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1. Czy samo reformowanie ustroju wymiaru sprawiedliwości podlega ograniczeniom? 

− Istnienie legitymowanego celu reformy, który ma oparcie w wartościach 

konstytucyjnych 

− Niedopuszczalność reformy pozornej jako pretekstu do dokonania zmian 

kadrowych w sądownictwie, które ingerowałyby w niezawisłość sędziowską  

− Art. 180 ust. 5 Konstytucji RP jako przepis wyjątkowy, który nie stanowi 

samoistnego uzasadnienia dla reformy ustroju sądownictwa 

2. Ustrojowe ograniczenia w kształtowaniu struktury sądownictwa 

− Generalna reguła – wszelkie regulacje ustawowe dotyczące ustroju sądów muszą 

podlegać ocenie czy i w jakim stopniu mogą wpływać ograniczająco na 

niezawisłość i bezstronność sędziów 

− Zmieniony ustrój sądów musi stwarzać odpowiednie gwarancje niezawisłości  

− Wprowadzenie jednolitego stanowiska sędziowskiego (tzw. sędzia sądu 

powszechnego) – problem kryteriów i trybu awansowego 

− Nieprzenaszalność sędziego a duże okręgi sądowe – wyważenie potrzeby 

zapewnienia odpowiednich warunków (m.in. w aspekcie kadrowym) do 

sprawnego funkcjonowania sądów oraz potrzeby gwarantowania niezawisłości 

− Ukształtowanie struktury wewnętrznej sądu 

− Problem nowej obsady stanowisk kierowniczych w sądach (prezesi, 

przewodniczący wydziałów) 

3. Procesowe ograniczenia w kształtowaniu struktury sądownictwa 

− Generalna reguła – ustawodawca nie ma całkowitej swobody w kształtowaniu 

ustroju (w tym struktury) sądownictwa, gdyż przyjmowane w tym zakresie 



 

 

rozwiązania muszą respektować wymagania wynikające z konstytucyjnych praw 

jednostki, zwłaszcza prawa do sądu  

− Prawo do sądu właściwego (art. 45 ust. 1 Konstytucji) – nakaz kształtowania 

właściwości sądów z uwzględnieniem reguł stałości kompetencji, równowagi 

kompetencji oraz ekonomiki kompetencji – problem migracji spraw w ramach 

okręgu  

− Dostęp obywatela do sądu – publiczność rozpoznawania spraw, właściwość 

sądów odwoławczych 

− Czy każdy sąd powinien zajmować się wszystkimi kategoriami spraw niezależnie 

od ich ciężaru gatunkowego?  

• odpowiednie gwarancje prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym 

terminie 

• problem odpowiednich warunków logistyczno-organizacyjnych do 

rozpoznawania spraw o podwyższonym stopniu złożoności i 

skomplikowania 

• specjalizacja i doświadczenie zawodowe sędziów 

− Struktura sądownictwa a droga odwoławcza – dopuszczalność tzw. instancji 

poziomej 

 

 

 


