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ciI. O potrzebie i metodach reformy s downictwa - kilka uwag 

ogólnych 

Konstytucyjne prawo do s du obejmuje trzy podstawowe elementy: prawo dost pu 

do s du, prawo do odpowiedniego ukszta towania procedury s dowej, zgodnie z 

wymogami sprawiedliwo ci i jawno ci oraz prawo do wyroku s dowego, tj. prawo do 

uzyskania wi cego rozstrzygni cia danej sprawy przez s d1. Nie bez racji 

wskazuje si , e w ród tych uprawnie  cz stkowych rol  zupe nie podstawow  

odgrywa prawo dost pu do s du jako organu wype niaj cego kryteria niezale no ci, 

niezawis ci oraz bezstronno ci. Istnienie tak ukszta towanej instytucji stanowi 

warunek zupe nie wst pny i konieczny realizacji wszystkich uprawnie  sk adaj cych 

si  na ogólne poj cie prawa do s du2. Zgadzaj c si  w pe ni z powy sz  tez  doda  

nale y, e warunkiem równie koniecznym i podstawowym realizacji tego prawa jest 

sprawno  ca ej struktury s downictwa.  

Bez nale ytego w sensie prakseologicznym funkcjonowania s dów na d ugo 

aktualne pozostanie rozró nienie poczynione przez Trybuna  Konstytucyjny 

pomi dzy formaln  realizacj  prawa do s du, rozumian  jako stworzenie w sensie 

ogólnym dost pu do drogi s dowej i materialn  (rzeczywist ) realizacj  tego prawa 

polegaj  na faktycznej mo liwo ci dochodzenia przez uprawnionych ochrony ich 

interesów przed s dem wyposa onym w kompetencj  rozpoznania sprawy ze 

skutkiem zapewniaj cym realizacj  ich roszcze 3. Istniej ca niesprawno  systemu 

downictwa powszechnego sprawia, e na gruncie prawa polskiego mo na 

zasadnie mówi  o realizacji prawa do s du jedynie w pierwszym z podanych wy ej 

sensów. 

Funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwo ci jest przedmiotem powszechnej 

krytyki. Cz sto pojawiaj ce si  w tym kontek cie w publicznych debatach i 

wypowiedziach poj cie „zapa ci s downictwa” nie wydaje si  by  szczególnie 

                                                
1 Tak  formu  prawa do s du przyjmuje w licznych orzeczeniach Trybuna  Konstytucyjny. Zob. m.in. 
wyrok z 9.06.1998 r., K 28/97, OTK 1998, nr 4, poz. 50; wyrok z 16.03.1999 r., SK 19/98, OTK 1999, 
nr 3, poz. 36; wyrok z 10.05.2000 r., K 21/99, OTK 2000, nr 4, poz. 109; wyrok z 2.07.2003 r., K 25/01, 
OTK - A 2003, nr 6, poz. 60; wyrok z 16.12.2003 r., OTK 2003, SK 34/03, OTK - A 2003, nr 9, poz. 
102. 
2 A. Zieli ski, Prawo do s du a struktura s downictwa, PiP 2003, nr 4, s. 20. 
3 Uchwa a z 25.01.1995 r., W 14/94, OTK 1995, nr 1, poz. 19. 
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przesadzone. Kondycja trzeciej w adzy jest po prostu z a. Zjawisko to obecnie jest ju  

do  dobrze rozpoznane, w ostatnich latach pojawi o si  kilka opracowa  gruntownie 

opisuj cych to zagadnienie. W tym miejscu wymieni  wystarczy opracowanie 

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo ci „Quo vadis iustitia” z roku 19964, sporz dzony w 

ramach Helsi skiej Fundacji Praw Cz owieka raport z monitoringu warunków pracy 

dów rejonowych5, czy te  raport „Przysz  polskiego wymiaru sprawiedliwo ci” 

opublikowany przez Instytutu Spraw Publicznych6 Wydaje si , e obecnie dwoma 

najbardziej widocznymi symptomami kryzysu polskiego s downictwa s : ponad 

milion siedemset tysi cy spraw zaleg ych, oczekuj cych w s dach na rozpoznanie 

oraz obserwowany w ostatnich latach dramatyczny wr cz spadek spo ecznego 

zaufania do wszystkich instytucji wymiaru sprawiedliwo ci. 

Wed ug danych Ministerstwa Sprawiedliwo ci na koniec roku 2004 we wszystkich 

dach powszechnych (s dy apelacyjne, okr gowe i rejonowe) pozostawa o ogó em 

1.743.542 sprawy oczekuj ce na rozpoznanie. G ówne przyczyny istnienia tak du ej 

ilo ci spraw nieza atwionych by y ju  wielokrotnie wskazywane.  

Przede wszystkim od pocz tku lat dziewi dziesi tych ubieg ego wieku zakres 

kognicji s dów powszechnych zacz  ulega  ci emu poszerzaniu. Oczywistym 

efektem tego by  sta y, a w niektórych latach wr cz skokowy, wzrost ilo ci spraw 

wp ywaj cych do s dów. Przy czym podstawowym problemem nie jest sam fakt 

sta ego rozszerzania zakresu kompetencji s dów powszechnych, co stanowi 

realizacj  zasady prawa do s du wynikaj cej zarówno z unormowa  zawartych w 

Konstytucji, jak i w aktach prawa mi dzynarodowego.  

Problemem zasadniczym jest natomiast brak wzrostu nak adów finansowych na 

downictwo w stopniu, który pozostawa by w jakiejkolwiek proporcji do 

zwi kszaj cych si  z roku na rok zada . Dotyczy to zarówno zwi kszenia liczebno ci 

pracowników s dowych wszystkich szczebli (pracowników administracyjnych, 

sekretarzy s dowych, kuratorów, referendarzy, asystentów, w ko cu asesorów i 

                                                
4 Quo vadis iustitia? Stan i perspektywy wymiaru sprawiedliwo ci w Polsce, praca zbiorowa pod red. 
A. Siemaszki, Warszawa 1996. 
5 . Bojarski, J. Swaton, Monitoring warunków pracy s dów rejonowych. Raport z monitoringu, 
Warszawa 1998. 
6 Przysz  polskiego wymiaru sprawiedliwo ci, praca zbiorowa pod red. A. Zieli skiego, M. Zubika, 
Warszawa 2002. 
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dziów), jak i wzrostu nak adów rzeczowych zwi zanych z infrastruktur  s dów i ich 

organizacj . Tym samym s dy powszechne od wielu lat zmuszone by y rozpoznawa  

coraz wi ksz  liczb , coraz bardziej ró norodnych spraw, przy praktycznie nie 

ulegaj cej poprawie bazie materialnej, organizacyjnej i kadrowej. Naturaln  

konsekwencj  takiego stanu rzeczy musia o sta  si  i w istocie sta o si  obni enie 

sprawno ci dzia ania s dów, wyd enie czasu rozpoznawania spraw i w efekcie 

powstanie istniej cych do dzisiaj zaleg ci. Stan taki mia  równie  wp yw na rosn  

frustracj  w rodowisku s dziowskim, co po rednio przynajmniej prze o si  na 

jako  i efektywno  pracy s dziów.  

Od kilku lat podj to pewne dzia ania zmierzaj ce do naprawy istniej cego stanu 

rzeczy (uproszenie procedur s dowych, zmiany ustrojowe w zakresie organizacji 

downictwa, wprowadzenie instytucji referendarza i asystenta s dziego). Jednak e 

perspektywy wyj cia z kryzysu s downictwa, zwa ywszy w szczególno ci na trudn  

sytuacj  finansów pa stwa, a tak e brak zdecydowanej woli politycznej w tym 

zakresie, trudno uzna  za obiecuj ce. W szczególno ci dotyczy to mo liwo ci 

faktycznej likwidacji naros ych w ci gu ostatnich czternastu lat zaleg ci7. 

Jakikolwiek zbytni optymizm w tym zakresie studzi analiza wyników osi gni tych 

przez s dy powszechne w roku 2004, który zreszt  uzna  nale y za rok stosunkowo 

dla s downictwa udany. Otó  w roku 2004 s dy powszechne za atwi y ogó em 

10.116.016 spraw, co oznacza, w porównaniu z rokiem 2003, wzrost liczby spraw 

za atwionych o 4,5%. Je li zwa  przy tym, ze w 2004 roku cznie do wszystkich 

dów powszechnych wp yn o 9.728.822 sprawy, tzw. wska nik opanowania 

wp ywu wyniós  104%. Oznacza to w liczbach bezwzgl dnych, e s dy w ubieg ym 

roku za atwi y o 387.194 sprawy wi cej ani eli do nich wp yn o. Tym samym o t  

nie liczb  zmala a ilo  spraw zaleg ych, oczekuj cych w s dach na 

rozpoznanie.  

Tak wi c przy za eniu utrzymania tej pozytywnej tendencji (coroczne, dodatkowe 

za atwienie oko o 380 tysi cy zaleg ych spraw), zak adaj c równie  utrzymanie w 

nast pnych latach wp ywu na poziomie roku 2004, proste wyliczenie wskazuje, e 

likwidacja istniej cych obecnie zaleg ci (oko o 1,7 miliona spraw) zajmie s dom 

                                                
7 Warto wskaza , e na koniec roku 1989 w s dach pozostawa o nierozpoznanych oko o 270 tysi cy 
spraw. W ci gu 14 lat zaleg ci te wzros y blisko dziesi ciokrotnie. 
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oko o 5 lat. Perspektywa do  odleg a. Przy czym szacunek ten opiera si  tak 

naprawd  na za eniu utrzymania w nast pnych latach wp ywu na poziomie roku 

2003, co zwa ywszy na fakt, e liczba spraw wp ywaj cych do s dów z roku na rok 

systematycznie wzrasta8, wydaje si  by  za eniem bardzo optymistycznym. 

Dodatkowo, o czym b dzie jeszcze mowa, zwa  nale y, e liczba tzw. za atwie  w 

sprawach cywilnych nie odpowiada ilo ci faktycznie zako czonych spraw. Rzecz 

bowiem w tym, e wcale niema a kategoria spraw (sprawy z repertorium Nc i GNc, a 

wi c sprawy rozpoznawane w post powaniu nakazowym i upominawczym) 

zakre lane s  przed ich rzeczywistym zako czeniem.  

Zgodnie z powszechnie znanym stwierdzeniem lorda Hewarda rzecz  o zupe nie 

fundamentalnym znaczeniu jest nie tylko to, aby sprawiedliwo  by a wymierzana, 

ale równie  to, aby dla ka dego by o to widoczne. Tymczasem w Polsce od kilku lat 

spo eczny wizerunek tak samego procesu wymierzania sprawiedliwo ci, jak i 

instytucji za to odpowiedzialnych, ulega sta emu pogorszeniu. Mo na wr cz mówi  o 

kryzysie zaufania do s dów. S downictwo coraz cz ciej postrzegane jest w 

odbiorze spo ecznym jako instytucja podatna na korupcj , niewolna od wp ywów i 

nacisków politycznych, trac ca atrybuty bezstronno ci i niezawis ci. Do cza do 

tego coraz powszechniej wyst puj ca niewiara w skuteczno  drogi s dowej jako 

sposobu ochrony i egzekucji naruszonych praw. S dy postrzegane s  jako instytucje 

abe i niewydolne, niezdolne do stanowczego i szybkiego wyegzekwowania 

przestrzegania prawa. Jest to zjawisko alarmuj ce, o daleko id cych negatywnych 

skutkach spo ecznych. Nieakceptowane spo ecznie s dy, nie posiadaj ce autorytetu 

opartego na zaufaniu obywateli nie mog  efektywnie i skutecznie pe ni  swojej roli 

bezstronnego i niezale nego arbitra, gwaranta istniej cego porz dku prawnego w 

pa stwie i praw podmiotowych obywateli.  

Kryzys polskiego s downictwa jest pochodn  zjawiska znacznie szerszego - 

powa nego kryzysu ca ego pa stwa, dotykaj cego przewa aj  wi kszo  jego 

struktur. Zmiana tej sytuacji wymaga w istocie wypracowania kompleksowego 

programu naprawy pa stwa, podj cia wysi ków i stara  w tym kierunku ze strony 

wszystkich w adz, tak w adzy ustawodawczej, wykonawczej, jak i s downiczej. Nie 

                                                
8 W roku 2004 do s dów wp yn o o 2,2% spraw wi cej ani eli w roku 2003, z kolei w roku 2003 o 
9,5% spraw wi cej ani eli w roku 2002, z kolei w roku 2002 w stosunku do roku 2001 wp yw by  
wi kszy o 3,6%, za  w roku 2001 w porównaniu z rokiem 2000 wi kszy o 13,2%. 
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jest rol  tego tekstu przedstawienie cho by zarysu koncepcji takiego ca ciowego 

programu. W sposób oczywisty zadanie takie przekracza równie  kompetencje jego 

autorów. Istotne jest jednak, aby wiadomo  istnienia tej szerszej perspektywy 

towarzyszy a ka dej debacie o naprawie polskiego s downictwa.  

Materia dotycz ca wymiaru sprawiedliwo ci, a s downictwa w szczególno ci, jest z 

istoty rzeczy delikatnej natury. Wszelkie dzia ania zmierzaj ce do zmiany i naprawy 

istniej cego stanu rzeczy musz  by  podejmowane z g bokim namys em i rozwag . 

Musz  tworzy  pewien skoordynowany proces prowadzony w sposób przemy lany, 

ale i konsekwentny, zmierzaj cy do naprawy ca ego s downictwa, a poprzez to 

odbudowania jego pozycji i autorytetu.  

W naszym najg bszym przekonaniu nie istniej  niestety ani szybkie, ani atwe 

metody osi gni cia tego celu. W szczególno ci nale y z du  ostro no ci  

podchodzi  do wszelkich dzia  o charakterze dora nym, nakierowanych na szybkie 

osi gni cie pewnego wymiernego efektu (np. likwidacja zaleg ci). Od pewnego 

czasu widoczna jest w tym zakresie wyra na presja statystyczna ze strony organów 

nadzoru administracyjnego. S dziowie coraz cz ciej rozliczani s  nie tyle z jako ci 

swojej pracy, co z ilo ci dokonanych za atwie .  

Po enie nacisku na zasad  sprawno ci i szybko ci tocz cych si  post powa  jest 

oczywi cie w obecnej sytuacji zrozumia e i samo w sobie zasadne. Pami ta  jednak 

nale y o konieczno ci zachowania niezb dnej równowagi pomi dzy efektywno ci , a 

jako ci  pracy s dziów, pomi dzy poj ciami „za atwienia” i „rozstrzygni cia” sprawy. 

Zachwianie tej równowagi poci ga za sob  realne ryzyko dalszego obni enia jako ci 

orzecznictwa s dów powszechnych, a tak e pog bienia ju  obecnie widocznych w 

rodowisku s dziowskim postaw, nakierowanych na za atwienie jak najwi kszej ilo ci 

spraw przy mo liwie minimalnym nak adzie pracy i czasu. Obecnie istniej cy stan 

zaleg ci rodzi równie  koncepcje wyj cia z tej sytuacji w sposób sztuczny, 

metodami czysto statystycznymi. I tak w nowym zarz dzeniu dotycz cym organizacji 

i zakresu dzia ania sekretariatów s dowych, zwanym tradycyjnie instrukcj  s dow 9, 

przewidziano regulacj  nakazuj  zakre lanie spraw cywilnych, w których wydano 

nakaz zap aty w post powaniu nakazowym lub upominawczym, ju  z chwil  wydania 

                                                
9 Zarz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia ania 
sekretariatów s dowych oraz innych dzia ów administracji s dowej (Dz. U. Min. Spraw. nr 5, poz. 22). 
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nakazu (§ 104 ust. 1). Tym samym odst piono od poprzedniej zasady, zgodnie z 

któr  zakre lenie sprawy nast powa o z chwil  uprawomocnienia nakazu, b  

wniesienia przez stron  pozwan rodka zaskar enia. To nowe rozwi zanie, o czym 

by a ju  mowa, poprawi o w sposób widoczny statystyki s dowe na koniec 2004 roku. 

Liczba spraw statystycznie zako czonych znacznie wzros a. Jednocze nie jednak 

rozwi zanie to powoduje dodatkowe komplikacje organizacyjne w pracy s dziów i 

sekretariatów. Cz  nakazów zap aty bowiem z uwagi na trudno ci z ich 

dor czeniem stronie pozwanej, czy te  toczeniem si  post powania w przedmiocie 

uzupe nienia braków formalnych wniesionego sprzeciwu, b  zarzutów (art. 494 § 1 

i art. 504 § 1 k.p.c.) przez pewien czas pozostaje nieprawomocnymi. Tymczasem w 

wietle powy szego zarz dzenia sprawy takie, pomimo e nie zosta y faktycznie 

zako czone i tym samym wymagaj  podejmowania dalszych czynno ci ze strony 

du, zostaj  zakre lone w repertorium i tym samym ca kowicie wypadaj  z s dowej 

ewidencji. Nie trzeba dodawa , e kontrola nad tego rodzaju sprawami (fikcyjnie 

jedynie zako czonymi) staje si  mocno utrudniona. 

Faktyczna naprawa s downictwa - powtórzmy to raz jeszcze - powinna stanowi  

proces przemy lany i konsekwentny. Proces zapewne d ugotrwa y i kosztowny, ale 

konieczny. Winien on obejmowa  ca  sekwencj  wspó zale nych dzia  

podejmowanych na ró nych poziomach. Dotyczy to zarówno dzia  na poziomie 

legislacji, w tym zw aszcza koniecznych zmian maj cych na celu uproszczenia i 

racjonalizacj  procedur s dowych - co w pewnej mierze ju  nast pi o - jak i zmian w 

zakresie ca ego zaplecza techniczno - organizacyjnego s dów.  

Zadaniem pierwszoplanowym jest tutaj mo liwie pe na komputeryzacja s dów, ale 

tak e zdecydowana poprawa pozosta ego wyposa enia technicznego (podstawowy 

sprz t biurowy, telefony, faksy, kserokopiarki), oraz ca ej infrastruktury s downictwa 

(estetyka budynków s dowych, sal rozpraw, pokojów s dziowskich, pokojów 

sekretarskich). Ten ostatni element, cz sto nie w pe ni przez decydentów doceniany, 

istotny jest nie tylko ze wzgl du na zapewnienie koniecznego komfortu pracy 

dziom i innym pracownikom s dów, ale równie  z uwagi na fakt, e w sposób 

bezpo redni wp ywa on na spo eczny wizerunek s downictwa.  

Konieczne jest równie  podniesienie poziomu kultury osobistej i merytorycznego 

przygotowania ca ej kadry urz dników s dowych. W ko cu istotne zmiany dotyczy  
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musz  najistotniejszych podmiotów w ca ej strukturze s downictwa, a wi c samych 

dziów. Punktem wyj cia powinna by  zarówno poprawa warunków pracy, jak i 

podwy szenie wynagrodze  s dziów, a przez to nadanie temu zawodowi rangi 

nale nej mu w ród innych zawodów prawniczych, czy cho by uczynienie go 

konkurencyjnym w stosunku do takich profesji jak notariusz, radca prawny, czy 

adwokat. Jest to tak naprawd  warunek konieczny osi gni cia po danego stanu 

rzeczy, w którym do stanu s dziowskiego trafia  b  faktycznie najlepsi kandydaci.  

Niezb dna jest równie  zmiana istniej cego obecnie modelu szkolenia aplikantów i 

asesorów s dowych. Wreszcie istotne zmiany nast pi  musz  w wiadomo ci i 

postawie samych s dziów. Wi kszy profesjonalizm, ci e doskonalenia swoich 

umiej tno ci zawodowych, szersze otwarcie si  na prawo europejskie, a przede 

wszystkim traktowanie z nale yt  powag  etosu s by publicznej - to równie 

niezb dne warunki naprawy polskiego s downictwa. 

Spo ród wskazanych powy ej dzia , które winny stanowi  elementy sk adowe 

szerszego procesu naprawy s downictwa, bli ej chcieliby my skupi  si  jedynie na 

wybranych zagadnieniach, w szczególno ci rozwa  - dyskutowan  ostatnio coraz 

ywiej - mo liwo  ograniczenia kognicji s dów powszechnych. Ponadto kilka uwag 

po wi conych zostanie innym kwestiom obecnym w dyskusjach po wi conych 

reformie wymiaru sprawiedliwo ci - zmiana istniej cego modelu naboru i kszta cenia 

kadry s dziowskiej, problematyka odpowiedzialno ci dyscyplinarnej cz onków 

korporacji prawniczych, ca kowita likwidacja w s dach powszechnych instytucji 

awników, a tym samym odej cie od konstytucyjnej zasady udzia u czynnika 

spo ecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwo ci. 
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II. Zagadnienie ograniczenia kognicji s dów powszechnych 

1. Standard minimum 

Problematyka ograniczenia kognicji s dów powszechnych na rzecz innych, 

nies dowych organów, winna by  rozwa ana w pierwszym rz dzie w wietle 

obowi zuj cych regulacji prawnych o charakterze ustrojowym.  

Standardy minimum wyznaczaj  tutaj postanowienia Konstytucji RP oraz wi ce 

pa stwo polskie umowy mi dzynarodowe, w szczególno ci art. 6 Europejskiej 

Konwencji o Ochronie Praw Cz owieka i Podstawowych Wolno ci ratyfikowanej przez 

Polsk  w 1992 r.10 i art. 14 Mi dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i 

Politycznych ratyfikowany przez Polsk  w 1977 r.11. Rzecz jasna, przy za eniu 

daleko id cej reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwo ci, pewne korekty s  w tym 

przypadku mo liwe. Przyk adowo mo na wi c rozwa , w zwi zku z postulowan  

likwidacj  instytucji awników s downików, uchylenie art. 182 Konstytucji RP, który 

zapewnia udzia  obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwo ci. Jednak e 

odej cie od pewnych zasad podstawowych, czerpi cych swoj  prawomocno  

bezpo rednio z zasady demokratycznego pa stwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) 

nie wydaje si  ani mo liwe, ani zasadne.  

ród owych norm podstawowych wymieni  nale y w pierwszym rz dzie art. 175 

ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym „wymiar sprawiedliwo ci w Rzeczypospolitej 

Polskiej sprawuj  S d Najwy szy, s dy powszechne, s dy administracyjne oraz 

dy wojskowe.” T  ogóln  regulacj  konkretyzuj  przede wszystkim art. 45 ust. 1 

Konstytucji RP przyznaj cy ka demu konstytucyjne prawo podmiotowe do 

„sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw oki przez 

ciwy, niezale ny, bezstronny i niezawis y s d” oraz norma zawarta w art. 77 ust. 

2 Konstytucji RP przewiduj ca zakaz zamykania drogi s dowej do dochodzenia 

naruszonych praw i wolno ci.  

                                                
10 Ustawa ratyfikacyjna z 2.10.1992 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 427). Tekst Konwencji opublikowano w Dz.U. 
z 1993 r., Nr 61, poz. 284. 
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Analogiczne regulacje zawieraj  wskazane powy ej akty prawa mi dzynarodowego. 

Art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Cz owieka i Podstawowych Wolno ci oraz 

art. 14 ust. 1 Mi dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 

gwarantuj  ka demu prawo do rozstrzygania na drodze s dowej spraw dotycz cych 

jego praw i obowi zków o charakterze cywilnym oraz zasadno ci ka dego 

oskar enia wytoczonego w sprawie karnej. Pami ta  przy tym nale y, e zawarte w 

powy szych normach poj cie „spraw cywilnych i karnych” pojmowane jest szeroko, 

obejmuje równie  stosunki prawne maj ce swoje ród o w normach prawa 

publicznego. Jak wskazuje Europejski Trybuna  Praw Cz owieka w Strasburgu zakres 

art. 6 Konwencji obejmuje ka de post powanie, którego wynik ma rozstrzygaj cy 

wp yw na prawa i obowi zki cywilne. Nie jest przy tym wa na natura normy prawnej, 

zgodnie z któr  spór powinien by  rozstrzygni ty (prawo cywilne, handlowe, 

administracyjne), ani rodzaj uprawnionych do tego organów (s dy powszechne, 

organy administracyjne)12. Podobnie szeroko prawo do s du okre la Karta Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej (art. 47).  

W wietle powy szych standardów konstytucyjnych i mi dzynarodowych postulat 

ograniczenia kognicji s dów powszechnych na rzecz organów pozas dowych wydaje 

si  mo liwy do zrealizowania w stosunkowo w skim zakresie. Chodzi  tu mo e 

jedynie o sprawy, w których - najogólniej rzecz ujmuj c - nie wyst puje element 

„wymierzania sprawiedliwo ci”, a wi c bezpo redniego rozstrzygania sporów 

prawnych wynikaj cych z norm prawa cywilnego, karnego i administracyjnego13. 

Dotyczy  to b dzie przede wszystkim pewnej kategorii spraw cywilnych 

rozpoznawanych przez s dy w trybie post powania nieprocesowego. W 

szczególno ci wymieni  nale y w tym zakresie:  

                                                                                                                                                   
11 O wiadczenie rz dowe o ratyfikacji z 23.04.1977 (Dz.U. Nr 38, poz. 168). Tekst Paktu 
opublikowano w Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167 - za .). 
12 Tak w sprawie Ringeisen przeciwko Austrii (orzeczenie z 16.07.1971 r.), Georgiadis przeciwko 
Grecji (orzeczenie z 29.05.1997 r). Podobnie: sprawa König przeciwko Niemcom (orzeczenie z 
28.06.1978 r.), Editions Périscope przeciwko Francji (orzeczenie z 26.03.1992 r.). 
13 Jak wskazuje Trybuna  Konstytucyjny powo uj c si  na pogl d powszechnie przyj ty w doktrynie 
prawa: „do istoty wymiaru sprawiedliwo ci nale y rozstrzyganie sporów prawnych - sporów ze 
stosunków prawnych” - wyrok z 10.05.2000 r., K. 21/99, OTK 2000, z. 4, poz. 109. 
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 niektóre kategorie spraw uregulowanych w ksi dze drugie kodeksu 

post powania cywilnego, g ównie z zakresu prawa spadkowego, ale tak e 

dotycz ce depozytów s dowych; 

 sprawy o wyznaczanie arbitrów s du polubownego powo anego przez strony 

ad hoc; 

 sprawy rejestrowe polegaj ce na prowadzeniu rejestrów o charakterze 

przedmiotowym (ksi gi wieczyste, rejestr zastawów, rejestr okr towy); 

 sprawy rejestrowe polegaj ce na prowadzeniu rejestrów o charakterze 

podmiotowym, w szczególno ci rejestrów wchodz cych w sk ad Krajowego 

Rejestru S dowego (rejestr przedsi biorców, rejestr stowarzysze , innych 

organizacji spo ecznych i zawodowych, rejestr fundacji oraz publicznych 

zak adów opieki zdrowotnej, rejestr d ników niewyp acalnych), a tak e 

innych rejestrów (rejestr dzienników i czasopism, rejestr funduszy 

emerytalnych, rejestr funduszy inwestycyjnych); 

Warto wskaza , e wszystkie wymienione kategorie spraw uj te zosta y w zaleceniu 

Komitetu Ministrów dla pa stw cz onkowskich Rady Europy dotycz cym rodków 

zapobiegania nadmiernemu obci eniu s dów i zmniejszaniu tego obci enia14. 

Zalecenie okre la je wprost jako „przyk ady pozas dowych zada , od jakich mo na 

by by o uwolni  s dziów”. Dotyczy to zarówno wszelkich spraw rejestrowych, jak i 

prowadzenia ksi g wieczystych, dokonywania przez s dy czynno ci dotycz cych 

spadków oraz powo ywania arbitrów celem polubownego (pozas dowego) 

rozpoznania sprawy15. 

Potencjalna mo liwo  przekazania wskazanych spraw organom pozas dowym, 

która prima facie pojawia si  w wietle obowi zuj cych regulacji ustrojowych, nie 

oznacza jeszcze, e przekazanie takie w ka dym przypadku by oby celowe i 

uzasadnione. Zagadnienie to wymaga odr bnej analizy w odniesieniu do 

poszczególnych kategorii spraw.  

                                                
14 Rekomendacja (86) 12 przyj ta przez Komitet Ministrów w dniu 16.09.1986 r. na 399 posiedzeniu 
zast pców ministrów. Polski przek ad opublikowany w: Standardy Prawne Rady Europy. Zalecenie. t. 
IV: S downictwo: organizacja, post powanie, orzekanie, wybór i t umaczenie J. Jasi ski, Warszawa 
1998, s. 241-252. 
15 Pe na lista tych spraw wymieniona zosta a w za czniku do powy szego zalecenia. 
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Ponadto kilka uwag po wieci  nale y kategorii spraw bez w tpienia przynale nych 

do „wymiaru sprawiedliwo ci”, które jednak niekonieczne winny podlega  jurysdykcji 

dów powszechnych. Chodzi mianowicie o sprawy z zakresu ubezpiecze  

spo ecznych, które zarówno w aspekcie materialnym, jak i formalnym maj  charakter 

spraw administracyjnoprawnych. Przedmiotem post powania s dowego w tych 

sprawach jest w istocie merytoryczna kontrola uprzednio wydanych w tym zakresie 

decyzji administracyjnych przez organy rentowo-ubezpieczeniowe. Wydaje si  wi c 

zasadny postulat przeniesienia tej kategorii spraw do s downictwa 

administracyjnego, przy znacznej modyfikacji samego przebiegu post powania 

dowego w tych sprawach. 

2. Sprawy uregulowane w ksi dze drugiej kodeksu post powania 
cywilnego 

Zbiór spraw cywilnych uj tych w ksi dze drugiej kodeksu cywilnego zatytu owanej: 

„Post powanie nieprocesowe” nie ma charakteru jednolitego.  

Oprócz spraw, których niesporny charakter nie budzi w tpliwo ci (wedle tradycyjnej 

terminologii post powanie nieprocesowe okre lane by o jako niesporne16), istnieje 

obszerna kategoria spraw, w których pomimo przyj tego dla ich rozpoznania trybu 

nieprocesowego, s d w istocie niejednokrotnie rozstrzyga o sprzecznych interesach i 

prawach podmiotowych ich uczestników. Nale y tutaj wskaza : sprawy o zasiedzenie 

(art. 609-610 k.p.c.), sprawy dotycz ce przepadku rzeczy (art. 6101-6105 k.p.c.), 

spory zwi zane z zarz dem rzecz  wspóln  (art. 611-616 k.p.c.), sprawy o 

zniesienie wspó asno ci (art. 617-625 k.p.c.), ustanowienie drogi koniecznej (art. 

626 k.p.c.), stwierdzenie nabycia spadku (art. 669-679 k.p.c.), tzw. sprawy dzia owe 

(zniesienie wspó asno ci, dzia  spadku, podzia  maj tku wspólnego ma onków), 

sprawy o rozstrzygni cie sporu mi dzy organami przedsi biorstwa pa stwowego 

oraz organami nadzoru (art. 6911- 6919 k.p.c.). Wszystkie te sprawy musz  wi c 

pozosta  w jurysdykcji s dów powszechnych. Ponadto w post powaniu 

nieprocesowym istniej  równie  liczne sprawy co do zasady niesporne, w których 

                                                
16 Zob. dekret z 18.07.1945 r. Kodeks post powania niespornego (Dz.U. Nr 27, poz. 169 ze zm.) 
uchylony na mocy przepisów wprowadzaj cych Kodeks post powania cywilnego. 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 12  

wyst puje potrzeba ochrony donios ych prawnie interesów jednostki, w 

szczególno ci ochrona podmiotów s abszych. S  to: sprawy z zakresu prawa 

rodzinnego, opieku czego i kurateli, oraz sprawy z zakresu prawa osobowego 

(uznanie za zmar ego, s dowe stwierdzenie zgonu, ubezw asnowolnienie). Z tych 

wzgl dów równie  wszystkie te sprawy powinny pozosta  w wy cznej kompetencji 

dów powszechnych. 

Spo ród spraw nieprocesowych i zarazem niespornych, które, jak si  wydaje, mog  i 

powinny zosta  wy czone spod kognicji s dów powszechnych, w pierwszym rz dzie 

nale y wymieni  pewn  kategori  spraw i czynno ci z zakresu post powania 

spadkowego: zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, przyjmowanie o wiadcze  o 

przyj ciu lub odrzuceniu spadku, czynno ci zwi zane z otwarciem i og oszenie 

testamentu. Wydaje si , e kategoria ta odpowiada sprawom okre lonym we 

wskazanej wy ej rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy jako pe nienie przez 

dy funkcji notarialnych, od których - wedle rekomendacji - „mo na by by o uwolni  

dziów”. Warto przy tym wskaza , e sprawy tego rodzaju tradycyjnie przynale y 

w polskim porz dku prawnym do kompetencji i obowi zków notariuszy. Kognicj  

dów powszechnych obj te zosta y dopiero w roku 1991 wraz ze 

sprywatyzowaniem notariatu17. W naszej ocenie brak jest obecnie jakichkolwiek 

istotnych argumentów, które przemawia yby przeciwko powrotowi w tym zakresie do 

rozwi za  prawnych istniej cych przed rokiem 1991. Jedyn  faktyczn  przeszkod  

mo e by  w tym przypadku stanowczy opór korporacji notariuszy. Nie wydaje si  

jednak, aby by  to argument rozstrzygaj cy. 

Inn  kategori  spraw nieprocesowych, w których kognicja s dów wydaje si  

zbyteczna, to sprawy o z enie wiadczenia do depozytu s dowego (art. 692-694 

k.p.c.). Sama instytucja depozytu s dowego w obecnym kszta cie wymaga 

generalnej reformy. Badania nad tym zagadnieniem prowadzone by y przed kilku laty 

w ramach prac Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo ci18. Mo na zastanowi  si , czy w 

toku dokonywania koniecznych zmian tej instytucji, problematyki depozytów w ogóle 

nie wy czy , tak w zakresie jurysdykcyjnym, jak i organizacyjnym, spod kompetencji 

                                                
17 Co nast pi o ustaw  z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzaj ce ustaw  - Prawo o notariacie 
oraz o zmianie Kodeksu post powania cywilnego i ustawy o ksi gach wieczystych (Dz.U. Nr 22, poz. 
92). 
18 Zob. J. Brol, Depozyty s dowe, Warszawa 2003. 
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dów powszechnych. Prowadzenie spraw depozytowych mog oby zosta  

powierzone notariuszom, przy ewentualnym wspó dzia aniu okre lonych jednostek 

administracji publicznej. 

Kolejna kategoria spraw, zbli onych charakterem do spraw nieprocesowych, 

formalnie jednak umiejscowiona w ksi dze trzeciej k.p.c. zatytu owanej: „s d 

polubowny”, to sprawy dotycz ce wyznaczania przez s dy pa stwowe arbitrów lub 

superarbitrów dla celów post powania arbitra owego. Zgodnie z art. 701 k.p.c. w 

przypadku, gdy strona przysz ego sporu arbitra owego nie wyznaczy a w 

przewidzianym terminie swojego arbitra, b  wyznaczeni arbitrzy nie osi gn li 

porozumienia co do wyboru superarbitra, mo na zwróci  si  do s du rejonowego o 

wyznaczenie arbitra lub superarbitra. Wydaje si , e kompetencja w tym zakresie 

stanowi zb dne i nieracjonalne obci enie s dów powszechnych. Prawo 

rozstrzygania tych zagadnie  mog oby zosta  przyznane sta ym s dom 

arbitra owym, co stanowi oby zarazem realizacj  przywo ywanych ju  zalece  

Komitetu Ministrów Rady Europy. 

3. Sprawy rejestrowe w zakresie prowadzenia rejestrów przedmiotowych 

3.1. System rejestrów przedmiotowych dotycz cych ujawniania praw 

rzeczowych 

Polski system prawny przyj  rozwi zanie, znane licznym obcym ustawodawstwom, 

które dopuszcza istnienie pewnych rejestrów, z wpisem do których zwi zane jest 

powstanie pewnych skutków prawnych, ale które - w przeciwie stwie do rejestrów 

podmiotowych - nie uzale niaj  od wpisu bytu (powstania) osób prawnych czy innych 

jednostek. S  to bowiem rejestry, które maj  w w szym b  szerszym zakresie 

ujawnia  stan prawny zwi zany z okre lon  rzecz . Maj  one charakter 

przedmiotowy ale nie ewidencyjny19. 

                                                
19 Por. np.: J. Wasilkowski, Prawo rzeczowe w zarysie, Warszawa 1957, s. 314; J. Ignatowicz, K. 
Stefaniuk, Prawo rzeczowe, wyd. 1, Warszawa 2004, s. 309-310. 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 14  

Typowym przyk adem takiego rejestru jest ksi ga wieczysta, w której ujawnia si  

stan prawny w zakresie praw rzeczowych na nieruchomo ci (zob. art. 1 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi gach wieczystych i hipotece20). Obok ksi g wieczystych 

funkcj  tak  spe niaj  przede wszystkim rejestry zastawów (rejestrowych) 

unormowany w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze 

zastawów21 oraz rejestr okr towy (jest to rejestr szczególny prowadzony dla statków, 

por. art. 23 i n. ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. - Kodeks morski22). Wprowadzenie 

i funkcjonowania w szczególno ci dwóch pierwszych (ksi g wieczystych, rejestru 

zastawów) wi e si  z postulatem jawno ci praw rzeczowych na rzeczy, którego 

realizacja jest uzasadniona bezwzgl dnym charakterem tych praw, a zatem ich 

skuteczno ci  wzgl dem wszystkich innych podmiotów (erga omnes)23. 

Ju  na wst pie nale y odrzuci  ewentualno  polegaj  na zniesieniu rejestrów 

ziemskich i wprowadzenia ogólnej regu y obrotu pozaksi gowego. Rola ksi g 

wieczystych w obrocie nieruchomo ciami jest istotna równie  w tych systemach 

prawnych, które nie w pe nym zakresie realizuj  zasad  wpisu, polegaj  na tym, i  

dla zmiany stanu prawnorzeczowego nieruchomo ci w drodze czynno ci prawnej 

wymagany jest wpis do ksi gi (tzw. wpis konstytutywny, prawotworz cy)24. 

Wbrew prezentowanym niekiedy opiniom nale y podkre li , e postulatem, który 

powinien by  realizowany w zwi zku z celem i funkcj  wymienionych powy ej 

rejestrów, w tym w szczególno ci ksi g wieczystych, jest konieczno  wprowadzenia 

zasady wpisu co do zmian stanu prawnorzeczowego, który nast puje na podstawie 

czynno ci prawnej25. Tylko w ten sposób mo liwa jest realizacja zasady jawno ci 

oraz bezpiecze stwo obrotu, odgrywaj ce szczególnie istotn  rol  w prawie 

rzeczowym. Niestety, po drugiej wojnie wiatowej wbrew stanowisku Komisji 

                                                
20 Dz.U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1361 ze zm. 
21 Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm. 
22 Dz.U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1545 ze zm. 
23 Por. np.: S. Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, wyd. 2 zm., Warszawa 1989, s. 
38-39, 40; P. Machnikowski (w:) T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe. 
Tom 3, Warszawa 2003, s. 39. 
24 Por. co do funkcji ksi g wieczystych ostatnio: T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, s. 
302 i n. 
25 Po raz pierwszy, jak si  zdaje, postulat ten zosta  sformu owany w opracowaniu Instytutu Wymiaru 
Sprawiedliwo ci Quo vadis iustitia?..., s. 155. 
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Kodyfikacyjnej RP okresu mi dzywojennego26, polski prawodawca niemal zupe nie 

odst pi  zarówno od zasady jawno ci, jak i stanowi cej jej element zasady wpisu (w 

przypadku obrotu wieczystoksi gowego)27.  

Oznacza to, e w obecnym stanie prawnym co do zasady dla nabycia, przeniesienia, 

zmiany tre ci lub zniesienia prawa rzeczowego w drodze czynno ci prawnej 

wystarczy umowa mi dzy stronami. W przypadku praw rzeczowych na 

ruchomo ciach zasadniczo nie jest konieczne przeniesienia posiadania, na 

nieruchomo ciach za  - wpis do ksi gi wieczystej. Od tej zasady (zgody, konsensu) 

wprowadzono pewne nieliczne wyj tki (np. co do ustanowienie i przeniesienia 

ytkowania wieczystego czy hipoteki), które jednak nie podwa aj  powy szych 

wniosków ogólnych28. Zasada zgody, zapewne przynajmniej w pewnym zakresie 

uzasadniona w okresie powojennym z jednej strony konieczno ci  ujednolicenia 

prawa cywilnego, z drugiej wzgl dami ideologicznymi, a z pewno ci  równie  

brakiem wiadomo ci prawnej w spo ecze stwie29, wymaga obecnie gruntownej 

przebudowy. Dawne argumenty straci y sw  aktualno , a utrzymywanie 

wspomnianej regu y wr cz przyczynia si  do pog biania zapa ci i ba aganu w 

obrocie nieruchomo ciami. W szczególno ci dotyczy to odrzucenia tych argumentów, 

które odnosi y si  do ogranicze  obrotu gruntami albo zwi zanych z 

upa stwowieniem ziemi i brakiem celowo ci utrzymywania w zwi zku z tym systemu 

ksi g wieczystych w tzw. systemie gospodarki nakazowo-rozdzielczej30. Nie mo na 

jednak pomija  faktu, i  podobny model funkcjonowania rejestrów ziemskich istnieje 

równie  w niektórych zachodnioeuropejskich systemach prawnych, szczególnie tych, 

które pozostawa y historycznie pod wp ywem rozwi za  kodyfikacji napoleo skiej z 

                                                
26 Na temat rozwi za  projektowanych w 1937 r. zob.: J. Wasilkowski, Zasady ustroju ksi g 
wieczystych w projekcie prawa rzeczowego, Przegl d Notarialny 1937, nr 13-14, s. 284 i n. 
27 Por. np.: J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, op.cit., s. 318. 
28 Zob. np.: P. Machnikowski (w:) T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe. 
Tom 3, s. 44-46. 
29 Nale y s dzi , e istotny wp yw na kszta t prawa ksi g wieczystych pod II wojnie wiatowej mia o 
stanowisko i argumentacja F. Zolla, wówczas w pewnej przynajmniej mierze uzasadnione, które autor 
ten zaprezentowa  m.in. w artykule pt. Znaczenie wpisów w ksi gach gruntowych w przysz ym 
kodeksie cywilnym polskim (Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne 1945, z. 7-12, s. 53 i n.) oraz we 
wskazanych tam niepublikowanych „votach separatach” (w maszynopisie w Archiwum Akt Nowych w 
Warszawie). 
30 Por. na temat problematyki celowo ci utrzymywania instytucji ksi g wieczystych: A. Stelmachowski, 
W kwestii przysz ci ksi g wieczystych, Nowe Prawo 1964, nr 3, s. 229 i n. 
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1804 r., w tym w Portugalii, Hiszpanii, W oszech31, ale równie  np. w prawie 

szwedzkim, gdzie wpis do elektronicznego rejestru ziemskiego (fastighetsregister) 

prowadzonego przez s dy równie  ma charakter zasadniczo deklaratoryjny (por. 

kodeks nieruchomo ci SFS 1970:994, Jordabalk, rozdzia  19)32. Problem dotyczy 

zatem kwestii w ciwego funkcjonowania obrotu nieruchomo ciami i wyboru 

rozwi zania w ciwego z punktu widzenia dogmatycznego i praktycznego. 

Stanowisko przemawiaj ce nie tylko za utrzymaniem systemu wieczystoksi gowego, 

ale wr cz za jego reform  w kierunku rozszerzenia katalogu wpisów konstytutywnych 

wspiera w ostatnim czasie orzecznictwo Trybuna u Konstytucyjnego i postulaty 

prezentowane w doktrynie33, jak równie  tendencje i rozwi zania istniej ce w obcych 

systemach prawnych, w których wprowadza si  podobne materialnoprawne zasady 

prawa rzeczowego i ksi g gruntowych. Chodzi przede wszystkim o prawo 

niemieckie, austriackie i szwajcarskie, ale równie  np. czeskie, s owackie, 

gierskie, s owe skie czy esto skie. W przeciwie stwie do prawa polskiego 

wymienione systemu wprowadzaj  zasad  wpisu (wpisy do rejestru ziemskiego maj  

zatem charakter konstytutywny).  

W szczególno ci istotne znaczenie ma argumentacja przywo ana przez Trybuna  

Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 21 lipca 2004 r., SK 57/03, wskaza , i  

„ukszta towany od 1947 r. ujednolicony system ksi g wieczystych dopuszczaj cy 

mo liwo  istnienia, wbrew deklarowanej zasadzie powszechno ci ksi g 

wieczystych, nieruchomo ci, dla których ksi gi takie nie zosta y dotychczas 

urz dzone oraz uznaj cy wyj tkowo konstytutywny charakter wpisów do ksi gi 

wieczystej, nale y oceni  krytycznie w p aszczy nie gwarancji zawartych w art. 21 i 

64 Konstytucji”. Jak dalej podkre lono, „dla pe nej realizacji wskazanych norm 

konstytucyjnych w zakresie ochrony w asno ci nieruchomo ci w prawie polskim 

konieczne jest natomiast w przysz ci wprowadzenie zasady powszechno ci ksi g 

wieczystych wraz z uzale nieniem mo liwo ci rozporz dze  prawami na 

                                                
31 Por. analiz  porównawcz  np.: W. Böhringer (w:) Meikel, H. Bestelmeyer, W. Böhringer, R. 
Böttcher, F. Göttlinger, H. Grziwotz, Th. Morvilius, B. Nowak, Grundbuchrecht. Band 1. Einleitung. §§ 
1-19 GBO. Kommentar, München 2004, s. 27 i n.; w pi miennictwie polskim na temat ró nych 
rozwi za  por. np.: S. Rudnicki, Systemy ksi g wieczystych i zabezpiecze  maj tkowych na 
nieruchomo ciach w wi kszo ci krajów europejskich, Rejent 1995, nr 11, s. 27 i n. 
32 Zob. np.: R. Herrmann, D. Westermann, Schweden, (w:) Ch. v. Bar (red.), Sachenrecht in Europa. 
Band 1, Dänemark, England, Finnland, Schweden, Osnabrück 2000, s. 524. 
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nieruchomo ciach od istnienia ksi gi wieczystej oraz - konsekwentnie - zasady 

konstytutywnego charakteru wpisów praw rzeczowych na nieruchomo ciach. Ich 

zaprowadzenie pozwoli z jednej strony na spójn  i pe  realizacj  postulatu 

bezpiecze stwa i pewno ci obrotu, z drugiej za  w znacznej mierze doprowadzi do 

uporz dkowania stosunków w asno ciowych w obrocie nieruchomo ciami i 

zniesienia niepo danego dualizmu, jaki obecnie istnieje w praktyce”. Na tym tle z 

niepokojem nale y odnie  si  do pojawiaj cych si  w doktrynie postulatów 

ograniczenia wpisów konstytutywnych, które - jak wskazano - de lege lata i tak 

nale  do wyj tków34. 

3.2. Postulat utrzymania kognicji s dów powszechnych 

Odnosz c si  do kwestii podstawowej, jak  jest problem okre lenia instytucji, która 

powinna prowadzi  ksi gi wieczyste, konieczne wydaje si  poczynienie kilku 

istotnych uwag. 

Po pierwsze, niezale nie od istnienia w prawie polskim zasady zgody, z wpisem do 

ciwego rejestru wi  si  istotne skutki prawne, które dotycz  stanu prawnego 

rzeczy. Nie wdaj c si  w szczegó owe rozwa ania na ten temat, wypada 

przypomnie  pewne kwestie podstawowe. 

Wpis konstytutywny powoduje tak  zmian  ex definitione, jest ona bowiem 

uzale niona od jego dokonania. W takich wypadkach powstanie, zmiana tre ci, 

pierwsze stwa albo wyga ni cie prawa zale y od wpisu do ksi gi. Bez jego 

dokonania nie dojdzie ani do powstania, ani przeniesienia prawa rzeczowego na 

nieruchomo ci. W polskim systemie prawnym, podobnie jak w wielu innych, ma to 

istotne znaczenie w pierwszym rz dzie w przypadku praw zastawniczych na 

nieruchomo ciach, w tym hipoteki (zob. art. 67 ustawy o ksi gach wieczystych i 

hipotece). Nie oznacza to jednak, e ustawodawstwo nie wi e równie  pewnych 

istotnych skutków z wpisem o charakterze deklaratoryjnym. Wystarczy wspomnie  

                                                                                                                                                   
33 B. Zdziennicki, Regulacja prawna ksi g wieczystych, Studia Prawnicze 2001, z. 2, s. 17-18. 
34 Por. rozwa ania w: R. Sztyk, Sukcecja lokalu nie wpisanego do ksi gi wieczystej, Rejent 1998, nr 2, 
s. 32-33; G. Bieniek, W sprawie przysz ci u ytkowania wieczystego, (w:) Ars et Usus. Ksi ga 
pami tkowa ku czci S dziego Stanis awa Rudnickiego, Warszawa 2005, s. 64. 
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domniemanie zgodno ci wpisu z rzeczywistym stanem prawnym oraz regu  r kojmi 

wiary publicznej ksi g wieczystych. Domniemywa si  bowiem, i  prawo wpisane do 

ksi gi (tzw. prawo jawne z ksi gi wieczystej) jest wpisane zgodnie z rzeczywistym 

stanem prawnym, za  prawo wykre lone z ksi gi nie istnieje (art. 3 u.k.w.h.). 

kojmia wiary publicznej ksi g wieczystych chroni natomiast odp atne nabycie 

praw, które zosta y wpisane do ksi gi wieczystej, a stan ujawniony w ksi dze jest 

niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym (art. 5 i n. u.k.w.h.). Nie wydaje si  

celowa szczegó owa analiza obu instytucji oraz ich skutków, jednak wypada 

podkre li , e nale  one do fundamentalnych zasad systemów rejestrów ziemskich 

w Europie rodkowej i s  ich koniecznym elementem35.  

Wpisy w ksi dze wieczystej okre laj  te  stopie  pierwsze stwa praw rzeczowych 

na nieruchomo ci, co ma kluczowe znaczenie przede wszystkim dla funkcjonowania 

rynku kredytów hipotecznych. Oznacza to, i  z uwagi na istotne skutki w sferze praw 

maj tkowych osób zainteresowanych, jakie wi  si  z okre lonym stanem jawnym 

ksi gi wieczystej konieczne jest zapewnienie publicznej kontroli nad rejestrami, z 

wpisami do których ustawodawstwo wi e wspomniane skutki prawne. Tylko 

gwarantowana i nadzorowana przez w ciwe organy pa stwa kontrola nad 

prowadzeniem ksi g wieczystych zapewnia tak istotne w tym wypadku 

bezpiecze stwo obrotu prawnego36. W zwi zku z tym w doktrynie podkre la si  

istnienie tzw. zasady prowadzenia ksi gi wieczystej przez pa stwo podkre laj c 

m.in., e „wskazan  zasad  realizuje w adza s downicza, która przed wpisem 

sprawdza wniosek o wpis w specjalnym post powaniu, gdzie bada jego stron  

formaln  i materialn  (...)”37. 

Prowadzenie tych ksi g przez s dy w obecnych realiach umo liwia dost p do nich 

wszystkim osobom zainteresowanym. Jawno  ksi g wieczystych w wymiarze 

formalnym oznacza, e ka dy ma prawo wgl du do tre ci ksi gi wieczystej, a osoby 

maj ce interes prawny albo podmioty wyra nie wskazane w ustawie - równie  do akt 

ksi gi wieczystej (zob. art. 361 u.k.w.h.). Jej zapewnienie jest mo liwe wy cznie 

                                                
35 Por. te  na ten temat np.: por. J. Sk pski, Funkcja ksi g wieczystych (w:) Prace z prawa cywilnego. 
Ksi ga dla uczczenia pracy naukowej prof. J.St. Pi towskiego, Wroc aw 1985, Ossolineum, s. 119; 
wyrok TK z dnia 21 lipca 2004 r., SK 57/03. 
36 Por. te : B. Zdziennicki, Regulacja prawna ksi g wieczystych, s. 8. 
37 B. Zdziennicki, Regulacja prawna ksi g wieczystych, s. 8. 
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przez podmiot publiczny, który b dzie dysponowa  odpowiednim zapleczem 

materialnym. 

Na tle powy szych uwag, zdaj c sobie spraw  z kontrowersyjnego charakteru 

takiego zapatrywania38, mo na wr cz zaryzykowa  twierdzenie, i  prowadzenie ksi g 

wieczystych w systemie opartym na zasadach jawno ci, domniemania zgodno ci 

wpisu z rzeczywistym stanem prawnym oraz r kojmi, a w szczególno ci wpisach 

konstytutywnych, jest form  wymierzania sprawiedliwo ci - bowiem w ciwy organ, 

jakim jest s d wieczystoksi gowy, rozstrzyga o prawach podmiotu (ich powstaniu, 

wyga ni ciu, zmiany tre ci itd.). Wymaga to stworzenia formalnych, proceduralnych 

gwarancji rozstrzygania, a w zwi zku z tym mo na wr cz broni  pogl du, i  

prowadzenie ksi g wieczystych przez s dy stanowi urzeczywistnienie 

konstytucyjnych gwarancji prawa do s du39. 

Po drugie, prowadzenie ksi g wieczystych przez s dy jest rozwi zaniem o 

ugruntowanej w tej cz ci Europy tradycji40, z któr  co prawda zerwa o 

ustawodawstwo komunistyczne, które jednak istnieje w licznych obcych systemach 

prawnych. Przypomnijmy, e od po owy lat sze dziesi tych do 1991 r.41 ksi gi 

wieczyste by y prowadzone przez Pa stwowe Biura Notarialne. Przekazanie przez 

dy prowadzenia ksi g nast pi o na mocy ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. (o 

przekazaniu pa stwowym biurom notarialnym prowadzenia ksi g wieczystych)42. 

Instytucja PBN nie istnieje jednak obecnie. 

Po trzecie, odst pienie od zasady prowadzenia ksi g wieczystych przez s dy 

oznacza aby niew tpliwie konieczno  istotnej przebudowy istniej cych obecnie 

rozwi za  dotycz cych nie tylko konieczno ci okre lenia i wskazania regu  

                                                
38 Zob. bowiem np.: Quo vadis iustitia?..., s. 155. 
39 Zob. w szczególno ci przywo ywany ju  wyrok TK z 10.05.2000 r., K 21/99. 
40 Por. te : Quo vadis iustitia?..., s. 155, jednocze nie na s. 11 podkre lono, e „wobec przyj tej w 
Polsce zasady braku konstytutywno ci wpisu, dalsze bardzo powa ne obni enie stopnia zgodno ci 
wpisów z rzeczywistym stanem prawnym oddala nasz system ksi g wieczystych od rozwi za  
zachodnioeuropejskich. Trudno zaakceptowa  tak  tendencj  wobec konieczno ci zbli enia naszego 
systemu do systemu prawnego pa stw, z którymi chcemy wspó pracowa  w ramach Wspólnot 
Europejskich”. 
41 Ponowne przekazanie ksi g wieczystych s dom oraz zniesienie pa stwowych biur notarialnych 
nast pi o ustaw  z dnia 14 lutego 1991 r. - Przepisy wprowadzaj ce ustaw  - Prawo o notariacie oraz 
o zmianie Kodeksu post powania cywilnego i ustawy o ksi gach wieczystych (Dz.U. Nr 22, poz. 92). 
42 Dz.U. Nr 41, poz. 278. 
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dotycz cych funkcjonowania innej instytucji, ale równie  zmiany pewnych zasad 

prawa ksi g wieczystych. Taki kierunek zmian móg by oznacza  z jednej strony 

powstanie szeregu perturbacji w tzw. okresie przej ciowym, a ponadto z pewno ci  

musia by trwa  d szy czas zwi zany chocia by z przej ciem ksi g wieczystych 

przez inne podmioty. 

Po czwarte, zmiana obecnego stanu prawnego nie jest celowa z uwagi na 

zaawansowany obecnie i kosztowny proces tworzenia - wzorem innych pa stw 

europejskich - tzw. elektronicznych ksi g wieczystych (ustawa z 14 lutego 2003 r. o 

przenoszeniu tre ci ksi gi wieczystej do struktury ksi gi wieczystej prowadzonej w 

systemie informatycznym43). Aktualnie trwa proces migracji, przenoszenia tre ci 

tradycyjnej ksi gi wieczystej do ksi gi prowadzonej w systemie informatycznym. 

Przebudowa rozwi za  ogólnych dotycz cych funkcjonowania ca ego systemu 

wymaga aby z ca  pewno ci  wprowadzenia istotnych zmian, modyfikacji rozwi za  

informatycznych, a w zwi zku z tym niew tpliwie dodatkowych kosztów44. Wydaje si  

zreszt , e zako czenie procesu informatyzacji wydzia ów ksi g wieczystych pozwoli 

na ocen  w dalszej perspektywie funkcjonowania s dów wieczystoksi gowych w 

nowych realiach. Nale y oczekiwa , e wprowadzenie wspomnianego modelu 

elektronicznej ksi gi wieczystej w istotny sposób przyczyni si  do usprawnienia pracy 

dów, pozwoli na uporz dkowanie i ujednolicenie praktyki wieczystoksi gowej, a co 

wi cej na realizacj  wzmiankowanego powy ej postulatu przywrócenia w prawie 

polskim zasady wpisu. 

Z powy szych wzgl dów nale y de lege ferenda stanowczo odrzuci  wszelkie idee 

tworzenia odr bnych szczególnych instytucji, które mia yby prowadzi  ksi gi 

wieczyste, w tym postulaty „prywatyzacji” ksi g wieczystych i ich przekazanie np. 

notariatowi45. Nale y przy tym pami ta , e stworzenie odr bnej instytucji 

prowadz cej rejestry przedmiotowe albo przekazanie ich innym podmiotom nie 

pozwoli unikn  konieczno ci utrzymania mechanizmu kontroli orzeczniczej 

dokonywanych rozstrzygni . Tym samym taki alternatywny system w praktyce nie 

                                                
43 Dz.U. Nr 42, poz. 363. 
44 Por. na ten temat równie : T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, s. 314, nie mog  
jednak zgodzi  si  z tez  wskazan  przez tego autora, i  prawodpodobnie „spo eczne skutki 
funkcjonowania ksi g wieczystych, w tym ich efektywno , pozostan  zasadniczo te same” (tam e, s. 
313). 
45 Zob. na ten temat: B. Zdziennicki, Regulacja prawna ksi g wieczystych, s. 25 i n. 
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tylko nie uprasza by rozwi za  obecnych, lecz paradoksalnie prowadzi by do 

istotnych komplikacji.  

Obecnie istniej cy system powinien w zwi zku z tym zosta  bezwzgl dnie 

utrzymany, wraz z zachowaniem istniej cego modelu kognicji s dów 

wieczystoksi gowych.  

Co wi cej, w przysz ci uzasadnione jest odst pienie od zasady zgody na rzecz 

zasady wpisu, cho  zmiana ta mo e by  dokonana najwcze niej w perspektywie 

kilku lat. W ka dym razie musi ona by  zharmonizowana z procesem powstawania 

informatycznego systemu ksi g wieczystych46. Wprowadzenie jakiegokolwiek innego 

rozwi zania oznacza oby konieczno  dokonania gruntownej przebudowy, musia oby 

mie  charakter wr cz rewolucyjny, co wi e si  z ryzykiem „eksperymentowania”, 

nowych b dów itp., bowiem prowadzi oby w w szym lub szerszym zakresie z 

zerwaniem z modelem tzw. rodkowoeuropejskiej ksi gi wieczystej (gruntowej), do 

którego zaliczany jest system polski47. Nie wyklucza to jednak mo liwo ci rozwa enia 

wprowadzenia pewnych dalszych zmian dotycz cych uproszczenia post powania 

czy poszerzenia zada , które mog yby zosta  powierzone pracownikom s dów 

wieczystoksi gowych (referendarzom, kierownikom sekretariatu) i.t.p. 

Mimo pewnych odmienno ci podobnie nale y oceni  funkcjonowanie rejestru 

zastawów, który ju  obecnie prowadzony jest w systemie informatycznym. O ile 

mo na dostrzec w tym wypadku pewne argumenty, które mog yby przemawia  za 

„wyprowadzeniem” rejestrów zastawów z s dów rejonowych (gospodarczych 

rejestrowych), to jednak z punktu widzenia systemowego krytycznie nale y oceni  

sytuacj , w której nast pi oby „rozbicie” konstrukcji prawnych dotycz cych 

funkcjonowania podobnych rejestrów przedmiotowych wi cych wpis do rejestru z 

analogicznymi skutkami, jedynie ze wzgl du na ich przedmiot. w ustawie o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów w znacznej mierze zosta y przyj te równie  

                                                
46 Patrz c z obecnej perspektywy racj  ma niew tpliwie T. Stawecki, i  „istniej ce zaleg ci w 
rozpatrywaniu spraw o wpis powoduj , e wprowadzenie uniwersalnego wpisu konstytutywnego 
spowodowa oby parali  obrotu nieruchomo ciami” (T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, 
s. 312). 
47 Por. krytyk  powo ywania si  na rozwi zania pa stw, które systemu tego nie przyj y w: B. 
Zdziennicki, Regulacja prawna ksi g wieczystych, s. 29, na temat modelu rodkowoeuropejskiej ksi gi 
wieczystej zob. tam e, s. 6 i n.; por. te  np.: W. Böhringer, Comparison of the Land Registry System in 
Central Europe with Other Forms of Property Law: Introduction to the Basic Features of Central 
European Land Registry Law and Apartment Ownership, Notarius International 1997, vol. 2. 
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mechanizmy istniej ce w prawie ksi g wieczystych. Nale y zwróci  uwag  przede 

wszystkim na pierwsze stwo praw (art. 15-16 u.k.w.h.) oraz jawno  (art. 37-38). 

Przede wszystkim za  trzeba podkre li , e z wpisem do rejestru wi e si  sens 

wyró niania tej szczególnej postaci zastawu (por. art. 2 ust. 1 u.z.r.). Wpis, podobnie 

jak w prawie wieczystoksi gowym, realizuj c postulat jawno ci zast puje 

przeniesienie posiadania. Alternatyw  mo e by  natomiast zniesienie rejestrowych 

praw zastawniczych, które s  np. obce prawu niemieckiemu. Z kolei w przypadku 

rejestru okr towego kwestia z punktu widzenia celu, jakim jest „odci enie” s dów 

ma znaczenie marginalne (por. ustaw  z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich48). 

Przypomnijmy, e w rejestrze tym podlegaj  ujawnieniu prawa rzeczowe na statku, 

jak w asno , zastaw na statku (hipoteka morska) oraz przywileje na statku. 

Zasadno ci sformu owanego na wst pie postulatu co do zachowania kognicji s dów 

powszechnych w sprawach dotycz cych rejestrów przedmiotowych nie podwa aj  

przywo ane uprzednio zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy w zakresie 

rodków zapobiegania nadmiernemu obci eniu s dów i zmniejszaniu tego 

obci enia. Przypomnie  nale y, e w za czniku do tego dokumentu w ród spraw 

maj cych charakter „zada  pozas dowych” wymienione zosta o „prowadzenie ksi g 

wieczystych (sprawowanie kontroli nad rejestrowaniem zmian w asno ci i 

hipotek )”49 (ang. land registry (control over registration of transfer of property, of 

charges over immovable property), franc. registre foncier (contrôle de l’inscription 

des mutations,. des hypothèques, etc.)). Pomijaj c charakter prawny tego 

dokumentu wypada zaznaczy , e zalecenie wyra nie zastrzega, i  wymienione w 

za czniku zadania maj  charakter przyk adowy, a ponadto wyra nie wskazuje, i  

konieczne jest uwzgl dnienie „szczególnych warunków ka dego pa stwa”. Nie ulega 

zatem w tpliwo ci, e na problem odci enia s dów nale y patrze  ca ciowo, 

przede wszystkim maj c na uwadze uwarunkowania spo eczne i tradycj  ka dego z 

pa stw cz onkowskich Rady Europy. Nie mo na oczywi cie wykluczy , i  w 

przysz ci zostanie stworzony ogólnoeuropejski system rejestrów nieruchomo ci, co 

mog oby wi za  si  z konieczno ci  gruntownej przebudowy równie  tego systemu, 

                                                
48 Dz.U. Nr 58, poz. 320 ze zm. 
49 Tekst polski za: Rekomendacja (86) 12 przyj ta przez Komitet Ministrów w dniu 16.09.1986 r. na 
399 posiedzeniu zast pców ministrów. Polski przek ad opublikowany w: Standardy Prawne Rady 
Europy. Zalecenie. t. IV: S downictwo: organizacja, post powanie, orzekanie, wybór i t umaczenie J. 
Jasi ski, Warszawa 1998, s. 243. 
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który okre lany jest mianem modelu rodkowoeuropejskiej ksi gi wieczystej. Jest to 

jednak perspektywa odleg a, o ile w ogóle mo liwa z uwagi na istotne ró nice 

dotycz ce zarówno materialnego, jak i formalnego prawa obrotu nieruchomo ciami w 

pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej. Wystarczy przypomnie , e obok 

systemu ksi gi gruntowej (wieczystej) zupe nie inne rozwi zania funkcjonuj  w 

prawie francuskim (poza wschodnimi departamentami, w których istnieje system 

ksi g gruntowych, obowi zuje tam tzw. system inskrypcji i transkrypcji)50, angielskim 

(land registration)51, du skim (tzw. Tinglysnings-systemet)52 czy fi skim 

(Kiinteisörekister)53. 

4. Sprawy rejestrowe w zakresie prowadzenia rejestrów podmiotowych 

Z dniem 1 stycznia 2001 r. wprowadzona zosta a reforma ca ego systemu rejestrów o 

charakterze podmiotowym. Z tym dniem wesz a w ycie ustawa o Krajowym 

Rejestrze S dowym oraz towarzysz ce jej akty wykonawcze54.  

W efekcie stworzona zosta a jednolita instytucja Krajowego Rejestru S dowego 

obejmuj cego: rejestr przedsi biorców (poza osobami fizycznymi, które nadal 

wpisywane s  do ewidencji dzia alno ci gospodarczej prowadzonej przez organy 

administracji), rejestru stowarzysze , innych organizacji spo ecznych i zawodowych, 

                                                
50 W. Böhringer (w:) Meikel, H. Bestelmeyer, W. Böhringer, R. Böttcher, F. Göttlinger, H. Grziwotz, Th. 
Morvilius, B. Nowak, Grundbuchrecht. Band 1. Einleitung. §§ 1-19 GBO. Kommentar, s. 27-28. 
51 Por. na temat systemu anglo-ameryka skiego: W. Böhringer (w:) Meikel, H. Bestelmeyer, W. 
Böhringer, R. Böttcher, F. Göttlinger, H. Grziwotz, Th. Morvilius, B. Nowak, Grundbuchrecht. Band 1. 
Einleitung. §§ 1-19 GBO. Kommentar, s. 25-26. 
52 Zob. np.: T.-C. Hitchcock, M. stein Poulsen, Dänemark, (w:) Ch. v. Bar (red.), Sachenrecht in 
Europa. Band 1, Dänemark, England, Finnland, Schweden, Osnabrück 2000, s. 45 i n.; W. Böhringer 
(w:) Meikel, H. Bestelmeyer, W. Böhringer, R. Böttcher, F. Göttlinger, H. Grziwotz, Th. Morvilius, B. 
Nowak, Grundbuchrecht. Band 1. Einleitung. §§ 1-19 GBO. Kommentar, s. 27. 
53 Por. np.: M. Collan, J. Koivula, Finnland, (w:) Ch. v. Bar (red.), Sachenrecht in Europa. Band 1, s. 
346. 
54 Ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze S dowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 17, poz. 
209). W ród aktów wykonawczych wymieni  nale y przede wszystkim: rozporz dzenie Ministra 
Sprawiedliwo ci z 21.12.2000 r. w sprawie szczegó owego sposobu prowadzenia rejestrów 
wchodz cych w sk ad Krajowego Rejestru S dowego oraz szczegó owej tre ci wpisów w tych 
rejestrach (Dz.U. Nr 117, poz. 1237) oraz rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z 21.12.2004 r. w 
sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru S dowego oraz szczegó owych 
zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru S dowego (Dz.U. Nr 281, poz. 2793), które z dniem 
1 stycznia 2005 r. zast pi o poprzednio obowi zuj ce w tym zakresie rozporz dzenie z 2000 r. 
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rejestr fundacji, publicznych zak adów opieki zdrowotnej, w ko cu rejestr d ników 

niewyp acalnych. Rejestr prowadz  w systemie informatycznym rejonowe s dy 

gospodarcze, tzw. s dy rejestrowe. Ponadto okre lone zadania zwi zane z 

prowadzeniem rejestru, jako zadania zlecone, powierzone zosta y gminom (funkcje 

organizacyjno-informacyjne). W ko cu stworzona zosta a specjalna instytucja - 

Centralna Informacja Krajowego Rejestru S dowego, dzia aj ca jako komórka 

organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwo ci - maj ca za zadanie gromadzenie 

danych zawartych w rejestrze oraz ich udost pnianie. 

Sam fakt wprowadzenia ledwie przed kilku latu ca kowicie nowego modelu 

organizacyjnego w zakresie rejestrów podmiotowych stanowi istotny argument 

przeciwko podejmowaniu obecnie nowych prób reformowania tego systemu. Nie jest 

to jednak argument jedyny. Z perspektywy ponad 4 lat dzia alno ci Krajowego 

Rejestru S dowego, funkcjonowanie tej instytucji oceni  nale y pozytywnie. Brak 

wi c potrzeby zmiany istniej cego stanu rzeczy. Zw aszcza, e ka da istotna zmiana 

organizacyjna w tym zakresie, na przyk ad przekazanie prowadzenia rejestru 

podmiotowi nies dowemu, który musia by dopiero zosta  w tym celu utworzony, w 

sposób nieuchronny stanowi aby ród o nowego chaosu i zamieszania w sprawach 

rejestrowych, a w konsekwencji ca ym obrocie gospodarczym. Trudne pocz tki 

funkcjonowania Krajowego Rejestru S dowego s  tutaj pouczaj cym przyk adem. 

Za pozostawieniem rejestrów podmiotowych w kompetencjach s dów rejestrowych 

przemawiaj  zbli one argumenty, jak w odniesieniu do wskazanych wy ej rejestrów 

przedmiotowych. W szczególno ci równie  w tym przypadku, przy wszystkich 

ró nicach istniej cych pomi dzy tymi dwoma kategoriami rejestrów, system rejestrów 

podmiotowych oparty jest o zasady: jawno ci wpisów (art. 8, 10 i 16 KRS), 

domniemania zgodno ci (prawdziwo ci) wpisu z rzeczywistym stanem prawnym (art. 

17 ust. 1 KRS), a nadto ochrony osób dzia aj cych w dobrej wierze w zaufaniu do 

tre ci wpisu (art. 17 ust. 2 KRS). Ponadto w szerszym zakresie, ni  w przypadku 

post powania wieczystoksi gowego, realizowana jest funkcja kreatywna rejestru - 

wi ksza ilo  wpisów ma charakter konstytutywny (prawotwórczy). 
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Wskaza  równie  nale y, ze zadania s du rejestrowego nie wyczerpuj  si  jedynie w 

pe nionych przez niego szeroko poj tych funkcjach ewidencyjnej. S d ten bowiem w 

okre lonych ustawami przypadkach wykonuje równie  pewne czynno ci orzecznicze 

z zakresu wymiaru sprawiedliwo ci: m.in. orzekanie o rozwi zaniu osobowych spó ek 

handlowych (art. 25 KRS) oraz spó ek kapita owych (art. 21 KSH), orzekanie o 

zawieszeniu post powania rejestrowego jako rodka zabezpieczaj cego powództwo 

o uchylenie uchwa y zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy (art. 249 § 2 KSH, art. 423 § 1 KSH). Z tych wzgl dów nie jest wi c 

mo liwe nawet hipotetycznie zast pienie w pe nym zakresie s du rejestrowego 

organem pozas dowym.  

W ko cu nie mo na pomin  faktu, e zdecydowana wi kszo  czynno ci 

rejestrowych wykonywana jest obecnie nie przez s dziów, a wyspecjalizowan  kadr  

urz dników s dowych - referendarzy. Zgodnie z art. 5091 § 2 k.p.c. czynno ci w 

post powaniu rejestrowym, z wy czeniem prowadzenia rozprawy, dokonywania 

pierwszego wpisu spó ek akcyjnych oraz dokonywania wpisów zmian w statutach 

spó ek akcyjnych, mo e wykonywa  referendarz s dowy. Kodeks przewiduje 

zarazem szczególny rodek zaskar enia orzecze  wydawanych przez referendarza 

w postaci skargi na czynno ci referendarza, przy czym skarga ta ma charakter 

anulacyjny - jej wniesienie powoduje automatycznie utrat  mocy zaskar onego 

orzeczenia (art. 5181 § 2 k.p.c.). Wydaje si , e ewentualne zmiany w zakresie 

post powania rejestrowego mog yby zmierza  do dalszego ograniczenia, na rzecz 

referendarzy, bezpo redniego udzia u s dziów w czynno ciach rejestracyjnych. 

Czynno ci te mog yby zosta  nakazane wy cznie referendarzom (w tym równie  

dokonywanie pierwszych wpisów spó ek akcyjnych oraz wpisów zmian w statutach 

tych spó ek), za  rola s dziego ograniczona zosta aby wy cznie do czynno ci 

kontrolnych i nadzorczych, w szczególno ci rozpoznania skarg na czynno ci 

referendarzy.  

W efekcie optujemy za pozostawieniem obowi zuj cego systemu rejestrów 

podmiotowych, przy dalszych dzia aniach (w tym zw aszcza nowelizacja art. 5091 § 2 

k.p.c.) zmierzaj cych do wy czenia s dziów od bezpo redniego udzia u w samych 

czynno ciach rejestracyjnych. 
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5. Sprawy z zakresu ubezpiecze  spo ecznych 

Ze wzgl du na stopie  obci enia s dów powszechnych bardzo istotn  kategori  

stanowi  sprawy z zakresu ubezpiecze  spo ecznych.  

Zaznaczy  nale y, e w ramach prac badawczych prowadzonych przez Instytut 

Wymiaru Sprawiedliwo ci ju  przed kilkoma laty zg oszone zosta y propozycje zmian 

zarówno w stosunku do przeds dowego trybu rozpoznawania tego typu spraw 

(wydawanie decyzji przez organy emerytalno-rentowe), jak i istniej cego modelu 

dowego post powania odwo awczego55. W szczególno ci postulowano 

wprowadzenie dwuinstancyjnego post powania przed organami rentowymi i w 

zwi zku z tym zmian  istniej cego modelu s dowego post powania odwo awczego - 

przej cie od dwuinstancyjnego systemu „quasi apelacyjnego”, w którym s dy 

rozpoznaj c odwo ania od decyzji emerytalnych i rentowych w szerokim zakresie 

prowadz  post powanie dowodowe i wydaj  orzeczenia merytoryczne, do systemu 

kasacyjnego, ograniczonego do jednej instancji, w którym kontrola s dowa skupia si  

na prawid owo ci post powania i stosowania przepisów prawa materialnego przez 

organy emerytalne i rentowe. W ko cu najdalej id cy wniosek zg oszony w tym 

zakresie zak ada  przekazania orzecznictwa s dowego w sprawach z ubezpiecze  

spo ecznych s downictwu administracyjnemu. Sprawy z zakresu ubezpiecze  

spo ecznych s  bowiem, tak w uj ciu materialnym, jak i formalnym, sprawami 

administracyjnymi - wynikaj  ze stosunków prawnych o charakterze 

administracyjnym, post powanie przed organami rentowymi i emerytalnymi odbywa 

si  wed ug przepisów kodeksu post powania administracyjnego, za  wydane przez 

nich decyzje maj  charakter decyzji administracyjnych. Tym samym naturalnym 

otoczeniem prawnym dla tego typu spraw winny by  s dy administracyjne, jako 

organy sprawuj ce kontrol  dzia alno ci organów administracji publicznej, w 

szczególno ci rozpoznaj ce skargi na decyzje administracyjne. Kwesti  do dyskusji 

jest, czy s dy ubezpieczeniowe powinny stanowi  odr bne jednostki organizacyjne 

downictwa administracyjnego, co pozostawa oby w zgodno ci z regulacjami 

                                                
55 E. Warzocha, Post powanie s dowe z zakresu ubezpiecze  spo ecznych - praktyka s dowa i 
problematyka rozwi za  legislacyjnych, Warszawa 2001, materia y IWS. 
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mi dzynarodowymi wi cymi w tym zakresie pa stwo polskie56, czy te  zosta  

bezpo rednio w czone w ramy istniej cej obecnie struktury organizacyjnej s dów 

administracyjnych - odr bne wydzia y do spraw ubezpiecze  spo ecznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 Ratyfikowane przez Polsk  Konwencje Mi dzynarodowej Organizacji Pracy przewiduj  utworzenie 
specjalnych s dów do rozpoznania sporów z zakresu ubezpiecze  spo ecznych. Tak m.in. Konwencja 
(Nr 35) dotycz ca obowi zkowego ubezpieczenia na staro  pracowników najemnych, zatrudnionych 
w przedsi biorstwach przemys owych i handlowych, w wolnych zawodach, jak równie  cha upników i 
pracowników gospodarstw domowych, przyj ta w Genewie 29.06.1933 r. (Dz.U. z 1949, Nr 31, poz. 
223), Konwencja (Nr 36) dotycz ca obowi zkowego ubezpieczenia na staro  pracowników 
najemnych, zatrudnionych w przedsi biorstwach rolnych, przyj ta w Genewie 29.06.1933 r. (Dz.U. z 
1949, Nr 31, poz. 225), Konwencja (nr 37) dotycz ca obowi zkowego ubezpieczenia na wypadek 
inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsi biorstwach przemys owych i 
handlowych, w wolnych zawodach, jak równie  cha upników i pracowników gospodarstw domowych, 
przyj ta w Genewie 29.06.1933 r. (Dz.U. z 1949, Nr 31, poz. 227), Konwencja (Nr 38) dotycz ca 
obowi zkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w 
przedsi biorstwach rolnych, przyj ta w Genewie 29.06.1933 r. (Dz.U. z 1949, Nr 31, poz. 229); 
Konwencja (Nr 39) dotycz ca obowi zkowego ubezpieczenia na wypadek mierci pracowników 
najemnych, zatrudnionych w przedsi biorstwach przemys owych i handlowych, w wolnych zawodach, 
jak równie  cha upników i pracowników gospodarstw domowych, przyj ta w Genewie 29.06.1933 r. 
(Dz.U. z 1949, Nr 31, poz. 231); Konwencja (Nr 40) dotycz ca obowi zkowego ubezpieczenia na 
wypadek mierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsi biorstwach rolnych, przyj ta w 
Genewie 29.06.1933 r. (Dz.U. z 1949, Nr 31, poz. 231). 
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III. Inne zagadnienia zwi zane z reform  wymiaru sprawiedliwo ci 

1. Nabór i kszta cenie kadry s dziowskiej 

Zmiana istniej cego systemu rekrutacji do zawodu s dziego, a tak e form i metod 

szkolenia s dziów, wydaje si  jednym z najpilniejszych zagadnie . Obecny system 

wypracowany w tym zakresie jest daleko niezadowalaj cy.  

Nale y przyzna , e jednym z przejawów obecnego kryzysu s downictwa, przy 

wszystkich niedomaganiach organizacyjnych i niedostatkach finansowych, jest nie 

najwy szy, a czasami wr cz niski poziom orzecznictwa. Bez naprawy tego, w istocie 

najwa niejszego elementu, wszystkie pozosta e dzia ania reformuj ce i sanuj ce ca y 

system wymiaru sprawiedliwo ci nie na wiele si  zdadz . Jedynym realnym 

rodkiem, który w d szej perspektywie mo e doprowadzi  do poprawy tego stanu 

rzeczy jest po prostu kszta cenie lepszych kadr s dziowskich. Taki jest te  cel 

propozycji opracowanej w 2003 r. przez zespó  pracowników Instytuty Wymiaru 

Sprawiedliwo ci, która postuluje radykaln  zmian  dotychczasowego modelu 

aplikacji s dowej. Podstawowe za enia tego projektu zostan  przedstawione 

poni ej. 

W toku prowadzonych dyskusji nad napraw  s downictwa pojawi y si  koncepcje 

postuluj ce takie ukszta towanie systemu naboru kadr s dziowskich, aby zawód 

dziego stanowi  ukoronowanie ca ej kariery prawniczej. Zgodnie z tym za eniem 

na stanowiska s dziów winny by  powo ywane przede wszystkim osoby, które 

uprzednio zdoby y konieczne do wiadczenie zawodowe w zawodzie adwokata, 

notariusza, radcy prawnego, czy prokuratora. W konsekwencji dotychczasowy model 

dochodzenia do zawodu s dziowskiego g ównie poprzez uko czenie aplikacji 

dowej zako czonej zdaniem egzaminu s dziowskiego powinien zosta  odrzucony.  

Nie wydaje si  jednak, aby koncepcje te - z pozoru bardzo atrakcyjne - by y w 

obecnych warunkach realnym i dobrym rozwi zaniem. Przede wszystkim zawód 

dziego zarówno z uwagi na istniej ce warunki pracy, jak i poziom osi ganych 

zarobków, nadal nie jest w dostateczny sposób konkurencyjny z innymi, poza 

zawodem prokuratora, profesjami prawniczymi. Tym samym mo na przypuszcza , 
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e ewentualny nabór do stanu s dziowskiego mia by w proponowanym kszta cie w 

du ej mierze charakter selekcji negatywnej. Swój akces zg aszaliby zapewne w 

pierwszym rz dzie tacy adwokaci, radcowie prawni, czy notariusze, którzy nie radz  

sobie na rynku us ug prawniczych, b  b c ju  zawodowo spe nieni zamierzaj  

po prostu doczeka  we wzgl dnym spokoju gwarantowanego przez ustaw  

dziowskiego stanu spoczynku.  

Zreszt  za enia powy szych koncepcji s  w istocie na bie co weryfikowane. 

Przypomnie  bowiem nale y, e zgodnie z prawem o ustroju s dów powszechnych 

ju  obecnie istnieje mo liwo  powo ania na stanowiska s dziego s du rejonowego 

osoby, która co najmniej przez trzy lata wykonywa a zawód adwokata, radcy 

prawnego lub notariusza57. Jak do tej pory jednak kandydatów nie pojawia si  zbyt 

wielu. Wydaje si  wi c, e w daj cej si  przewidzie  perspektywie czasowej 

ównym sposobem dochodzenia do zawodu s dziowskiego pozostanie nadal 

uko czenie aplikacji s dowej. Model tej aplikacji powinien jednak ulec gruntownej 

zmianie.  

Obecny system szkolenia generuje po pierwsze zbyt du  ilo  egzaminowanych 

aplikantów s dowych, z których znaczna cz  z uwagi na brak wystarczaj cej liczby 

etatów i tak nie ma mo liwo ci uzyskania stanowiska asesora i w dalszej 

perspektywie s dziego, po drugie aplikanci ci w przewa aj cej wi kszo ci nie s  

nale ycie przygotowania do wykonywania zawodu s dziego. Pami ta  przy tym 

trzeba, e istniej cy model funkcjonowania s downictwa nie traktuje w istocie 

asesury jako dalszego etapu kszta cenia na drodze do stanowiska s dziego. 

Asesorowi s dowemu z chwil  obj cia urz du powierza si  z regu y pe nienie 

czynno ci s dziowskich w s dzie rejonowym58. Uzyskuje on wi c votum orzekania 

równe s dziowskiemu, nak adane na niego obowi zki niczym nie ró ni  si  w 

praktyce od obowi zków s dziego s du rejonowego. Tym samym kszta cenie 

aplikacyjne musi zapewni  taki stopie  przygotowania zawodowego, który umo liwi 

                                                
57 Na stanowisko s dziego s du okr gowego sta  pracy w zawodzie adwokata, radcy prawnego lub 
notariusza winien wynosi  6 lat, za  w przypadku stanowiska s dziego s du apelacyjnego 9 lat (art. 
61-64 p.o.u.s.p.). 
58 Prawo o ustroju s dów powszechnych dopuszcza teoretycznie mo liwo  mianowania asesora 

dowego bez powierzenia mu pe nienia czynno ci s dziowskich. Asesor taki jest wówczas 
upowa niony do wykonywania czynno ci referendarza s dowego (art. 135 § 3 u.s.p.). 
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nowo powo anym asesorom sprostanie nak adanym na nich obowi zkom ju  z chwil  

obj cia tej funkcji.  

Koncepcja nowej aplikacji, przy czym w zamierzeniu ma by  to wspólna aplikacja 

dowo - prokuratorska, opracowanej w ramach prac Instytutu Wymiaru 

Sprawiedliwo ci, opiera si  na nast puj cych za eniach: 

 elitaryzm i intensyfikacja prowadzonego szkolenia - znacz ca redukacja 

liczby osób przyjmowanych na aplikacj , tak aby zachowana zosta a 

proporcja do faktycznych potrzeb organów wymiaru sprawiedliwo ci (do 200 

osób w skali ca ego kraju na jednym roku aplikacji s dowo - prokuratorskiej), 

likwidacja szkolenia pozaetatowego. Wprowadzenie nowych form zaj  (np. 

zaj cia polegaj ce na symulacji rozpraw z podzia em ról uczestników 

post powania pomi dzy aplikantów, zast pienie dotychczasowej formy 

wyk adów seminariami) organizowanych w bloki tematyczne i zako czonych 

ka dorazowo formom sprawdzianu. czny czas trwania aplikacji to cztery 

lata. 

 instytucja patronatu jako podstawa szkolenia praktycznego przysz ych 

dziów oraz dodatkowo wprowadzenie funkcji s dziego - konsultanta, który 

sprawowa by sta  opiek  nad danym aplikantem w toku ca ej aplikacji. 

 po enie nacisku na zasad  konkurencyjno ci w toku ca ego szkolenia - 

konkursowy egzamin wst pny na aplikacj , sta e sprawdziany i egzaminy 

cz stkowe w toku aplikacji. Wprowadzenie systemu stypendialnego, przy 

czym przyznanie stypendium i jego wysoko  uzale niona by aby w sposób 

bezpo redni od wyników osi ganych przez aplikanta w toku aplikacji. 

 organizacyjna centralizacja i ujednolicenie programów szkolenia w skali 

ca ego kraju - jeden, b  dwa o rodki centralne w ca ym kraju organizuj ce 

szkolenie, realizuj ce centralnie opracowany program szkolenia. Równie  

egzaminy, w tym egzamin s dziowski, by yby przeprowadzane na szczeblu 

centralnym. 

Powy sza koncepcja zak ada stworzenie jednolitej aplikacji s dowo - prokuratorskiej. 

Wskazuje si , e obecny rozdzia  tych dwóch aplikacji skutkuje pomijaniem na ka dej 

z nich pewnych zagadnie , czy wi kszych bloków tematycznych, które uznawane s  

za nieprzydatne dla danego zawodu. W efekcie szkolenie przysz ych prokuratorów 
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praktycznie nie obejmuje prawa cywilnego, z kolei szkolenie przysz ych s dziów 

marginalnie traktuje wi kszo  zagadnie  dotycz cych problematyki post powania 

przygotowawczego. Ponadto odr bno  obu aplikacji utrwala jedynie pewne 

animozje istniej ce pomi dzy tymi dwoma grupami zawodowymi. W ko cu 

stworzenie jednolitej aplikacji s dowo - prokuratorskiej przyczyni oby si  do 

zmniejszenia ogólnych kosztów szkolenia. S  to argumenty wa kie, wymagaj ce 

dok adnego przemy lenia.  

Przeciwko nim mo na jednak wysun  pewne zastrze enia. Przede wszystkim 

nale y dostrzec odr bno ci istniej ce pomi dzy prac  prokuratora i s dziego. O ile w 

przypadku s dziego karnisty odr bno ci te nie s  znaczne (tak jak prokurator 

pos uguje si  on przede wszystkim przepisami prawa karnego), o tyle wyra nie 

rysuj  si  w przypadku s dziego cywilisty. W zwi zku z tym powstaje pytanie, czy 

szkolenie prokuratora winno obejmowa  wiele szczegó owych zagadnie  z zakresu 

procedury cywilnej i cywilnego prawa materialnego, oraz czy nie odb dzie si  to 

kosztem mniej dok adnego nauczania prawa karnego. Z drugiej strony powstaje 

pytanie, czy osoba pragn ca zosta  s dzi  cywilnym, musi przechodzi  szczegó owo 

szkolenie z zakresu medycyny s dowej, kryminologii i kryminalistyki. Czy wi c 

jednolita aplikacja s dowo - prokuratorska nie b dzie skutkowa a na poziomie 

dydaktyki zbytnim pomieszania zbyt wielu ró nych materii? Ponadto dotychczasowe 

zespolenie organizacyjne na poziomie ministerstwa sprawiedliwo ci, stanowi ce 

argument za po czeniem tych dwóch aplikacji, mo e zosta  zniesione z uwagi na 

istniej ce koncepcj  rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwo ci i Prokuratora 

Generalnego. Zagadnienie jednolitej aplikacji s dowo - prokuratorskiej, czy te  

odr bnej aplikacji s dowej i odr bnej aplikacji prokuratorskiej winno by  nadal 

rozwa ane. Istotne jest jednak, aby kwestia ta nie przes oni a rzeczy znacznie 

istotniejszej - konieczno ci pilnej reformy sposobu szkolenia tak przysz ych s dziów, 

jak i prokuratorów. 
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2. Nowy model odpowiedzialno ci dyscyplinarnej cz onków korporacji 

prawniczych 

Odpowiedzialno  dyscyplinarna przedstawicieli zawodów prawniczych (s dziów, 

prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy) oparta jest na zasadzie 

korporacyjno ci. Post powanie dyscyplinarne toczy si  wewn trz struktur 

korporacyjnych, praktycznie z wy czeniem tzw. jawno ci zewn trznej, a wi c bez 

udzia u osób trzecich, niezwi zanych z dan  korporacj . Ka da korporacja ma 

asn , odr bn  procedur  post powania dyscyplinarnego, przy czym ró nice 

pomi dzy nimi s  znaczne.  

Odpowiedzialno  dyscyplinarn  s dziów reguluje rozdzia  III (art. 107-133) ustawy z 

27.07.2001 r. Prawo o ustroju s dów powszechnych59, odpowiedzialno  

dyscyplinarn  prokuratorów rozdzia  IV (art. 66-89) ustawy z 20.06.1985 r. o 

prokuraturze60, odpowiedzialno  dyscyplinarn  adwokatów - dzia  VII (art. 80-95) 

ustawy z 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze61, odpowiedzialno  dyscyplinarn  

radców prawnych - rozdzia  6 (art. 64-74) ustawy z 6.07.1982 r. o radcach 

prawnych62 oraz rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z 6.04.1984 r. w sprawie 

zasad i trybu post powania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i 

aplikantów radcowskich63, za  odpowiedzialno  dyscyplinarn  notariuszy - rozdzia  

6 (art. 50-70) ustawy z 14.02.1991 r. Prawo o notariacie64. Ka da korporacja posiada 

swoje specjalne s dy dyscyplinarne z one wy cznie z cz onków danej korporacji. 

Przedstawicielami korporacji s  równie  oskar yciele przed s dami dyscyplinarnymi, 

tzw. rzecznicy dyscyplinarni. Wady takiego systemu s  oczywiste. 

Maj c powy sze na uwadze, proponujemy zmian  modelu odpowiedzialno ci 

dysycyplinarnej poprzez utworzenie jednego, wspólnego dla wszystkich korporacji 

prawniczych, s du dyscyplinarnego i w czenie go w struktury s downictwa 

powszechnego. Nale y wi c utworzy  specjalny wydzia  w S dzie Apelacyjnym w 

                                                
59 Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm. 
60 Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 21, poz. 206 ze zm. 
61 Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1058 ze zm. 
62 Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1059 ze zm. 
63 Dz.U. Nr 27, poz. 138 ze zm. 
64 Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 42, poz. 369 ze zm. 
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Warszawie, który rozpoznawa by sprawy dyscyplinarne z ca ego kraju. W przypadku, 

gdyby okaza o si , e wp yw tego rodzaju spraw jest bardzo du y, nale y rozwa  

mo liwo  utworzenie takich wydzia ów w innych S dach Apelacyjnych. W sk ad 

du weszliby s dziowie delegowani w tym celu z s dów apelacyjnych. Za podstaw  

procedowania nale y przyj  przepisy o post powaniu dyscyplinarnym zawarte w 

ustawie prawo o ustroju s dów powszechnych65 - zdecydowanie najlepszy z 

istniej cych w tym zakresie wzorców - dokonuj c odpowiednich korekt 

dostosowawczych w tym zakresie. 

Równie istotnym elementem, który zmierza  ma do zerwania z fikcj  post powa  

dyscyplinarnych w obecnym kszta cie, jest nadanie kompetencji podmiotom 

niezwi zanym z dan  korporacj  do dania wszcz cia i prowadzenia post powania 

dyscyplinarnego na etapie dochodzenia, a wi c na etapie przeds dowym, a nadto 

prawo wniesienia aktu oskar enia do s du dyscyplinarnego, b  popierania aktu 

oskar enia wniesionego przez rzecznika dyscyplinarnego.  

Obecnie Minister Sprawiedliwo ci ma wprawdzie prawo dania wszcz cia 

post powania dyscyplinarnego przez rzecznika dyscyplinarnego w stosunku do 

adwokata (art. 90 ust. 2 pr. o adw.), czy prawo z enia wniosku o wszcz cie takiego 

post powania wobec notariusza (art. 58 pr. o not.), ale nie ma on w istocie adnego 

realnego wp ywu na przebieg tego post powania, a w szczególno ci na jego 

ostateczny wynik - wniesienie aktu oskar enia do s du dyscyplinarnego, b  

umorzenie post powania dyscyplinarnego na etapie dochodzenia. Jedyne 

uprawnienie procesowe, jakie mu przys uguje, to prawo wniesienia kasacji od 

orzeczenia s du dyscyplinarnego drugiej instancji (art. 91a ust. 1 pr. o adw., art. 622 

pr. o r.p., art. 63a § 1 pr. o not.). 

Warto przy tym zauwa , e przepisy korporacyjne w odniesieniu do adwokatów 

przewiduj  mo liwo  umorzenia post powania dyscyplinarnego zarówno przez s d 

dyscyplinarny, jak i przez rzecznika dyscyplinarnego w ka dym przypadku tzw. 

mniejszej wagi. Podobne rozwi zanie zawarte zosta o w ustawie i radcach prawnych. 

Tak szeroko i nieprecyzyjnie sformu owana klauzula generalna pozostawia znaczny 

                                                
65 Ustawa z 27.07.2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). 
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obszar luzu decyzyjnego i tym samym budzi zasadnicze w tpliwo ci. W 

szczególno ci nie podlega ona w praktyce adnej kontroli zewn trznej. 

Odmiennie kwestie te reguluje ustawa prawo o ustroju s dów powszechnych 

przyznaj c prawo zaskar enia decyzji rzecznika dyscyplinarnego o odmowie 

wszcz cia lub umorzeniu post powania dyscyplinarnego organowi, który z  

wniosek o wszcz cie tego post powania, a wiec równie  Ministrowi Sprawiedliwo ci 

(art. 114 § 6 u.s.p.).  

Warto zauwa , e w odniesieniu do korporacji adwokackiej podobne, a nawet dalej 

id ce uprawnienia przewidywa a ustawa z 4 maja 1938 r. Prawo o ustroju 

adwokatury66. Zgodnie z t  regulacj  prokurator w ciwego s du apelacyjnego mia  

w post powaniu dyscyplinarnym status oskar yciela i móg  wzi  udzia  w ka dym 

post powaniu dyscyplinarnym, obok lub nawet zamiast rzecznika dyscyplinarnego, o 

ile uzna , e wymaga tego obrona interesu publicznego (art. 120). Ponadto mia  

prawo w ka dej sprawie prowadzonej przez rzecznika dyscyplinarnego zastrzec 

sobie zawiadomienie go o wynikach dochodzenia prowadzonego przez rzecznika. W 

takim przypadku prokurator w toku dochodzenia móg  stawia  wnioski o 

przeprowadzenie poszczególnych dowodów; wnioski te by y dla rzecznika wi ce 

(art. 130). W sprawach, w których prokurator zastrzeg  sobie zawiadomienie go o 

wynikach dochodzenia, rzecznik dyscyplinarny przed umorzeniem dochodzenia w 

takiej sprawie, mia  obowi zek uprzedzi  prokuratora, e nie znajduje podstawy do 

wniesienia aktu oskar enia. Umorzenie dochodzenia nast powa o jedynie wówczas, 

gdy prokurator w terminie dwutygodniowym od zawiadomienia go nie obj  

oskar enia (art. 134). Wydaje si  zasadne wprowadzenie analogicznych rozwi za  

do nowego modelu post powania dyscyplinarnego. 

3. Uchylenie zasady udzia u czynnika spo ecznego w orzecznictwie s dów 
powszechnych 

Proces odchodzenia od zasady udzia u czynnika spo ecznego w wymiarze 

sprawiedliwo ci zapocz tkowany zosta  ustaw  z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie 

                                                
66 Dz.U. Nr 33, poz. 289. 
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Kodeksu post powania cywilnego, rozporz dze  Prezydenta Rzeczypospolitej - 

Prawo upad ciowe i Prawo o post powaniu uk adowym, Kodeksu post powania 

administracyjnego, ustawy o kosztach s dowych w sprawach cywilnych oraz 

niektórych innych ustaw67. W miejsce poprzednio obowi zuj cej regu y, zgodnie z 

któr  s d cywilny w pierwszej instancji rozpoznawa  sprawy w sk adzie jednego 

dziego jako przewodnicz cego oraz dwóch awników, chyba e przepis szczególny 

stanowi  inaczej, wprowadzono zasad  jednoosobowego rozpoznawania spraw w 

pierwszej instancji przez s dziego zawodowego. Jednocze nie ustawa wyczerpuj co 

wymieni a rodzaje spraw, w których utrzymany zosta  sk ad awniczy. W ten sposób w 

przewa aj cej wi kszo ci spraw cywilnych nast pi o odej cie od zasady udzia u 

czynnika spo ecznego w wymiarze sprawiedliwo ci, a zarazem od zasady 

kolegialno ci. Uzasadniaj c dokonane zmiany wskazywano, e udzia awników w 

post powaniu cywilnym ma charakter wy cznie formalny, gdy  nie posiadaj  oni 

wiedzy prawniczej koniecznej przy rozpoznawaniu spraw cywilnych. Udzia awników 

ograniczono jedynie do tej kategorii spraw, w których - jak podnoszono - potrzebna 

jest znajomo  stosunków spo ecznych68. 

W pewnym zakresie zasada udzia u czynnika spo ecznego w wymiarze 

sprawiedliwo ci ograniczona zosta a równie  w post powaniu karnym. Ustawa z dnia 

29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodeksu post powania karnego, ustawy o ustroju 

dów wojskowych, ustawy o op atach w sprawach karnych i ustawy o post powaniu 

w sprawach nieletnich69 wprowadzi a jednoosobowy sk ad s du orzekaj cego w 

post powaniach szczególnych (post powanie uproszczone, post powanie z 

oskar enia prywatnego, przyspieszone, nakazowe). Zasada ta utrzymana zosta a w 

kodeksie post powania karnego z 1997 r.  

Obecnie w post powaniu cywilnym awnicy bior  udzia  w rozpoznawaniu w 

pierwszej instancji spraw z zakresu prawa pracy i ubezpiecze  spo ecznych oraz 

spraw ze stosunków rodzinnych, z wyj tkiem spraw o alimenty. Zasad  jest sk ad 

jednoosobowy, bez udzia u awników - pozosta e sprawy cywilne. W post powaniu 

                                                
67 Dz.U. Nr 43, poz. 189 ze zm. 
68 Zob. J. Jod owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jod owska, Post powanie cywilne, Warszawa 
1996, s. 130. 
69 Dz.U. Nr 89, poz. 443 ze zm. 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 36  

karnym sk adem zasadniczym w pierwszej instancji pozostaje sk ad trzyosobowy 

(jeden s dzia jako przewodnicz cy i dwóch awników). Ponadto w sprawach o 

przest pstwa, za które ustawa przewiduje kar  do ywotniego pozbawienia wolno ci, 

d orzeka w sk adzie dwóch s dziów i trzech awników. Sk ady awnicze przewiduj  

równie : ustawa z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o post powaniu w sprawach 

nieletnich70 oraz ustawa z 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich71. Zgodnie z art. 50 

u.o.p.n. s d rodzinny na rozprawie orzeka w sk adzie jednego s dziego i dwóch 

awników. Ponadto w sk adzie awniczym s d rodzinny orzeka na posiedzeniu w 

przedmiocie przed eniu pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich (art. 27 § 5 

u.o.p.n.). Sk ad awniczy przewidziany jest równie  na posiedzeniach wykonawczych 

du rodzinnego w przypadkach wyczerpuj co wskazanych w art. 75 § 2 u.o.p.n. Z 

kolei zgodnie z ustaw  o izbach morskich, izby morskie, jako s dy szczególne w 

sprawach z wypadków morskich, orzekaj c na rozprawie w pierwszej instancji w 

sk adzie jeden s dzia zawodowy oraz dwóch awników, za  w drugiej instancji w 

sk adzie jeden s dzia zawodowy oraz czterech awników. 

Realizacja postulatu wy czenia awników od orzekania w s dach powszechnych i 

tym samym oparcia orzecznictwa wy cznie na sk adach zawodowych, napotka  

mo e na dwa problemy.  

Pierwszy z nich jest natury konstytucyjnej. Zgodnie z art. 182 Konstytucji RP udzia  

obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwo ci okre la ustawa. Tym samym 

ustrojodawca uzna  udzia  czynnika spo ecznego w procesie orzeczniczym za jedn  z 

ustrojowych zasad s downictwa. Konkretyzacja tej zasady na gruncie ustawowym 

zawarta zosta a w art. 4 § 1 Prawa o ustroju s dów powszechnych, który stanowi, e 

sprawowanie wymiaru sprawiedliwo ci przez obywateli nast puje poprzez 

uczestnictwo awników w rozpoznawaniu spraw przed s dami w pierwszej instancji. 

W efekcie wydaje si , e nie jest mo liwa rezygnacja z instytucji awników bez 

wyra nego uchylenia art. 182 Konstytucji. 

                                                
70 Dz.U. z 2002 r., Nr 11, poz. 109 ze zm. 
71 Dz.U. Nr 58, poz. 320 ze zm. 
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Drugi problem dotyczy sk adów awniczych w sprawach z zakresu ubezpiecze  

spo ecznych. Mo na bowiem spotka  si  z pogl dem, e obowi zek uczestniczenia 

awników w rozpoznawaniu tego rodzaju spraw wynika bezpo rednio z 

mi dzynarodowych zobowi za  Polski przyj tych w tym zakresie. Chodzi mianowicie 

o sze  konwencji Mi dzynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowanych przez 

pa stwo polskie w 1948 r., przyj tych na Konferencji Ogólnej MOP w Genewie w 

czerwcu 1933 r. S  to:  

 Konwencja (Nr 40) dotycz ca obowi zkowego ubezpieczenia na wypadek 

mierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsi biorstwach 

rolnych72; 

 Konwencja (Nr 39) dotycz ca obowi zkowego ubezpieczenia na wypadek 

mierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsi biorstwach 

przemys owych i handlowych, w wolnych zawodach, jak równie  

cha upników i pracowników gospodarstw domowych73; 

 Konwencja (Nr 38) dotycz ca obowi zkowego ubezpieczenia na wypadek 

inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsi biorstwach 

rolnych74; 

 Konwencja (nr 37) dotycz ca obowi zkowego ubezpieczenia na wypadek 

inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsi biorstwach 

przemys owych i handlowych, w wolnych zawodach, jak równie  

cha upników i pracowników gospodarstw domowych75; 

 Konwencja (Nr 36) dotycz ca obowi zkowego ubezpieczenia na staro  

pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsi biorstwach rolnych76, 

 Konwencja (Nr 35) dotycz ca obowi zkowego ubezpieczenia na staro  

pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsi biorstwach 

                                                
72 Dz.U. z 1949 r., Nr 31, poz. 233. 
73 Dz.U. z 1949 r., Nr 31, poz. 231. 
74 Dz.U. z 1949 r., Nr 31, poz. 229. 
75 Dz.U. z 1949 r., Nr 31, poz. 227. 
76 Dz.U. z 1949 r., Nr 31, poz. 225. 
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przemys owych i handlowych, w wolnych zawodach, jak równie  

cha upników i pracowników gospodarstw domowych77. 

Wskazany powy ej pogl d opiera si  na tre ci klauzuli, zawartej w ka dej z tych 

konwencji, w nast puj cym brzmieniu: „spory te [to jest spory dotycz ce wiadcze  z 

zakresu ubezpiecze  spo ecznych - dop. autora]  rozstrzygane przez s dy 

specjalne, z one z s dziów zawodowych lub niezawodowych, obeznanych 

szczególnie z celem ubezpieczenia i potrzebami ubezpieczonych i orzekaj cych 

ewentualnie z udzia em asesorów, powo anych spo ród ubezpieczonych i 

pracodawców”. 

Nie wydaje si  jednak, aby z tre ci przytoczonej klauzuli nale o wyprowadzi  

wniosek co do konwencyjnego obowi zku rozstrzygania spraw z zakresu 

ubezpiecze  spo ecznych przez sk ady awnicze. Jedyny bowiem obowi zek, jaki 

mo na wyprowadzi  z tre ci tego przepisu dotyczy stworzenia w pa stwach, 

cych stronami tych konwencji, wyspecjalizowanych w zakresie ubezpiecze  

spo ecznych organów s dowych (s dy specjalne). Natomiast dalsza cz  tego 

przepisu w sposób wyra ny pozostawia w wy cznej kompetencji poszczególnych 

pa stw kwesti  ustalenia struktury osobowej utworzonych na podstawie konwencji 

dów specjalnych. St d zawarte w tym przepisie sformu owanie, i  s dy specjalne 

mog  sk ada  si  z s dziów zawodowych albo z s dziów niezawodowych, 

obeznanych szczególnie z celem ubezpieczenia i potrzebami ubezpieczonych, przy 

czym w sk adach orzekaj cych obok s dziów mog  równie  orzeka  przedstawiciele 

ubezpieczonych i pracodawców, okre lonych przez konwencje mianem asesorów. 

Tak wi c przepis ten nie tylko nie nak ada na pa stwa - strony konwencji adnych 

wymogów w zakresie ustalania sk adów orzekaj cych w ramach utworzonych s dów 

szczególnych, ale przeciwnie zawiera upowa nienie dla pa stw do uregulowania 

tych zagadnie  wed ug w asnego uznania, zgodnie z istniej cymi w poszczególnych 

pa stwach rozwi zaniami (sprawowanie wymiaru sprawiedliwo ci wy cznie przez 

dziów zawodowych, b  równie  niezawodowych - anglosaska instytucja 

dziego pokoju, w ko cu mo liwo  orzekania z udzia em awników). W efekcie 

brak podstaw do przyj cia tezy, zgodnie z któr  obowi zek utrzymania sk adów 
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awniczych w s dach ubezpiecze  spo ecznych wynika ze wskazanych wy ej 

konwencji. 

Popieraj c ide  zniesienia w s dach powszechnych instytucji awników, wydaje si  

zarazem koniecznym utrzymanie tej instytucji w s dach szczególnych, jakimi s  Izby 

Morskie. Otó  s dy te zajmuj  si  orzekaniem w sprawach z wypadków morskich, a 

wi c sprawami wymagaj cymi specjalistycznej wiedzy z zakresu eglugi morskiej. Z 

tych wzgl dów w sk adach orzekaj cych obok zawodowego s dziego - 

przewodnicz cego sk adu, konieczny jest udzia awników - specjalistów, osób 

maj cych fachow  wiedz  i praktyk  w zakresie eglugi i gospodarki morskiej. St d 

szczególny tryb powo ywania awników izb morskich - osoby powo ywane przez 

ministra w ciwego do spraw gospodarki morskiej z listy kandydatów przedstawionej 

przez przewodnicz cych izb morskich oraz spo ród osób wskazanych przez 

Dowódc  Marynarki Wojennej, Komendanta G ównego Stra y Granicznej i 

Komendanta G ównego Policji. Wydaje si  zasadne utrzymanie takiego modelu 

funkcjonowania Izb Morskich.  

 


