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Opinia prawna
w sprawie formy prawnej uregulowania struktury organizacyjnej
i właściwości sądów powszechnych

I.

Tezy opinii

1. Z art. 176 ust. 2 Konstytucji RP wynika, że założenia (podstawowe
założenia) struktury organizacyjnej sądów powszechnych winny być określone
w ustawie. W pełni dopuszczalna jest również regulacja niektórych zagadnień z tego
zakresu w umowach międzynarodowych ratyfikowanych za zgodą wyrażoną
w ustawie.
2. Konstytucja RP nie wyklucza upoważnienia do regulowania w drodze
rozporządzeń spraw szczegółowych z zakresu struktury organizacyjnej sądów
powszechnych, a zatem dopuszcza również upoważnienie do tworzenia i
znoszenia konkretnych sądów w rozporządzeniach wykonawczych ministra
sprawiedliwości.
Nie jest to bowiem sfera podstawowych założeń struktury organizacyjnej sądów,
o ile zachowana jest zasada, zgodnie z którą „kwestie „istotne” uregulowane są
w ustawie.
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3. Właściwość sądów powszechnych określona jest w art. 177 Konstytucji RP,
stąd też faktycznie w ustawie winno znaleźć się uregulowanie sposobu (sposobów)
ustalenia

właściwości

funkcjonowanie

jest

konkretnych

rodzajów

ustawie

przewidziane

w

sądów

powszechnych,

(sądów

określonego

których
stopnia

w strukturze sądownictwa powszechnego).
4. Co do formy uregulowania właściwości sądów powszechnych należy
przyjąć analogiczne jak przedstawione powyżej w punkcie pierwszym
generalne założenie i stwierdzić, iż nie jest konstytucyjnie wykluczone
upoważnienie do uregulowania w drodze rozporządzeń – jako sprawy
szczegółowej

–

dokładnych

granic

okręgów

sądowych

konkretnych

(indywidualnie oznaczonych) sądów, o ile zachowana jest zasada, zgodnie z którą
wszelkie kwestie „istotne” uregulowane są w ustawie.
5. Kwestią wątpliwą, której rozstrzygnięcie wykracza poza ramy zlecenia,
jest odpowiedź na pytanie, czy zmiany w strukturze organizacyjnej sądów
lub w określeniu właściwości miejscowej sądów (granic okręgów sądowych) podjęte
w drodze rozporządzenia dają w świetle ustawy zasadniczej dostateczną podstawę
do przeniesienia sędziego – bez jego zgody – do innego sądu lub w stan spoczynku
(art. 180 ust. 5 Konstytucji).
6. Wyrażoną wcześniej ocenę w pełni potwierdza praktyka ustrojowa
od 1997 r.. Jednak pełną, ostateczną i prawnie wiążącą odpowiedź na poruszony
w zleceniu problem przynieść winien wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zawisłej
przed nim sprawie o sygn. K 27/12.

II. Zagadnienia wstępne.

Przedmiotem niniejszej opinii prawnej jest odpowiedź na postawione
przez zleceniodawcę pytanie: „Czy Konstytucja RP wymusza na ustawodawcy
ustawową regulację struktury organizacyjnej sądów powszechnych i właściwości
sądów powszechnych”. Ponieważ odpowiedź na

tak sformułowane pytanie

jest w świetle art. 176 ust. 2 Konstytucji RP oczywista, a w zleceniu odwołano się
do złożonego w trybie art. 118 ust. 2 Konstytucji RP obywatelskiego projektu ustawy
o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju

2

sądów powszechnych (druk sejmowy nr 804), w opinii niniejszej rozwinięto
rozważania na temat dwóch elementów, a mianowicie formy prawnej tworzenia
oraz likwidacji sądów jako elementu określenia ich struktury organizacyjnej
oraz formy prawnej określania granic okręgów sądów jako złożonego zagadnienia
dotyczącego

zarówno

organizacji

wymiaru sprawiedliwości,

jak

i

ustalania

właściwości sądów.
W

trakcie

sporządzania

opinii

uwzględniono

przede

wszystkim

orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności zaś wskazania
wynikające z wyroku z dnia 30 czerwca 2003 r. (sygn. P 1/03, OTK Z.U. 2003, nr
6, poz. 56) oraz z dnia 15 stycznia 2009 r. (sygn. K 45/07, OTK Z.U. 2009, nr 9,
poz. 57), dotyczące wprost problematyki poruszonej w zleceniu. Wykorzystano
również uzasadnienie wniosków złożonych przez Krajową Radę Sądownictwa
(uchwała

216/2012

z

dnia

19

lipca

2012

r.

–

zob.

http://www.krs.pl/admin/files/201337.pdf - 5.12.2012) oraz grupę posłów na Sejm do
Trybunału Konstytucyjnego, a dotyczących niezgodności z Konstytucją obecnie
obowiązującej regulacji zawartej w ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych.
Podstawę niniejszej opinii stanowiło również stanowisko Prokuratora Ge neralnego z
6 listopada 2012 r., sygn. PG VIII TK 77/12 (http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm 5.12.2012) dotyczące wspomnianych wcześniej dwóch wniosków do TK. Ponieważ
tezy niniejszej opinii pokrywają się w znacznym stopniu ze stanowiskiem Prokuratora
Generalnego, w jej uzasadnieniu nie powtarzano jego argumentacji, w szczególności
ograniczone do minimum zostały rozważania historyczno-prawne.
Przedmiotem niniejszej opinii nie jest bezpośrednio problem zgodności
z Konstytucją obecnie obowiązującej regulacji wynikającej z art. 20 pkt 1 ustawy
z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
ze zm. – dalej: u.s.p.), aczkolwiek jej tezy oddziałują na ocenę zgodności tego
przepisu z ustawą zasadniczą. Kwestia ta, którą, wobec zaskarżenia art. 20 pkt 1
u.s.p., winien rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny, pozostaje „otwarta”, co oznacza,
iż ostateczna ocena problemu poruszonego w zleceniu możliwa będzie dopiero
po wyroku TK w sprawie o sygn. K 27/12. Może on przynieść bardzo istotne
konsekwencje, nie tylko jeśli chodzi o konieczność znacznej rewizji przepisów
dotychczasowych, ale również ich drobnych korekt lub uzupełnień.
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III. Uzasadnienie i ustalenia szczegółowe

1. Punktem wyjścia dla odpowiedzi na postawione w zleceniu pytanie jest
treść art. 176 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym: „Ustrój i właściwość sądów
oraz

postępowanie

przed

sądami

określają

ustawy”.

Ponieważ

struktura

organizacyjna stanowi niewątpliwie element określenia ustroju sądów, a sądy
powszechne są jedną z konstytucyjnie wyróżnionych „gałęzi” władzy sądowniczej
(art. 175 ust. 1 Konstytucji RP) stwierdzić można, iż polska ustawa zasadnicza
„wymusza”

uregulowanie

obu

wskazanych

wyżej

zagadnień

w

ustawie.

Przyjąć jednak też należy, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji RP
dopuszczalne byłoby zawarcie pewnych norm organizacyjno-kompetencyjnych
dotyczących władzy sądowniczej w umowach międzynarodowych, ale tylko takich,
których

ratyfikacja

nastąpiła

za

uprzednią

zgodą

wyrażoną

w

ustawie.

Chodzi tu o w szczególności o poszerzenie właściwości sądów polskich lub też
o bliższe uregulowanie postępowania w sprawach związanych z tzw. obrotem z
zagranicą. Na marginesie zauważyć też należy, iż możliwe jest uregulowanie
pewnych aspektów tej problematyki w prawie stanowionym przez organizację
międzynarodową, której RP jest członkiem (art. 91 ust. 3 Konstytucji RP).
Jak już jednak wspomniano, w postawionym w zleceniu pytaniu chodzi
w

istocie

o

problem

dopuszczalności

częściowego

odesłania

w

ustawie

do uregulowania wskazanych w art. 176 ust. 2 Konstytucji RP zagadnień
w rozporządzeniach wydanych zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Inaczej
mówiąc, chodzi tu, z prawniczego punktu widzenia, w pierwszej kolejności o problem,
czy art. 176 ust. 2 Konstytucji RP ustanawia tzw. zupełną czy też absolutną
wyłączność ustawy (regulacji rangi ustawowej).
Odpowiadając na tak postawione pytanie, stwierdzić należy na wstępie, iż jego
wyjaśnienia nie przynosi wykładnia językowa art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.
Po pierwsze, z uwagi na to, iż językowe znaczenie słowa ustrój jest bardzo
wieloznaczne i nieprecyzyjne. Tłumaczyć je można jako „sposób, w jaki została
zorganizowana jakaś działalność (Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, t. 5, Warszawa 2007, s. 499) lub też „strukturę czegoś, system, organizację”
(Popularny słownik języka polskiego, pod. red. B. Dunaja, Warszawa 2000, s. 755).
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Po

drugie,

konstytucyjna

regulacja

określenie

przewidująca

pewnych

zagadnień w drodze ustawy nie przesądza automatycznie o całkowitym zakazie
jej regulowania w drodze aktów wykonawczych, m. in. rozporządzeń (zob. m. in.
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2003, s. 138). Po trzecie, wydaje
się, że ustawodawca konstytucyjny użył tu pewnej klauzuli generalnej – celowo
posłużył się pewnym „zwrotem nieostrym”, wykorzystywanym typowo dla odesłania
do regulacji podkonstytucyjnej bez intencji nadania mu w tym miejscu bardzo
dokładnej, szczegółowej i precyzyjnej treści.
2. Trybunał Konstytucyjny w obu wskazanych wcześniej orzeczeniach
jednoznacznie opowiedział się za stanowiskiem, zgodnie z którym art. 176 ust.
2

Konstytucji

nie

wyznacza

sfery

wyłączności

absolutnej

ustawy.

O tej jednoznaczności, a także utrwaleniu stanowiska Trybunału Konstytucyjnego
świadczy następujący fragment uzasadnienia drugiego ze wskazanych wcześniej
wyroków: „Zdaniem Trybunału formuła odesłania zastosowana w art. 176 ust. 2 jest
szersza, niż ma to miejsce w wypadku trybunałów (art. 197 i art. 201) i jest w nauce
prawa prezentowana jako typowa dla podsumowania konstytucyjnej regulacji
dotyczącej

poszczególnych

organów

lub

kategorii

organów

państwowych

(nawiązująca do tradycyjnej zasady wyłączności ustawy). To znaczy, że na
poziomie ustawy muszą być określone wszystkie podstawowe elementy
ustroju, właściwości i procedury sądowej. Nie wyklucza to jednak odsyłania
przez

ustawodawcę

rozporządzenia

spraw
(por.

szczegółowych
wyrok

do

regulacji

z

w

30

drodze
czerwca

2003 r., sygn. P 1/03, OTK ZU nr 6/A/2003, poz. 56 – podkr. autora opinii).
Redakcyjne ujęcie art. 176 ust. 2 Konstytucji nie daje podstaw do wyprowadzania
z niego zasady absolutnej wyłączności regulacji ustawowej.”.
Tak więc ogólna odpowiedź na za warte w zleceniu pytanie byłaby w tym
świetle następująca: Konstytucja RP „wymusza” ustawową regulację wszystkich
podstawowych

elementów

struktury

organizacyjnej

i

właściwości

sądów

powszechnych, w pozostałym zakresie ustawa może (choć oczywiście nie musi)
odsyłać do regulacji wykonawczej (w szczególności do rozporządzeń).
3. W tym kontekście pojawia się – jako faktycznie rozstrzygająca – kwestia,
co konkretnie należy do elementów podstawowych organizacji i właściwości sądów.
Inaczej mówiąc chodzi

zaś o wymagany poziom (stopień) szczegółowości

(tzw. „głębokości”) regulacji ustawowej. Ogólnie powiedzieć przy tym można,
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iż im większy jest związek danej regulacji z konkretyzacją norm, zasad i wartości
konstytucyjnych, tym większa musi być dokładność regulacji ustawowej i tym
mniejsze jest pole do odesłania w ustawie do aktów wykonawczych (rozporządzeń).
Jednocześnie oznacza to, iż poziom szczegółowości („głębokości”) regulacji
ustawowej wykonującej art. 176 ust. 2 Konstytucji nie musi być jednakowy
w odniesieniu do różnych zagadnień składających się na określenie struktury
organizacyjnej i właściwości sądów. Całego problemu nie można więc analizować
abstrakcyjnie, ale tylko w odniesieniu do pewnych konkretnych zagadnień
(kompleksów zagadnień). Jak już zaznaczono w niniejszej opinii, przeanalizowane są
tylko dwa problemy, a mianowicie tworzenie i znoszenie sądów oraz określanie
granic

ich

właściwości

miejscowej

(granic

okręgów

sądowych).

Pierwsze wiąże się ściśle z ustrojem sądów, drugie w pierwszej kolejności
z określeniem ich właściwości.
4. Ogólnie powiedzieć można, iż przyjęta przez Trybunał Konstytucyjny
wykładnia art. 176 ust. 2 Konstytucji RP pozwala na stwierdzenie, iż
Konstytucja RP dopuszcza ustawowe upoważnienie do tworzenia i znoszenia
konkretnych sądów w rozporządzeniach wykonawczych. Nie jest to bowiem –
wobec istnienia (na początku 2008 r.) w Polsce 11 sądów apelacyjnych, 45
sądów okręgowych i 323 sądów rejonowych – sfera podstawowych założeń
struktury organizacyjnej sądów. Trudno wyobrazić sobie, iż sfera zasadniczych
rozstrzygnięć obejmuje również utworzenie w sposób indywidualny prawie 400
państwowych jednostek organizacyjnych. Oczywiście zachowana musi być
zasada, zgodnie z którą „kwestie istotne” (przede wszystkim rodzaje sądów i
bliższe założenia co do ich „wielkości”) uregulowane są w samej ustawie.
Samo upoważnienie musi w sposób rygorystyczny spełniać wymogi zawarte w
art. 92 ust. 1 Konstytucji.
Nie wnikając tu w szczegóły obowiązującej regulacji dotyczącej tworzenia
i znoszenia sądów, zauważyć też należy, iż istotnym zagadnieniem dla rozdzielenia
kompetencji

ustawodawcy

i

władzy

wykonawczej

w

zakresie

omawianej

tu problematyki jest zagadnienie tzw. władztwa organizacyjnego (w ścisłym
znaczeniu) w sferze organizacji wymiaru sprawiedliwości. Przez pojęcie to
rozumieć należy uprawnienie do tworzenia i likwidacji konkretnych sądów
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traktowanych jako odrębne jednostki organizacyjne w strukturze sądownictwa.
W pewnym sensie mamy tu czynienia z aktami indywidualno-konkretnymi,
będącymi niewątpliwie wykonywaniem ustawy w „klasycznym” tego słowa
rozumieniu. To zaś na mocy zasady podziału władzy (art. 10 ust. 1 Konstytucji
RP) należy „z natury rzeczy” do właściwości egzekutywy.
Co prawda w wielu ustawach mamy do czynienia z regulacją tworzącą
konkretne

(jednostkowe,

oznaczone

imiennie)

organy

władzy

publicznej

lub inne instytucje publiczne, albo też przewidującą, iż ich tworzenie i likwidacja
następuje w drodze ustawy (np. publiczne uczelnie akademickie – zob. art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. Nr 164,
poz. 1365 ze zm.). Trybunał Konstytucyjny zaakceptował pośrednio taką praktykę
uznając, iż nadanie rozstrzygnięciu o utworzeniu lub zniesieniu gminy „rangi”
rozporządzenia

nie

narusza

konstytucyjnego

założenia,

zgodnie

z

którym

rozporządzenie jest źródłem prawa, a więc aktem generalnym i abstrakcyjnym
(zob. wyrok TK z 27 listopada 2000 r. sygn. U 3/00 – OTK ZU 2000/8/293).
Problem prawnej formy działań egzekutywy jest jednak drugorzędny wobec
stwierdzenia, iż tworzenie (erygowanie) konkretnych państwowych jednostek
organizacyjnych należeć powinno w pierwszej kolejności do właściwości władzy
wykonawczej. Jest to bowiem przede wszystkim wykonywanie postanowień ustawy,
które z założenia mają mieć charakter abstrakcyjny i generalny.
Zwrócić tu należy uwagę, iż wymóg zapewnienia sprawności działania
sądów jako instytucji publicznych (Preambuła do Konstytucji RP) powoduje, iż
wskazana byłaby szybka reakcja na faktyczne zmiany w czynnikach mających
wpływ strukturę sądów. Niewątpliwie forma rozporządzenia umożliwia szybsze
zmiany stanu prawnego niż forma ustawy. Zasada sprawności działania
instytucji publicznych przemawiałyby więc również za dopuszczalnością
tworzenia i likwidacji konkretnych sądów w drodze rozporządzeń.
Należy też podkreślić, iż dla odpowiedzi na pytanie, czy Konstytucja RP
„wymusza”

tworzenie

(bezpośrednio

w

i

drodze

znoszenie
ustawy)

konkretnych
istotna

staje

sądów
się

w

drodze

wykładnia

ustawy

systemowa

art. 176 ust. 2 Konstytucji RP. Przepis ten czytać należy przede wszystkim
w kontekście zasady podziału i równowagi władz (art. 10 ust. 1 i 2 Konstytucji RP)
oraz stanowiącej jej rozwinięcie

zasady niezależności sądów i trybunałów
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(art. 173 Konstytucji RP), a ponadto w zwią zku z konstytucyjnym prawem do sądu
(art.

45

ust.

1

Konstytucji)

oraz

zasadą

nieprzenaszalności

sędziego

(art. 180 Konstytucji RP). Analizy wymaga zatem, czy wskazane wcześniej przepisy
konstytucyjne nie powodują wykluczenia zastosowania w tej kwestii ogólnego
założenia przyjętego przez Trybunał Konstytucyjny.
W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż zasady podziału władzy
i niezależności sądów te

nie mogą być rozumiane

w sposób absolutny,

t.j. brak związania organów władzy sądowniczej żadnymi rozstr zygnięciami podjętymi
przez organy innych władz. Podkreślić należy, iż patrząc z punktu widzenia relacji
między poszczególnymi władzami art. 176 ust. 2 Konstytucji wprowadza odstępstwo
od zasady niezależności sądów, ograniczając ją w istocie do sfery samego
wymierzania sprawiedliwości w ścisłym tego słowa znaczeniu (art. 175 ust. 1).
Zasada niezależności sądów nie może być zatem rozumiana w ten sposób,
iż to same sądy określać mają swój ustrój, właściwość i stosowaną procedurę.
Z tego punktu widzenia jest rzeczą drugorzędną, czy ograniczenie niezależności
sądów następuje bezpośrednio w drodze ustawy, czy też w konstytucyjnie
dopuszczalny sposób i na podstawie ustawy w drodze rozstrzygnięć prawodawczych
organów egzekutywy. W szczególności zwrócić należy uwagę, iż zarówno organy
ustawodawcze, jak i wykonawcze mają z założenia charakter „organów politycznych”,
i trudno a priori zakładać, iż przepisy rangi podustawowej będą miały na celu
realizację niedozwolonych konstytucyjnie celów politycznych, a rozstrzygnięcia
ustawodawcze –

nie. Z teoretycznego punktu widzenia stwierdzić można,

iż dla realizacji równowagi władz „optymalna” jest właśnie sytuacja, w której organy
władzy ustawodawczej tworzą podstawę do konkretnych rozstrzygnięć kreacyjnych
organów wykonawczych. Istota problemu sprowadza się więc nie do dopuszczalności
tego rodzaju podziału kompetencji, ale określenia w ustawie takich założeń,
które

uniemożliwią

(względnie

utrudnią)

realizację

przez

egzekutywę

niekonstytucyjnych zamierzeń przy tworzeniu wzg lędnie znoszeniu sądów.
Przedstawiona nieco wcześniej interpretacja art. 176 ust. 2 Konstytucji,
która nie zakłada konieczności tworzenia sądów w drodze ustawy, opierać się też
może na odwołaniu do treści art. 175 ust. 1 Konstytucji RP, który – oprócz Sądu
Najwyższego

–

nie

wskazuje

konkretnych

sądów

sprawujących

wymiar

sprawiedliwości, ale wymienia tylko rodzaje (kategorie) sądów. Można zatem
utrzymywać, iż ustawa winna regulować (wyłącznie regulować) tylko ustrój
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określonych rodzajów sądów i ich właściwość, nie musi natomiast tworzyć
konkretnych sądów. Przy uzasadnieniu takiego stanowiska można na zasadzie
analogii odwołać się stanowiska Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego
sposobu tworzenia jednostek samorządu terytorialnego oraz dokonywania
podziału terytorium kraju na konkretne jednostki. W art. 15 ust. 2 Konstytucji
RP stwierdza się bowiem, w pewnym stopniu analogicznie do art. 176 ust. 2, iż
zasadniczy podział terytorialny (...) określa ustawa. Jednak z przepisu tego nie
wynika, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, konieczność uregulowania w
akcie ustawodawczym bytu i granic konkretnych gmin jako jednostek
zasadniczego podziału terytorialnego państwa i podstawowych jednostek
samorządu terytorialnego (zob. wyrok TK z 10 grudnia 2002 r. sygn. K. 27/02, OTK
ZU 2002/A/7/92). Można w tym zakresie odesłać do aktów wykonawczych
(rozporządzeń). Zauważyć też należy, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) to
Rada Ministrów tworzy łączy, znosi i dzieli powiaty oraz ustala ich granice.
Ogólnie powiedzieć więc można, iż ustrojowe przepisy konstytucyjne
dotyczące funkcjonowania władzy sądowniczej nie wskazują jednoznacznie,
iż w kwestii tworzenia i znoszenia sądów należałoby odstąpić od ogólnego
założenia dopuszczalności odesłania w zakresie ustroju sądów do regulacji
zawartych w rozporządzeniach wykonawczych. Jednak zwrócić należy uwagę, iż
praktyczne znaczenie stwierdzenie to uzyskuje dopiero wówczas, jeśli wykazać, iż
określenie

właściwości

sądów

może

następować

z

wykorzystaniem

(przy

współstosowaniu) norm podstawowych. Nie ma bowiem sensu tworzenie w drodze
rozporządzeń sądów, skoro rozporządzenia te mogły być wykorzystane przy
ustalaniu ich właściwości miejscowej.
5. Ogólnie rzecz ujmując przez właściwość określonego organu państwa
rozumie się zakres spraw, które mu podlegają albo też jego kompetencje
(zob. Popularny Słownik..., s. 787). Tradycyjnie rozróżnia się właściwość rzeczową,
miejscową i funkcjonalną. Kwestia określenia granic okręgów sądowych dotyczy
oczywiście drugiego ze wskazanych aspektów.
Właściwość

sądów

powszechnych

określona

jest

ogólnie

w art. 177 Konstytucji RP, stąd też faktycznie w ustawie winno znaleźć się
uregulowanie sposobu (sposobów) ustalenia ich właściwości konkretnych rodzajów
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sądów (sądów powszechnych), których funkcjonowanie jest w ustawie przewidziane
(sądów określonego stopnia w strukturze sądownictwa).
Powtórzyć należy, iż w powołanych wcześniej wyrokach Trybunał
Konstytucyjny odniósł dopuszczalność odesłania w ustawie w zakresie
regulacji szczegółowej do aktów wykonawczych również do określenia
właściwości sądów. Analizy wymaga więc, czy nie ma przeszkód wynikających
z innych norm konstytucyjnych, aby określenie granic okręgów sądowych
konkretnych sądów (obszaru ich właściwości miejscowej) odbywało się w
rozporządzeniu przy założeniu, iż ustawa określa zasady, jakie muszą być przy
tym przestrzegane.
Jak łatwo zauważyć, wymóg ustawowej regulacji właściwości sądów łączy się
w pierwszej kolejności z konstytucyjnie poręczonym prawem do sądu (art. 45 ust. 1
Konstytucji). Przepis ten wymienia konstytutywne cechy sądu (niezależność,
bezstronność i niezawisłość), a zatem przepisy dotyczące ustroju sądów muszą te
założenia rozwijać i konkretyzować. Jeśli chodzi o niezawisłość, to sposób tworzenia
i

znoszenia

sądów

ma

znaczenie

przede

wszystkim

z

punktu

widzenia

konstytucyjnego zakazu przenoszenia sędziego do innego sądu (na inne stanowisko
służbowe – art. 180 ust. 2 i 5 Konstytucji RP). Zagadnienie to zostało bliżej
omówione dalej (pkt 6). W kontekście samego art. 45 ust. 1 Konstytucji istotne jest
użyte w nim wyrażenie „sąd właściwy”. Można je rozumieć od strony „materialnej”
jako pojęcie odwołujące się do sądu, który ze względu na specjalizację lub miejsce
w strukturze wymiaru sprawiedliwości jest najlepiej przygotowany do rozpoznawania
pewnej kategorii spraw (zob. m. in. M. Jaworska, Konstytucyjna formuła prawa
do sądu właściwego a sprawo wana przez sądy administracyjne kontrola działalności
administracji publicznej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 3(11)/2012, s. 207-209
i powołana tam literatura). Patrząc od strony formalnej, powiedzieć należy, iż sąd
właściwy to sąd wyznaczony przez normy prawne o charakterze generalnym
i abstrakcyjnym obowiązujące przed rozpoczęciem konkretnego postępowania
sądowego, a więc taki sąd, którego kompetencja do rozstrzygnięcia sprawy
nie

wynika

z

indywidualnego

rozstrzygnięcia

(jednostkowego

wskazania).

Nie rozwijając dalej tego wątku, podkreślić należy, iż art. 45 ust. 1 Konstytucji
nie odwołuje się

wprost do

właściwości wynikającej wyłącznie z

ustawy.

Można tu również nawiązać do wykładni historycznej i przytoczyć tu art. 98
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Konstytucji Marcowej z 1921 r. który stwierdzał, „Nikt nie może być pozbawiony sądu,
któremu z prawa podlega.”. Przepis nie powoływał się więc wyłącznie na normy rangi
ustawowej i obowiązująca obecnie regulacja prawna spełniałaby jego wymagania.
Tak więc art. 45 ust. 1 Konstytucji nie powinien być traktowany jako podstawa
wymagania, aby właściwość konkretnych sądów wynikała wyłącznie z samej ustawy.
6. Jeśli chodzi zarówno o problem formy regulacji struktury organizacyjnej
sądów, jak i regulacji granic (zmiany granic) okręgów sądowych, to istotne
konsekwencje wynikają z wykładni art. 176 ust. 2 w związku art. 180 ust. 2 i 5
Konstytucji. Art. 180 Konstytucji ustanawia bowiem generalny zakaz przenoszenia
sędziego do innej siedziby lub też na inne stanowisko (stanowisko służbowe)
bez jego woli jako podstawową gwarancję zasady niezawisłości sędziowskiej
(art. 178 ust. 1 Konstytucji RP). Przeniesienie sędziego – wbrew jego woli – na inne
stanowisko służbowe jest zasadniczo niedopuszczalne chyba, że mamy do czynienia
z ustawowo określonym odstępstwem, a podstawą przeniesienia jest orzeczenie
sądowe (art. 180 ust. 2 Konstytucji RP). Art. 180 ust. 5 Konstytucji wprowadza
dodatkową podstawę przeniesienia, a mianowicie zmianę ustroju sądów lub zmianę
granic okręgów sądowych. Problem, jaki pojawia się przy interpretacji tego przepisu,
polega na tym, iż nie jest jasne, czy zmiana ustroju sądów lub granic okręgów
sądowych musi wynikać z ustawy (tak jak w przypadku podstawy przeniesienia
z art. 180 ust. 2 Konstytucji ), czy też nie. Należy zauważyć, iż Konstytucja Marcowa
z 1921 r. wyraźnie zastrzegała, iż zakaz przeniesienia sędziego bez jego zgody
doznaje

ograniczenia,

jeżeli

jest

wywołany

zmianą

w

organizacji

sądów

postanowioną w drodze ustawy (art. 78). Dlatego kiedyś w ustawie z 4 marca 1929 r.
(Dz. U. Nr 5, poz. 43), nowelizującej rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
z 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 12, poz. 93),
stwierdzono, iż Prezydent RP może w drodze rozporządzenia zmienić granice okręgu
sądowego lub siedzibę sadu, ale nie mogło to być podstawą przeniesienia sędziego
na inne stanowisko lub w stan spoczynku.
Zmiany w systemie sądów polegające na ich znoszeniu (likwidacji) mają więc
oczywiste i bezpośrednie konstytucyjno -prawne istotne znaczenie z punktu widzenia
zasady nieprzenaszalności sędziów. Trudno przecież żeby sędzia zajmował
stanowisko służbowe w zlikwidowanym sądzie. W przypadku tworzenia sądów
i zmian w granicach okręgów sądowych wpływ ten jest również widoczny,
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choć pośredni, bowiem nie ma merytorycznych podstaw, aby zachowywać
np. obsadę personalną sądu w sytuacji istotnego zmniejszenia przyporządkowanego
mu okręgu.
Wydaje się, iż założenie przyjęte w Konstytucji Marcowej odnosić można
byłoby

ewentualnie

również

do

obowiązującej

regulacji

konstytucyjnej.

Zakaz przenoszenia sędziów na inne stanowiska jest tak bardzo blisko powiązany
z zasadą

niezawisłości, tak

że trudno

założyć, iż sformułowanie zawarte

w art. 180 ust. 2 Konstytucji dotyczące ustawowej podstawy przeniesienia można
byłoby

interpretować

w

sposób

zakładający

dopuszczalność

odesłania

(nawet dotyczącego szczegółów) do regulacji podstawowej (do rozporządzeń).
Analogicznie przyjąć można byłoby, iż – choć art. 180 ust. 5 Konstytucji
nie wspomina wprost o formie ustawy – podstawa przeniesienia sędziego winna
zawsze być powiązana z realizacją założeń wyrażonych wprost w ustawie.
Podkreślić przy tym należy, iż przyjęcie takiego założenia nie oznacza,
iż Konstytucja RP „wymusza” wyczerpującą ustawową regulację tworzenia i likwidacji
sądów, jak również zmian granic okręgów sądowych. Tworzenie „nowych” sądów
i

zmiana

granic

okręgów sądowych

nie

oznaczają

bowiem bezwzględniej

konieczności przeniesień sędziów bez ich zgody. Dalsza analiza poruszonego w tym
punkcie

problemu

wykracza

jednak

zdecydowanie

poza

granice

zlecenia,

jako że nie chodzi tu już o problem dopuszczalności odesłania w ustawie do aktów
wykonawczych, ale o dopuszczalnych problem skutków prawnych tychże aktów.
7. Należy też zwrócić na końcu uwagę, iż obecnie obowiązujące regulacje
dotyczące tworzenia i znoszenia sądów pochodzą z „okresu prokonstytucyjnego”,
t.j. przyjęte zostały po uchwaleniu obowiązującej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia
1997 r. Oprócz Prawa o ustroju sądów powszechnych zagadnienie to uregulowane
jest w dwóch jeszcze ustawach. Zgodnie z art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.)
kompetencja do tworzenia i znoszenia wojewódzkich sądów administracyjnych
oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości przysługuje Prezydentowi RP.
Mamy tu więc sytuację w istocie analogiczną jak w u.s.p., ponieważ „władztwo
organizacyjne” w odniesieniu do (innych poza Naczelnym Sądem Administracyjnym)
sądów administracyjnych przysługuje organowi władzy wykonawczej i realizowane
jest w formie rozporządzenia, a nie „bezpośrednio” na drodze ustawowej.
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Bardziej zbliżona do sądownictwa powszechnego jest sytuacja sądów wojskowych.
W myśl art. 3 § 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676 ze zm.) uprawnienie do tworzenia
wojskowych sądów okręgowych i wojskowych sądów garnizonowych posiada
bowiem Minister Obrony Narodowej działający w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości. Pomimo wielu (ponad 10) lat obowiązywania w stosunku do tych
regulacji nie było podnoszonych wcześniej (a w szczególności w momencie ich
tworzenia) zarzutu niezgodności z Konstytucją ze względu na wyłączność formy
ustawowej. Można więc krótko powiedzieć, że także praktyka konstytucyjna
przemawia za przyjęciem tez wskazanych na wstępie niniejszej opinii.

IV. Podsumowanie

W konkluzji powtórzyć należy tezy zaprezentowane na wstępie niniejszej
opinii, które rozwinięte i uzasadnione zostały w dalszej jej części.
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