS i prezydent Andrzej 

Duda przerwali wtedy konstytucyjną kadencję sędziów w radzie. Nowych 

rzekomych przedstawicieli sądownictwa wybrał do niej Sejm.  

Upolityczniona KRS wskazywała do SN dawnych prokuratorów 

Zbigniewa Ziobry, wiceministrów w rządzie PiS czy byłego dyrektora w resorcie 

sprawiedliwości. Wszystkim im Duda wręczył akty powołania. Nominacji 

odmówił za to osobom, które byłyby legalnymi sędziami. Według 

międzynarodowych trybunałów w Luksemburgu i Strasburgu obecna KRS nie 

jest niezależna, a sądy obsadzone z jej udziałem nie spełniają wymogów, które 

muszą spełniać sądy. 

 

Miejsce na liście jak certyfikat niezłomności  

- Umieszczając mnie na swojej liście proskrypcyjnej, pan 

Duda paradoksalnie - i pewnie wbrew własnej intencji - wydał mi certyfikat 

niezłomności. Potwierdził, że będę w przyszłości niezawisły w sprawowaniu 

urzędu sędziego - komentuje Kocot. 

Poprzednia KRS rekomendowała go do Izby Cywilnej Sądu 

Najwyższego, podobnie jak trzech innych prawników, którym Duda odmówił 

nominacji. Czekali na powołania od 2017 lub 2018 r. - Wniosek w mojej sprawie 

został złożony w Kancelarii Prezydenta na początku marca 2018 r. 



„Postanowienie" nastąpiło więc po prawie czterech latach rażącego 

uchylania się przez osobę sprawującą funkcję prezydenta RP od wykonywania 

obowiązków konstytucyjnych - mówi Kocot.  

- Dopóki rezydent zwlekał z powołaniem, dopóty mógł twierdzić, że jest  

w prawie, bo konstytucja nie określa terminu, w którym powołanie powinno mieć 

miejsce. Bez względu na moją krytyczną ocenę bezprawności czteroletniej 

zwłoki, wydanie postanowienia jakąkolwiek prawomocność jego działania 

definitywnie przekreśliło - dodaje.  

 

Prerogatywa prezydenta czy nie?  

- Uważam to postanowienie za nieistniejące. Kolejny prezydent nie będzie 

tym postanowieniem w żaden sposób związany - uznał Kocot. - Mam cały czas 

nadzieję, że powstanie sytuacja, w której powieszę je sobie kiedyś na ścianie 

gabinetu w SN obok powszechnie znanego plakatu „KONSTYTUCJA", który 

mam od dawna przygotowany na tę okoliczność - dodał.  

Prawnik uważa, że przy wydawaniu postanowienia doszło do naruszenia 

konstytucji. Jego zarzuty dotyczą braku kontrasygnaty premiera. Akty urzędowe 

prezydenta wymagają podpisu szefa rządu, aby były ważne. Wyjątek stanowią 

tylko wyszczególnione w ustawie zasadniczej prerogatywy głowy 

państwa. Odmowy powoływania sędziów wśród nich nie ma.  

- Akt odmowy powołania, jako niemieszczący się w zakresie kompetencji 

prezydenckich, bezwzględnie wymaga kontrasygnaty - mówi prawnik.  

Swoje postanowienie Duda wydał na podstawie art. 179 konstytucji, który 

mówi, że prezydent powołuje sędziego na wniosek KRS. - Art. 179 nie wspomina 

o uprawnieniu głowy państwa do odmowy powołania - komentuje Kocot.  

Prezydent uważa inaczej. - Jest to prerogatywa prezydenta, wielokrotnie 

weryfikowana orzecznictwem sądów - mówił w PAP szef jego gabinetu Paweł 

Szrot. Rzeczywiście, NSA w różnych orzeczeniach stwierdzał, że odmowa 

uwzględnienia wniosku KRS mieści się w prerogatywie do powoływania 

sędziów. W 2017 r. odmienne stanowisko prezentował przed NSA m.in. 

ówczesny RPO Adam Bodnar. 

 



Już nie trzeba udowadniać prezydentowi złych intencji  

W 2017 r. NSA zajmował się skargami kandydatów, którym Duda odmówił 

powołania w 2016 r. Uznał wtedy, że zaskarżone postanowienia prezydenta nie 

podlegają kontroli sądów administracyjnych. Ostatecznie kandydaci zdecydowali 

się zaskarżyć Polskę w Strasburgu.  

W 2020 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął do rozpoznania 

sześć tego typu skarg. Złożyli je prawnicy, którym powołania odmówił jeszcze 

prezydent Lech Kaczyński, a później także Duda. Zarzucają Polsce pozbawienie 

ich prawa do sądu oraz naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego, 

bo arbitralne odmowa miała odbić się na ich karierach zawodowych.  

Prawnicy, którym Duda właśnie odmówił powołania - prof. Kocot i prof. 

UŁ Aleksander Kappes - również wystąpili do Strasburga. Ich skarga wpłynęła 

do EPTC w listopadzie, więc jeszcze przed decyzją Dudy. 

- Wskazywaliśmy, że tak długa zwłoka z przyjęciem ślubowania oznacza 

de facto odmowę powołania. Wydanie „postanowienia" ułatwi nam przekonanie 

Trybunału w Strasburgu o naruszeniu przez urząd prezydencki europejskiej 

konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Nie trzeba 

będzie już udowadniać złych intencji osoby sprawującej funkcję głowy państwa - 

mówi Kocot.  

Kocot i Kappes także zarzucają Polsce naruszenie art. 8 konwencji, który 

gwarantuje ochronę życia prywatnego. - Prawie czteroletnia zwłoka z decyzją 

oraz wyraźnie dyskryminacyjny charakter postanowienia są najlepszym 

potwierdzeniem, że postępowanie prezydenta mogło mieć istotnie negatywny 

wpływ na sferę prywatną życia kandydatów na sędziów, robienia przez nich 

kariery, możliwości realizacji ich aspiracji zawodowej - mówi prawnik.  

Zapytaliśmy Kancelarię Prezydenta o powody odmowy powołania 

kandydatów i stawiane przez nich zarzuty dyskryminacji, ale dotąd nie 

otrzymaliśmy odpowiedzi.  

 


