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Kształtowanie się prawa do sądu w Polsce

Współcześnie prawo do sądu jest prawem konstytucyjnym o złożonym charakterze. 
Z jednej strony jest publicznym prawem podmiotowym, z drugiej podstawowym środkiem 
ochrony innych konstytucyjnych praw. Zasada nadrzędności konstytucji powoduje, że 
przepisy konstytucyjne wyrażające i gwarantujące prawo do sądu powinny być stosowa-
ne bezpośrednio. Realizacja tego wymogu jest możliwa, jeśli z przepisów tych można 
wyprowadzić podstawowe uprawnienia jednostki wchodzące w zakres prawa do sądu 
oraz obowiązki organów władzy publicznej. Obowiązki te ciążą w pierwszej kolejności 
na sądach sprawujących wymiar sprawiedliwości. Proces kształtowania się tych konsty-
tucyjnych uprawnień i obowiązków w Polsce jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

Podstawowe zasady ustrojowe stanowiące źródło prawa do sądu zostały ukształtowa-
ne w I Rzeczpospolitej. Już konstytucja radomska Nihil novi z 1505 roku wprowadzała 
elementy zasady podziału władzy, określając relacje między sejmem walnym a władzą 
królewską, której częścią były sądy. Przejawem podziału władzy było ustanowienie Try-
bunałów Koronnego i Litewskiego i w rezultacie ograniczenie przysługującej królowi 
władzy sądowej. Trybunały były też oddzielone od władzy ustawodawczej, nie mogły 
wydawać aktów prawotwórczych. To oddzielenie sprzyjało uznaniu niezawisłości wła-
dzy sądowej. Ustrój I Rzeczpospolitej opierał się na zasadzie nadrzędności prawa, które 
powinno stanowić podstawę działania władzy państwowej. Wymóg ten był adresowany 
przede wszystkim do Trybunałów. Przed ich arbitralnością miała chronić skarga ex vi legis 
pozwalająca zaskarżyć wyroki Trybunału Koronnego do sądu sejmowego, jeżeli zarzucano 
im brak podstawy prawnej, czyli wydawanie wyroków o prawotwórczym charakterze. 
Ten pierwowzór skargi kasacyjnej gwarantował między innymi realizację zasady nullum 
crimen i Nulla poena sine lege. Zasada nadrzędności prawa została potwierdzona przez 
Sejm Wielki w uchwalonych w 1791 roku Prawach kardynalnych. Niezawisłość sądowa 
była gwarantowana przez wymierzanie sprawiedliwości w imieniu Rzeczypospolitej 
i odpowiednie zasady wyboru sędziów1. Trybunał Koronny był pierwszym europejskim 
sądem niezależnym od króla i sejmu. Szlachta przypisywała dużą rolę prawu i wymiarowi 

1 Szerzej na temat zasad ustrojowych określających pozycje władzy sądowej w I Rzeczpospolitej por. 
W. Uruszczak, Zasady ustrojowe I Rzeczypospolitej a Trybunał Koronny, [w:] Lex est Rex in Polonia et 
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sprawiedliwości, uznając sądy za jeden z fi larów państwa2. Konstytucja 3 maja z 1791 
roku w sposób jednoznaczny oddzielała władzę sądowniczą od władzy ustawodawczej 
i wykonawczej, stanowiąc, że nie może być ona wykonywana ani przez prawodawcę, 
ani przez króla. W okresie rozbiorów na tradycje konstytucyjne wpływały różnorodne 
czynniki. Z jednej strony cały czas żywa była tradycja narodowa wywodząca się od Kon-
stytucji 3 maja, z drugiej strony istotny wpływ miała tradycja prawna państw zaborczych. 
Przejawiało się to w uchwalanych na terenie ziem polskich aktach konstytucyjnych oraz 
w poglądach doktryny3. Dla władzy sądowniczej istotne znaczenie miała kształtująca się 
w XIX wieku formalna koncepcja państwa prawnego, tworząca podwaliny współczes-
nego prawa do sądu. Najważniejszymi jej postulatami były podział władzy i ścisłe jego 
powiązanie z ideą ochrony praw zasadniczych4. 

Zasady składające się na formalną koncepcję państwa prawnego miały wpływ na 
kształt projektów konstytucji opracowywanych po 1918 roku oraz na kształt konstytucji 
marcowej. Konstytucja formułowała podstawowe gwarancje niezależności sądownictwa, 
które było oddzielone od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Sędziowie byli mia-
nowani dożywotnio, nieusuwalni, postępowanie sądowe było jawne, a orzeczenia były 
prawomocne. W ich wydawanie lub ewentualną zmianę nie mogły ingerować władza 
ustawodawcza i wykonawcza. Rządy prawa oznaczały nie tylko związanie prawem, 
w szczególności ustawą, ale także sądową kontrolę działania państwa. Sprawował ją 
przede wszystkim Najwyższy Trybunał Administracyjny gwarantujący ochronę pub-
licznych praw podmiotowych obywateli oraz sądy powszechne kontrolujące orzeczenia 
o charakterze karnym wydawane przez organy administracji. Szczególną rolę odgrywał 
Trybunał Kompetencyjny rozstrzygający spory kompetencyjne między sądami a organami 
administracji5. Konstytucja marcowa w art. 98 formułowała też prawo do sądu. W myśl 
tego przepisu „nikt nie może być pozbawionym sądu, któremu z prawa podlega (…), żadna 
ustawa nie może zamykać obywatelowi drogi sądowej dla dochodzenia krzywd i strat”. 
Przepis ten wskazywał na podstawowe elementy prawa do sądu, miał jednak charakter 
programowy. W rezultacie wprowadzano ustawowe wyjątki od zasady sprawowania 
wymiaru sprawiedliwości przez sądy. Najdalej idący zawarto w rozporządzeniu prezy-
denta z 1934 roku. Rozporządzenie to przekazywało organom administracji kompetencje 
w sprawie kierowania osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu do 
obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej6. Twórcy konstytucji kwietniowej deklarowali 

in Lituhania. Tradycje prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej – doświadczenie i dziedzictwo, Warszawa 2008, 
s. 16–23. 

2 W. Witkowski, Sądownictwo Najwyższe w Rzeczypospolitej szlacheckiej, [w:] Sąd Najwyższy Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Historia i współczesność. Księga Jubileuszowa Sądu Najwyższego 1917–2007, Warszawa 
2007, s. 22 i 26. 

3 J. Szymanek, Tradycje konstytucyjne. Szkice o roli ustawy zasadniczej w społeczeństwie demokratycz-
nym, Warszawa 2006, s. 134 i n. 

4 A. Dziadzio, Monarchia konstytucyjna w Austrii 1867–1914. Władza – obywatel – prawo, Kraków 
2001, s. 11. 

5 D. Malec, Elementy zasady państwa prawnego w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, 
[w:] Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje, red. P. Sarnecki, Kraków 2006, s. 92–96.

6 M. Materniak-Pawłowska, Ustrój sądownictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2003, 
s. 61. 
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wprawdzie, że pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i gwarancje prawa do sądu nie 
ulegają zmianie, osłabieniu uległa jednak pozycja sądów w strukturze organów państwa7. 

Wyraźny regres w zakresie pozycji ustrojowej władzy sądowniczej nastąpił po drugiej 
wojnie światowej. Mała Konstytucja z 1947 roku stwierdzała, że wymiar sprawiedliwości 
sprawują sądy, sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko ustawom, ich orzeczenia mogą być 
zmieniane tylko w trybie nadzoru judykacyjnego, a ustrój sądów ma być określony w usta-
wie. Zasady te były jednak specyfi cznie rozumiane. Sądy podlegały prawu, które miało być 
wyrazem woli klasy robotniczej, tym samym sądy nie mogły być apolityczne8. Ta nowa rola 
sądów wykluczała realizacje wskazanych wyżej zasad konstytucyjnych, a w konsekwencji 
konstytucyjne prawo do sądu9. Konstytucja PRL również wyrażała zasadę niezawisłości 
sędziów, brak jednak było gwarancji tej niezawisłości. Sposób funkcjonowania organów 
państwa oraz działanie partii komunistycznej przekreślały w praktyce nawet te nieliczne 
gwarancje, które wynikały z przepisów ustaw. Okres PRL nie był pod tym względem jedno-
lity, można odnotować też pozytywne zmiany, do jakich zaliczyć należy przede wszystkim 
powołanie w 1980 roku sądownictwa administracyjnego. Z czasem doktryna, a po części 
również orzecznictwo zaczęły kształtować na płaszczyźnie ustawowej katalog zasad proce-
sowych, które mieszczą się w zakresie prawa do sądu. Przedstawiciele doktryny postulowali 
również konstytucjonalizację niektórych z tych zasad. Wskazywali oni, że ze względów 
gwarancyjnych zasady te powinny mieć rangę konstytucyjną, co zapobiegłoby możliwości 
ich uchylania bądź zmieniania ich treści przez ustawodawcę zwykłego10. W sumie jednak do 
roku 1989 nie można mówić o funkcjonowaniu niezależnego sądownictwa i niezawisłych 
sędziów. Tym bardziej nie można było mówić o przyznaniu obywatelom konstytucyjnego 
prawa do sądu jako publicznego prawa podmiotowego11.

W 1989 roku istniała dosyć specyfi czna sytuacja, gdy chodzi o konstytucyjne pra-
wo do sądu. Polska miała bogate tradycje ustrojowe kształtowania władzy sądowniczej 
z okresu Pierwszej i Drugiej Rzeczpospolitej. W okresie Drugiej Rzeczpospolitej istniała 
też praktyka ustrojowa, do której można było się odwołać. W okresach tych kładziono 
jednak nacisk na przedmiotowy aspekt zasad ustrojowych. Konstytucja marcowa i kwiet-
niowa nie stwarzały mechanizmów gwarantujących ochronę prawa do sądu na poziomie 
konstytucyjnym. W PRL nie tylko że nie stworzono takich mechanizmów, ale także 
przez długi czas nie widziano w ogóle potrzeby dyskusji o prawie do sądu jako prawie 
konstytucyjnym. Tymczasem na zachodzie Europy po drugiej wojnie światowej zmie-
niło się zasadniczo podejście do prawa do sądu. Formalna koncepcja państwa prawnego 
od dawna wskazywała na podstawowe elementy prawa do sądu i jego instytucjonalne 
gwarancje. Zmiana polegała na tym, że prawo do sądu jako konstytucyjne publiczne 
prawo podmiotowe zaczęło kształtować treść przedmiotowych rozwiązań ustrojowych 
i proceduralnych. W konsekwencji postanowienia konstytucji zaczęły w coraz większym 
stopniu determinować rozwiązania ustawowe i orzecznictwo samych sądów. Ustawo-

7 Tamże, s. 191. 
8 S. Rozmaryn, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1951, s. 539.
9 S. Pilipiec, Kształtowanie się współczesnej koncepcji prawa do sądu w Polsce, [w:] W kręgu historii 

i współczesności prawa polskiego, red. W. Witkowski, Warszawa 2008, s. 643. 
10 K. Buchała, L. Kubicki, Zasady odpowiedzialności karnej w konstytucji, „Państwo i Prawo” 1987, 

nr 10, s. 149. 
11 A. Rzepliński, Sądownictwo w Polsce Ludowej, Warszawa 1989, s. 62 
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dawca wprowadzając określone regulacje, nie mógł już kierować się wyłącznie własnym 
uznaniem, lecz był ograniczony standardami konstytucyjnymi. Wynikające z prawa do 
sądu standardy gwarantujące sprawiedliwe rozstrzygnięcie nabrały cech konstytucyj-
nych i były coraz bardziej rozbudowywane12. Celem regulacji konstytucyjnej stało się 
nie tylko tworzenie podstaw do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ale przede 
wszystkim ochrona jednostki przed władzą publiczną. Sądy miały gwarantować prawo 
do sprawiedliwego rozstrzygnięcia i chronić jednostkę przed niezgodnymi z prawem 
rozstrzygnięciami innych organów. 

Wskazane wyżej rozumienie konstytucyjnego prawa do sądu nie funkcjonowało w za-
sadzie w Polsce przed 1989 rokiem. Rozpoczynając zmiany ustrojowe w zakresie prawa 
do sądu, mieliśmy więc kilkudziesięcioletnie opóźnienie. Specyfi ka kształtowania się 
konstytucyjnego prawa do sądu polegała też na tym, że Konstytucja została uchwalona 
dopiero w 1997 roku, wtedy też prawo do sądu zostało wprost wyrażone w przepisach 
rangi konstytucyjnej13. Początkowo treść prawa do sądu była kształtowana przez doktrynę 
i orzecznictwo przy braku odpowiednich podstaw konstytucyjnych. 

Po uchwaleniu w 1989 roku tak zwanej noweli kwietniowej i grudniowej Konstytucji 
z 1952 roku powstało pytanie, czy jej przepisy wyrażają prawo do sądu rozumiane jako 
publiczne prawo podmiotowe. Podstawy do wywiedzenia takiego prawa nie dawały 
bowiem przepisy regulujące ustrój sądów. Na powyższe pytanie starał się odpowiedzieć 
Trybunał Konstytucyjny, który wskazywał na pewne elementy prawa do sądu jeszcze 
przed 1989 rokiem i wywodził je z art. 56 ust. 1 i 3 Konstytucji PRL14. Określenie „prawo 
do sądu” pojawiło się w orzecznictwie po roku 1989. Trybunał wywiódł prawo do sądu 
z klauzuli państwa prawnego, uznając, że prawo to ma charakter konstytucyjny i zawie-
ra określone uprawnienia. Odpowiednikiem tych uprawnień są obowiązki adresowane 
do ustawodawcy i samych sądów. Określają one sposób ukształtowania ustroju sądów 
oraz podstawowe elementy procedur sądowych. Przed 1997 rokiem zarówno Trybunał 
Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, jak i doktryna starały się 
wskazać podstawowe konstytucyjne elementy prawa do sądu. W kolejnych orzeczeniach 
Trybunał wskazywał, że prawo do sądu wymaga zagwarantowania obywatelom dostępu 
do sądu oraz że wynikają z niego wytyczne interpretacyjne dotyczące wykładni przepisów 
ustawowych. Zakres podmiotowy tego prawa obejmuje nie tylko obywateli polskich, ale 
także cudzoziemców i inne podmioty uczestniczące w obrocie prawnym. Określając zakres 
przedmiotowy tego prawa, Trybunał odwoływał się do aktów prawa międzynarodowego. 
Zakres ten składał się przede wszystkim z: 

 – wskazanego wyżej prawa dostępu do sądu, 
 – prawa do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd właściwy,
 – prawa do obrony obejmującego całokształt instytucji przewidzianych w prawie 

karnym i służących dowodzeniu niewinności,
 – prawa do zaskarżania orzeczeń,
 – gwarancji ustrojowych wyrażających się przede wszystkim w niezawisłości sę-

dziego i niezależności sądu. 

12 A. Kubiak, Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 
Łódź 2006, s. 20 i n. 

13 A. Dudek, J. Sobczak, Władza sądownicza w Konstytucji RP, [w:] Ustrój konstytucyjny Rzeczypospo-
litej Polskiej, red. R. Mojak, Lublin 2000, s. 226.

14 Orzeczenie TK z 12 kwietnia 1989 roku, sygn. UW. 9/88, OTK 1986–1995, t. 2.
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Ten ostatni aspekt prawa do sądu był najszerzej analizowany w orzecznictwie Trybuna-
łu Konstytucyjnego. Trybunał wskazywał, że niezawisłość sędziowska ma nie tylko aspekt 
zewnętrzny, ale także wewnętrzny, wyrażający się w obowiązku bezstronności. Przed 
wejściem w życie Konstytucji z 1997 roku w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 
zostały ukształtowane podstawowe elementy prawa do sądu15. Analiza standardów gwaran-
tujących sprawiedliwe rozstrzygnięcie odnosiła się przede wszystkim do procedury karnej. 
W orzecznictwie Trybunału analizowane były też kwestie jawności postępowania, prawa 
do rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie czy prawa do zaskarżania orzeczeń16. 
Ogólny i abstrakcyjny charakter rozpoznawanych przez Trybunał zarzutów powodował, 
że wiele kwestii szczegółowych znalazło się poza zakresem jego zainteresowania. Kwe-
stie te były analizowane przez Sąd Najwyższy, dla tego sądu jednak podstawowy punkt 
odniesienia stanowiła nie konstytucja, lecz konwencja o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności. Jest to zrozumiałe, gdyż postanowienia konwencji były już w tym 
czasie szczegółowo rozwijane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka17. Doktryna 
prawa konstytucyjnego, ustalając normatywny kształt prawa do sądu, wyróżniała jego 
elementy w sposób zbliżony do orzecznictwa Trybunału18. Ustalenia poczynione w dok-
trynie, orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i sądów stały się podstawą przyjętej 
w Konstytucji z 1997 roku regulacji dotyczącej prawa do sądu. 

Poza zakresem zainteresowania Trybunału u sądów znalazło się jednak wiele istotnych 
kwestii związanych z prawem do sądu. Jeżeli chodzi o zakres podmiotowy, to Trybunał 
przed 1997 rokiem nie odpowiedział na pytanie, czy w zakresie tym mieszczą się pub-
liczne osoby prawne. Odnośnie do zakresu przedmiotowego Trybunał wskazał jedynie 
na podstawowe elementy prawa do sądu, nie miał okazji wypowiedzieć się szerzej co do 
możliwości zamknięcia drogi sądowej czy prawa do sądu właściwego. Na tle tej ostatniej 
kwestii powstało na przykład pytanie, w jakich sprawach właściwy jest sąd administra-
cyjny, który ma ograniczone możliwości kontroli rozstrzygnięć publicznoprawnych19. 

Obecnie konstytucyjne prawo do sądu zostało sformułowane w art. 45 i art. 77 ust. 2, 
a jego gwarancje instytucjonalne w przepisach rozdziału ósmego Konstytucji RP20. Trybu-
nał Konstytucyjny w wielu orzeczeniach wydanych po 1997 roku starał się sprecyzować 
normatywną treść tego prawa oraz wskazać jego funkcje. Dorobek orzeczniczy Trybunału 
oraz doktrynę dotyczącą treści prawa do sądu dobrze przedstawia uzasadnienie wyroku 
z dnia 10 lipca 2000 roku. Trybunał Konstytucyjny wskazuje trzy zasadnicze elementy 
składające się na prawo do sądu:

15 Szerzej na ten temat K. Działocha, Prawo do sądu w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, [w:] 
Polskie zmiany ustrojowe w literaturze prawniczej, red. R. Balicki, B. Banaszak, M. Jabłoński, Wrocław 
1997, s. 251 i n. 

16 K. Działocha, dz. cyt. 
17 P. Hofmański, Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla prawa karnego, Białystok 

1993, s. 234. 
18 H. Mądrzak, Prawo do sądu jako gwarancja praw człowieka (studium na tle polskiego prawa konsty-

tucyjnego, praw cywilnego, materialnego i procesowego), [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa 
ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997, s. 208. 

19 A. Zieliński, Postępowanie przed NSA w świetle „prawa do sprawiedliwego procesu sądowego”, 
„Państwo i Prawo” 1992, z. 7, s. 24.

20 A. Zieliński, Prawo do sądu a struktura sądownictwa, „Państwo i Prawo” 2003, nr 4, s. 20 i n. 



1048

Piotr Tuleja 

1)  prawo dostępu do sądu, tj. prawo uruchomienia procedury przed sądem – organem o okreś-
lonej charakterystyce (niezależnym, bezstronnym i niezawisłym);

2)  prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami spra-
wiedliwości i jawności;

3)  prawo do wyroku sądowego, tj. prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia danej sprawy 
przez sąd (K. 28/97, OTK ZU Nr 4/1998, poz. 50, s. 299).

Poza art. 45 ust. 1 konstytucji, powszechnie uważanym za normę statuującą prawo 
do sądu, wśród przepisów decydujących o kształcie tego prawa w polskim systemie 
prawnym wskazuje się także na art. 77 ust. 2 konstytucji, który ujmuje prawo do sądu 
niejako w formule negatywnej; jest to adresowany do ustawodawcy zakaz stanowienia 
przepisów, które zamykałyby komukolwiek drogę sądową do dochodzenia naruszonych 
wolności i praw. Odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne tylko na podstawie wyraźne-
go postanowienia konstytucyjnego. Ustawodawca zwykły nie może w sposób arbitralny 
pozbawiać prawa do sądu (por. K. 28/97, OTK ZU Nr 4/1998, poz. 50, s. 300; K. 1/98, 
OTK ZU Nr 1/1999, poz. 3, s. 45; K. 20/98, OTK ZU Nr 1/1999, poz. 5, s. 71). Na kształt 
prawa do sądu składają się także: art. 173 głoszący niezależność sądów i trybunałów, 
art. 177 wprowadzający domniemanie właściwości sądów powszechnych we wszystkich 
sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do właściwości innych sądów oraz 
art. 178 konstytucji, stanowiący o niezawisłości sędziów (por. K. 1/98, OTK ZU Nr 1/1999, 
poz. 3, s. 4521. Wszystkie trzy elementy prawa do sądu są przedmiotem zainteresowania 
doktryny, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwa sądów22. Rezultatem 
tego zainteresowania jest konkretyzacja i odnajdywanie w przepisach konstytucji wielu 
nowych konstytucyjnych standardów postępowania sądowego. W szczególności dotyczy 
to prawa do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej23. Przepisy regulujące 
dostęp do sądu oraz kształtujące procedurę sądową należą do grupy najczęściej zaskar-
żanych do Trybunału Konstytucyjnego24. Rozwój doktryny i orzecznictwa spowodował 
zdefi niowanie większości konstytucyjnych standardów postępowania sądowego, dosto-
sowanie do tych standardów istniejących regulacji ustawowych oraz praktyki sądowej25. 

Ustawowa konkretyzacja prawa do sądu dokonuje się nie bez trudności. Można wska-
zać rozwiązania budzące wątpliwości, kwestią cały czas dyskutowaną pozostaje też efek-
tywność sądów w wymierzaniu sprawiedliwości26. Z jednej strony można wskazać na 
rozwiązania i praktykę naruszające prawo do sądu. Przykładem jest nadmierny formalizm 
zamykający drogę do sądu, wielokrotnie krytykowany w orzecznictwie Trybunału Kon-
stytucyjnego27. Innym przykładem jest delegowanie sędziów do pracy w ministerstwie 
sprawiedliwości na stanowiskach urzędniczych. Niezawisły sędzia nie może być rów-
nocześnie urzędnikiem, takie pomieszanie ról pod znakiem zapytania stawia możliwość 

21 Wyrok TK z 10 lipca 2000 roku, OTK ZU nr 5, poz. 143. 
22 Zostały one uzupełnione o prawo do uzyskania rozstrzygnięcia przez sąd o określonych gwarancjach 

ustrojowych – por. wyrok TK z 24 października 2007 roku, sygn. SK 7/06, OTK ZU Nr 9A, poz. 108. 
23 H. Pietrzkowski, Prawo do sądu (wybrane zagadnienia), „Państwo i Prawo” 1999, nr 11–12, s. 8.
24 Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytu-

cyjnego w roku 2007, Warszawa 2008, s. 29 i n. 
25 P. Wiliński, Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Zakamycze 2006, s. 236. 
26 Szerzej na ten temat: J. Jaskiernia, Sądownictwo powszechne – założenia konstytucyjne i reforma do-

stosowawcza, [w:] Sądy i Trybunały w Konstytucji i w praktyce, red. W. Skrzydło, Warszawa 2005, s. 48–50.
27 Wyrok TK z 1 lipca 2008 roku, sygn. SK 40/07, OTK ZU nr 6A, poz. 101.
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jego powrotu do działalności orzeczniczej28. Z drugiej strony daje się zauważyć swoista 
nadinterpretacja prawa do sądu i stwarzanie gwarancji, które z konstytucyjnego punktu 
widzenia nie są wymagane. Przykładem tego rodzaju zjawiska jest powierzenie sądom 
rozpatrywanie spraw wykraczających poza zakres przedmiotowy konstytucyjnego wy-
miaru sprawiedliwości29. 

Sformułowanie konstytucyjnych standardów prawa do sądu otwiera nowe problemy 
związane z ochroną praw człowieka. Można wskazać co najmniej dwie istotne kwe-
stie, które wymagają obecnie rozstrzygnięcia. Obie sprowadzają się do pytania o zakres 
stosowania tych standardów. W pierwszym przypadku chodzi o odpowiedź na pytanie, 
czy wszystkie konstytucyjne standardy postępowania znajdują zastosowanie w różnego 
rodzaju nadzwyczajnych procedurach postępowania sądowego, w tym w postępowaniu 
przed Sądem Najwyższym? Rodzi się między innymi pytanie, w jakim zakresie standardy 
z art. 45 ust. 1 konstytucji obowiązują w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, skoro 
konstytucja gwarantuje jedynie prawo do dwuinstancyjnego postępowania? Kwestię tę 
podjął Trybunał Konstytucyjny, wskazując początkowo, że skoro konstytucja w ogóle 
nie gwarantuje prawa do trzeciej instancji, to ukształtowanie procedury w takiej sytuacji 
należy do ustawodawcy30. Pogląd ten nie utrwalił się w orzecznictwie Trybunału Kon-
stytucyjnego. Wprawdzie konstytucja nie gwarantuje prawa do trzeciej instancji, jednak 
jeżeli ustawodawca ureguluje postępowanie w tym zakresie, to powinno ono odpowiadać 
podstawowym zasadom z art. 45 ust. 1 konstytucji31. Z czasem Trybunał rozwinął ten 
pogląd. Na podstawie klauzuli państwa prawnego oraz konstytucyjnego prawa do sądu 
Trybunał sprecyzował te standardy, które powinny być stosowane przed Sądem Najwyż-
szym, oraz te, które ze względu na funkcje Sądu Najwyższego nie mają zastosowania32. 
Problem stosowania, odpowiedniego stosowania bądź niestosowania standardów składa-
jących się na prawo do sądu do postępowań nadzwyczajnych wymaga jednak dalszych 
badań. Powstaje na przykład pytanie, czy i w jakim zakresie standardy te stosują się przy 
wznowieniu postępowania sądowego, postępowań w sprawie przewlekłości postępowa-
nia czy stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu. Kwestia 
ta wymaga głębszej analizy, gdyż z jednej strony dalej sprawa dotyczy postępowania 
przed sądem, nie można więc abstrahować od regulacji konstytucyjnej, z drugiej jednak 
postępowanie to zostało poprzedzone prawomocnym rozstrzygnięciem i zasada pewności 
prawa nakazuje wprowadzić tu pewne ograniczenia. 

Drugą istotną kwestią wymagającą rozwiązania jest ustalenie, w jakim zakresie stan-
dardy prawa do sądu znajdują zastosowanie w postępowaniu innych organów władzy 
publicznej. Terminy „sąd” i „sprawa” użyte w art. 45 ust. 1 mają charakter autonomiczny. 
Oznacza to, że nie muszą się one pokrywać z terminami ustawowymi. Pojęć konstytu-
cyjnych nie można też defi niować przez bezpośrednie odwołanie się do ustawy, gdyż 
prowadziłoby to do odwrócenia konstytucyjnej hierarchii norm. Ponadto pojęcie „wymiar 
sprawiedliwości” należy rozumieć przedmiotowo, jako rozstrzyganie konfl iktów, a nie 

28 Wyrok TK z 13 grudnia 2005 roku, sygn. SK 53/04, OTK ZU Nr 11A, poz. 134. 
29 Por. Przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości, red. A. Zieliński, M. Zubik, Warszawa 2002, s. 18. 
30 Postanowienie TK z 15 stycznia 2002 roku, sygn. Ts 177/01, OTK ZU Nr 2B, poz. 172.
31 Postanowienie TK z 10 sierpnia 2001 roku, sygn. Ts 58/01, OTK ZU Nr 6, poz. 207.
32 Wyrok TK z 31 marca 2005 roku, sygn. SK 26/02, OTK ZU Nr 3A, poz. 29.
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podmiotowo, jako właściwość organów sądowych33. Konieczne jest więc, by spory, które 
mieszczą się w pojęciu wymiaru sprawiedliwości, były rozstrzygane przez sąd. Prawo do 
sądu oznacza też konieczność poddania sądowej kontroli rozstrzygnięć organów władzy 
publicznej. Kształt ustawodawstwa musi być dostosowany do tych dyrektyw. Problem 
ma jednak bardziej złożony charakter. W systemie istnieją procedury, które trudno jed-
noznacznie zakwalifi kować z punktu widzenia prawa do sądu, a rozstrzygane sprawy 
trudno zaliczyć do „sprawy” z art. 45 ust. 1 konstytucji. Materialno-prawnie są to często 
stosunki o charakterze prawnoadministracyjnym, ze względu jednak na pewne swe ce-
chy, na przykład rodzaje sankcji, zbliżają się do pojęcia „sprawy” sądowej. Przykładem 
tego rodzaju stosunków i postępowań są sprawy dyscyplinarne i procedury, w których są 
one rozstrzygane. Postępowania dyscyplinarne nie toczą się i nie muszą się toczyć przed 
sądem, chociaż konieczna jest ich sądowa kontrola. Z konstytucyjnego punktu widzenia 
nie jest to jednak wystarczające. Szczególny, quasi-sądowy charakter tych postępowań 
sprawia, że powinny się do nich odnosić niektóre standardy prawa do sądu. Stanowisko 
takie prezentuje również Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając, że z art. 2 i art. 45 ust. 1 
można wyprowadzić standardy, jakie powinny obowiązywać w postępowaniu dyscypli-
narnym34. Powstaje jednak pytanie, które ze standardów znajdują w takich przypadkach 
zastosowanie oraz czy stosuje się je wprost czy jedynie odpowiednio? W tym ostatnim 
wypadku pojawia się dalej idące pytanie, na czym takie odpowiednie stosowanie miałoby 
polegać i w jakim zakresie może ono kształtować przebieg takiego postępowania? 

Od początku transformacji ustrojowej istniało powszechne przekonanie o konieczności 
konstytucjonalizacji prawa do sądu oraz ustanowienia jego gwarancji. Przekonanie to 
wynikało z tradycji ustrojowej oraz chęci dostosowania polskich rozwiązań do standar-
dów międzynarodowych. Dopiero jednak na gruncie obowiązującej konstytucji w sposób 
jednoznaczny zostały wyodrębnione podstawowe elementy prawa do sądu, gwarancje 
realizacji tego prawa oraz sposób, w jaki prawo do sądu powinno być konkretyzowane 
w ustawodawstwie i w działalności samych sądów. Sygnalizowany wyżej brak ciągło-
ści ustrojowej w okresie kształtowania się formalnej koncepcji państwa prawnego oraz 
regres refl eksji nad prawem do sądu w okresie PRL ma dwie zasadnicze konsekwencje. 
Powoduje on trudności w znalezieniu właściwego punktu ciężkości między gwarancjami, 
jakie powinny przysługiwać jednostce przed sądem, a wprowadzeniem rozwiązań uspraw-
niających pracę sądu. Zbyt szeroko zakreśloną właściwość sądów można wytłumaczyć 
chęcią nadrobienia istniejących zaległości w gwarantowaniu obywatelom prawa do są-
du. W praktyce może to jednak utrudniać funkcjonowanie sądów. Z drugiej strony chęć 
usprawnienia sądowego postępowania dokonywana jest w sposób niewłaściwy. Wynika 
to nie tylko z przyjmowania wadliwych rozwiązań legislacyjnych, ale także z postawy 
samych sądów. Dokonując wykładni ustaw, nie zawsze sięgają one do techniki wykładni 
ustawy w zgodzie z konstytucją. W rezultacie dokonują zbyt formalistycznej wykładni 
przepisów nieodpowiadających standardom konstytucyjnym35. Ponadto pojawiają się 
problemy na styku prawa do sądu i innych praw konstytucyjnych, które utrudniają okreś-
lenie prawidłowego zakresu stosowania standardów konstytucyjnych i defi nitywnego 

33 J. Jaskiernia, Sądownictwo powszechne..., dz. cyt., s. 37.
34 Wyrok TK z 19 marca 2007 r., sygn. K 47/05, OTK ZU Nr 3, poz. 27.
35 Przykładem takiej wadliwej wykładni prawa do sądu są orzeczenia sądów cytowane w wyroku TK 

z 10 lipca 2000 roku, sygn. SK 12/99, OTK ZU Nr 5, poz. 143. 
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określenia treści konstytucyjnego prawa do sądu. W obu przypadkach jednym ze źródeł po-
wstających problemów jest brak w polskim prawoznawstwie ugruntowanej i rozbudowanej 
refl eksji nad prawem do sądu jako konstytucyjnym publicznym prawem podmiotowym. 

SUMMARY

Th e forming of the citizen’s right to have a recourse to law in Poland 

The paper discusses the process of forming in Poland of the citizen’s public right to have a recourse 
to law. The starting point of the discussion is the analysis of the 16th century Polish law from the per-
spective of its fundamental principles which, while concerned with the subject matter, determined the 
content of the citizen’s right to have a recourse to law. The principles in question were developed in 
the Constitution of May the 3rd 1791. They might be also found in other constitutional enactments that 
were in force at the time of the partitioned Poland. The paper discusses further how the citizen’s right to 
have a recourse to law was conceived of in the Second Republic of Poland. Next the paper discusses the 
deterioration which, in the area of the discussed right, was detectable in the period of the Polish People’s 
Republic. Likewise, it discusses the shaping of the citizen’s right to have a recourse to law in the years 
1989–1997. The largest part of discussion was devoted to the views represented by the doctrine and the 
judicial decisions with respect to the normative content of the citizen’s right to have a recourse to law 
as provided for in the constitution that is in force at present. In its fi nal fragment the paper discusses the 
most essential elements of the present-day understanding of the citizen’s right to have a recourse to law.
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