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Zasada prawa do s du w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucji Federacji Rosyjskiej
The principle of the right to a fair trial in the Constitution of the Polish Republic
and the Constitution of Russian Federation

Pa stwo polskie i pa stwo rosyjskie ł czy poło enie geograficzne w Europie
rodkowo-Wschodniej i wspólnota losów historycznych (funkcjonowanie
w podobnych systemach społecznych i prawnych przez kilkadziesi t lat) oraz
uwarunkowania kulturowe (zbli ona mentalno i nieufno do władzy). W literaturze cz sto uwa a si , e Polska była dla Rosji oknem na kultur zachodnioeuropejsk (w tym równie – kultur prawn ). Obecnie zarówno Polska, jak
i Rosja od momentu odzyskania suwerenno ci nale do kr gu pa stw demokratycznych i w swych rozwi zaniach polityczno-prawnych odwołuj si do koncepcji pa stwa prawnego. Oba pa stwa w swoich nowych konstytucjach zawarły katalog praw człowieka oraz rodki ochrony tych praw. Oba pa stwa w swych
systemach prawa znalazły miejsce dla prawa do s du, rozumianego jako prawo
człowieka i zarazem rodek ochrony praw i wolno ci człowieka i obywatela.
Zgodnie z art. 2 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pa stwem prawnym, urzeczywistniaj cym zasady sprawiedliwo ci społecznej”. Natomiast według art. l ust. l Konstytucji Federacji Rosyjskiej: „Fede-
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racja Rosyjska – Rosja jest demokratycznym federalnym pa stwem prawa z republika sk form rz dów”.1
W idei pa stwa prawnego na pierwszym miejscu stawia si prawa i wolno ci
człowieka i obywatela, a jednym z najwa niejszych elementów s proceduralne
oraz instytucjonalne gwarancje praw i wolno ci człowieka i obywatela. Przez
prawa te obie konstytucje rozumiej prawa i wolno ci osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne. W pa stwie prawnym istnieje równie system
procedur i instytucji zapewniaj cych przestrzeganie prawa, przez wszystkie
podmioty działaj ce w pa stwie – zarówno jednostki, jak i organy władzy publicznej. Jednak e istnienie nawet najlepiej sformułowanych praw człowieka
i obywatela w ka dym pa stwie b dzie martw liter , gdy nie b d istnie efektywne i realne s dowe rodki ochrony tych praw. Instytucjonalnie ka de demokratyczne pa stwo prawne charakteryzuje si : wydzieleniem niezale nej władzy
s downiczej, wyposa onej w atrybut niezawisło ci, sprawuj cej wymiar sprawiedliwo ci; istnieniem s dów administracyjnych, którym poddana jest kontrola
decyzji administracyjnych; powołaniem instytucji kontroli zgodno ci prawa
z konstytucj oraz instytucji ombudsmana stoj cego na stra y wolno ci i praw
naruszonych przez organy władzy publicznej.
Konstytucja RP zapewnia istnienie s dów, które sprawuj wymiar sprawiedliwo ci, tj. S du Najwy szego, s dów powszechnych, s dów administracyjnych oraz s dów wojskowych, b d cych władz odr bn i niezale n od innych
władz. Gwarantuje równie istnienie Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika
Praw Obywatelskich. Równie według Konstytucji FR wymiar sprawiedliwo ci
w Rosji sprawuj wył cznie s dy, których system okre la Konstytucja FR
i federalna ustawa konstytucyjna. Konstytucja FR gwarantuje istnienie S du
Najwy szego, S du Konstytucyjnego i Naczelnego S du Arbitra owego. Zarówno Konstytucja RP, jak i Konstytucja FR zawieraj katalog procedur umo liwiaj cych zwrócenie si do powy szych instytucji w celu ochrony praw i wolno ci
człowieka i obywatela.2
Do najwa niejszych rodków ochrony praw i wolno ci nale y prawo do s du, zapewniaj ce dost p do wszelkich konstytucyjnie ustanowionych s dów oraz
rzetelne prowadzenie post powania przed nimi, bez mo liwo ci zamkni cia
drogi s dowej dochodzenia naruszonych wolno ci lub praw.
W Polsce prawo do s du, jako prawo osobiste, okre lone jest w art. 45 ust. l
Konstytucji RP, zgodnie z którym: „Ka dy ma prawo do sprawiedliwego i jaw1
Tekst Konstytucji Rosji na podstawie: Konstytucja Rosji, tłum. A. Kubik, wst p A. Bosiacki, Warszawa 2000, s. 40.
2
Na przykład skarga konstytucyjna (art. 79 Konstytucji RP i art. 125 ust. 4 Konstytucji FR),
prawo wyst pienia do Rzecznika Praw Obywatelskich (art. 80 Konstytucji RP) czy prawo zwrócenia si do mi dzynarodowych organów ochrony praw i wolno ci człowieka (art. 46 ust. 3 Konstytucji FR).
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nego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez wła ciwy, niezale ny, bezstronny i niezawisły s d”. Zatem prawo do s du składa si z kilku nierozerwalnych elementów:
1) prawa dost pu do s du, czyli prawa inicjowania post powania przed s dem w razie naruszenia chronionych praw jednostki; dost p ten ma by realny,
dzi ki m.in. odpowiedniej organizacji terytorialnej s dów, umiarkowanym opłatom itp.;
2) prawa do rzetelnego post powania, czyli odpowiedniego ukształtowania
post powania przed s dem (opartego na wła ciwej procedurze, uczciwym i publicznym procesie, z uczestnictwem podmiotu w gwarantuj cym jego prawa post powaniu);
3) prawa do wyroku s dowego (uzyskania w rozs dnym terminie rozstrzygni cia sprawy orzeczeniem s du);
4) prawa do obrony;
5) prawa do wysłuchania (prawa do informacji, do zaj cia stanowiska, do
rozwa enia faktycznych twierdze i prawnych roszcze ). Uzna nale y, e prawo do wyroku s dowego, prawo do obrony i prawo do wysłuchania mieszcz si
w szeroko poj tym prawie do rzetelnego post powania.
Uzupełnieniem tre ci polskiego prawa do s du jest art. 77 ust. 2 Konstytucji
RP, zgodnie z którym: „Ustawa nie mo e nikomu zamyka drogi s dowej dochodzenia naruszonych wolno ci lub praw”. Artykuł ten normuje prawo do s du
rozumiane jako rodek ochrony wolno ci i praw.
W Federacji Rosyjskiej prawo do s du tak e zawarte jest w Konstytucji FR
w dwóch artykułach, tj. w art. 46 i 47.
Artykuł 46 ust. l stanowi: „Ka demu gwarantuje si s dow ochron jego
praw i wolno ci”; ust. 2: „Decyzje i działania (lub ich zaniechanie) organów
władzy pa stwowej, organów samorz du terytorialnego, organizacji społecznych i osób urz dowych mog by zaskar one do s du”; ust. 3: „Ka dy ma prawo, zgodnie z umowami mi dzynarodowymi, zawartymi przez Federacj Rosyjsk zwraca si do mi dzynarodowych organów ochrony praw i wolno ci człowieka, je li wyczerpane zostały wszystkie wewn trzpa stwowe rodki ochrony
prawnej”.
Gwarancje s dowej ochrony praw i wolno ci jednostki zapisane w ust. l komentowanego artykułu s jedn z najwa niejszych form realizacji w Rosji konstytucyjnego obowi zku pa stwa do uznawania, przestrzegania i ochrony praw
i wolno ci człowieka i obywatela (art. 2 Konstytucji FR).3
Rozwini ciem prawa do s du jest art. 46 Konstytucji FR w ust. 2, który rozwija w istocie rzeczy postanowienia poprzedniej cz ci art. 46, poniewa kon3

Konstitucija Rossijskoj Federacji, nauczno-prakticzieskij kommentarij, pod red. J. M. Prusakowa, Rostow-na-Donu 2001, s. 132–133.
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kretyzuje, jakie (decyzje i działania) i czyje (organów pa stwowych i samorz dowych, stowarzysze społecznych i osób urz dowych) mog by zaskar one
w trybie s dowym. Dana norma konstytucyjna zawarta jest w Ustawie Federacji
Rosyjskiej z 27 kwietnia 1993 roku – „O zaskar eniu do s du czynno ci (działa ) i decyzji, naruszaj cych prawa i wolno ci obywateli” oraz wynika z orzecznictwa, np. Postanowienie S du Najwy szego FR z 21 grudnia 1993 roku nr 10
– „O rozpatrywaniu przez s dy skarg na niezgodne z prawem działania, naruszaj ce prawa i wolno ci obywateli”. Zarówno ustawy, jak i orzecznictwo w Rosji
ukierunkowane s na podwy szenie odpowiedzialno ci struktur publicznych
i społecznych, stowarzysze społecznych za niewła ciwy stosunek do potrzeb
ludno ci, biurokracj i przewlekanie spraw, a bezzwłoczno w rozpatrywaniu
spraw jest nieodzownym elementem zasady prawa do s du.4
Przedmiotem zaskar enia do s du mo e by dowolny akt prawny, który narusza prawa i obowi zki skar cego, wł cznie z postanowieniami Dumy Pa stwowej i Rz du Federacji Rosyjskiej. W danym przypadku brane s pod uwag
decyzje prawne, dotycz ce konkretnych osób, a nie akty prawne o charakterze
ogólnym. W ustawodawstwie cywilnym i karnym s zawarte normy ustalaj ce
inny tryb rozpatrywania skarg, dlatego nie znajduj si one w sferze rozpatrywanych stosunków prawnych.
Czynnikiem sprzyjaj cym zapewnieniu ochrony s dowej jest norma, zgodnie z któr ka dy obywatel ma prawo do otrzymania, a osoby urz dowe, urz dnicy pa stwowi maj obowi zek dania mu mo liwo ci zapoznania si z dokumentami i materiałami bezpo rednio dotycz cymi jego praw i swobód. Ta reguła mo e by ograniczana prawem federalnym w zwi zku ze specyfik informacji zawartej w tych dokumentach i materiałach.
Zaskar eniu w trybie s dowym podlegaj kolegialne i jednoosobowe decyzje, postanowienia i działania (zaniechania) organów pa stwowych i samorz dowych, w wyniku których zostały naruszone prawa i wolno ci obywatela, powstały przeszkody na drodze urzeczywistnienia przez obywatela jego praw
i wolno ci, na obywatela zostały nało one niezgodnie z prawem obowi zki lub
niezgodnie z prawem poci gni to go do odpowiedzialno ci.
Zatem art. 46 Konstytucji FR realizuje prawo jednostki do s du jako prawo
człowieka i zarazem rodek ochrony wolno ci i praw człowieka i obywatela.
Gwarancja ochrony s dowej wyra a si w prawie obywatela do wniesienia skargi do odpowiedniego s du (dost p do s du) i w obowi zku s du do rozpatrzenia
istoty tej skargi oraz wydania zgodnego z prawem, sprawiedliwego i uzasadnionego rozstrzygni cia (rzetelno post powania).
Rzetelno ci post powania dotyczy równie art. 47 ust. l Konstytucji FR,
zgodnie z którym: „Nikt nie mo e by pozbawiony prawa do rozpatrzenia jego
4

Ibidem, s. 134.

Zasada prawa do s du w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej…

155

sprawy w tym s dzie i przez tego s dziego, których wła ciwo ci ustawowo podlega”. Ust p 2 za stanowi: „W przypadkach przewidzianych przez ustaw federaln oskar ony o popełnienie przest pstwa ma prawo do rozpatrzenia jego
sprawy przez s d z udziałem s dziów przysi głych”.
Ust p l art. 47 Konstytucji FR dotyczy bardzo wa nego zagadnienia wchodz cego w skład zasady prawa do s du, tj. wła ciwo ci s du. Ustawowe okrelenie zakresu spraw, które podlegaj rozpatrzeniu przez wła ciwy s d, zaliczane
jest w Rosji do gwarancji niezawisło ci i bezstronno ci s du przy realizacji wymiaru sprawiedliwo ci.
Okre lona kognicja s du to warunek stwarzaj cy człowiekowi mo liwo
wcze niejszego uznania, gdzie i przez jaki s d jego sprawa b dzie rozpatrywana.
Doktryna rosyjska rozró nia w ustawach procesowych wła ciwo terytorialn
(w z zale no ci od obszaru, na jaki rozci ga si wła ciwo s du), przedmiotow
(zale y od kategorii sprawy, zło ono ci, znaczenia innych, podobnych okoliczno ci), podmiotow (w zale no ci od kategorii osób wyst puj cych w charakterze stron w procesie cywilnym lub w charakterze pods dnego w procesie karnym) i wła ciwo składu s du (sostawnaja podsudnost), (w zale no ci od charakterystyki składu s dz cego – czy jest on jednoosobowy, czy kolegialny).5
Artykuł 47 ust. 2 Konstytucji FR to norma, która odnosi si do prawa oskaronego, do rozpatrzenia jego sprawy przez s d, składaj cy si z s dziów przysi głych.6 Artykuł ten wprowadza now jako w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwo ci i w zasadzie prawa do s du, gdy u ci la, e prawo do rozpatrzenia
sprawy przez s d przysi głych nale y si oskar onemu w przypadkach przewidzianych w ustawach federalnych. Jako taka ustawa wyst puje kodeks post powania karnego (art. 36 ust. 1 i art. 421), w którym okre la si , e przez s d przysi głych rozpatrywane s sprawy o przest pstwa zagro one kar pozbawienia
wolno ci do lat 15 lub kar mierci. Tryb rozpatrywania sprawy zale y wył cznie od woli oskar onego, który powinien zło y wniosek na etapie ledztwa
wst pnego (post powania przygotowawczego – art. 424 k.p.k.). W zwi zku
5

Konstitucija Rossijskoj Federacji…, s. 139.
Zgodnie z art. 32 ust. 5 Konstytucji FR: „Obywatele Federacji Rosyjskiej maj prawo
uczestniczy w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwo ci”. Pozycj ławników reguluje Ustawa
Federalna z 2 stycznia 2000 r. Nr 37-UF – „O ławnikach powszechnych s dów federalnych w Federacji Rosyjskiej”. Natomiast s d przysi głych wprowadzony został w Rosji, po raz pierwszy,
przez Ustaw Federaln z 16 lipca 1993 r. – „O wniesieniu zmian i uzupełnie do ustaw: o ustroju
s dów Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej RSFRR, Kpk RSFRR, Kk
RSFRR, KoAP RSFRR”. Ustawa ta przewiduje stopniowe tworzenie na terytorium Federacji
Rosyjskiej s dów przysi głych. Od 1 listopada 1993 r. funkcjonuj one w Kraju Stawropolskim,
w obwodach: Iwanowskim, Moskiewskim, Riaza skim i Saratowskim. Od 1 stycznia 1994 r. funkcjonuj w Kraju Ałtajskim i Krasnodarskim, w obwodach: Ulianowskim i Rostowskim. Zakłada
si stopniowe tworzenie s dów przysi głych i na terytorium innych podmiotów Federacji Rosyjskiej, a nawet na terytorium wszystkich podmiotów Federacji Rosyjskiej.
6
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z brakiem ustawy federalnej o s dzie przysi głych, orzeczeniem S du Konstytucyjnego wstrzymano funkcjonowanie tego typu rozprawy s dowej.7
Prawo do s du zarówno w Rosji, jak i w Polsce, rozumie nale y jako konstytucyjn zasad prawa. Prawo do s du jest zasad prawa, gdy jest prawem
człowieka, a jednocze nie jest rodkiem ochrony wolno ci praw człowieka
i obywatela. Wprawdzie ustrojodawca polski rozdzielił poj cie prawa do s du
z art. 45, rozumianego jako prawo człowieka, które znajduje si w Konstytucji
RP w podrozdziale Wolno ci i prawa osobiste, od prawa do s du rozumianego
jako rodek ochrony innych praw z art. 77 ust. 2, które znajduje si w podrozdziale rodki ochrony wolno ci i praw, jednak e oba poj cia prawa do s du
ł cznie tworz zasad prawa do s du. Inaczej post pił ustrojodawca rosyjski,
który artykuły dotycz ce prawa do s du zawarł w rozdziale II Konstytucji FR pt.
Prawa i wolno ci człowieka i obywatela. Potraktował zatem prawo do s du zarówno jako prawo człowieka, jak i gwarancj ochrony jego praw i wolno ci (art.
46 ust. 1). Ponadto w art. 47 ust. l zawarł prawo do s du wła ciwego, co jest
elementem rzetelno ci post powania.
Zasada prawa do s du jest tak e zasad konstytucyjn , gdy zawarta jest
w aktach o najwy szej mocy prawnej, jakim s Konstytucja RP i Konstytucja
FR, co oznacza, e wszystkie inne prawa jednostki musz by zgodne z zasad
prawa do s du.8
Prawo do s du jest konstytucyjn zasad prawa równie dlatego, e jest nadrz dne tre ciowo w stosunku do innych norm systemu prawa. Stanowi zasad
prawa, gdy zarówno w Polsce, jak i w Rosji stanowi racj dla całej grupy norm
konstytucyjnych, dotycz cych praw i wolno ci człowieka i obywatela, determinuje ich tre . Jest materialn gwarancj istnienia formalnych praw człowieka
zawartych w rozdz. II Konstytucji RP i w rozdz. 2 Konstytucji FR. W ramach
praw osobistych jednostki pełni szczególn funkcj , stanowi podstawow norm
słu c ochronie zarówno tych praw, jak i wszystkich interesów strony.9 To
wła nie przed s dem polskim i rosyjskim (do których dost p gwarantuje prawo
do s du) jednostka mo e dochodzi swoich praw, które zostały naruszone,
a ustawa nie mo e nikomu zamyka drogi s dowej, dochodzenia naruszonych
wolno ci lub praw.

7
Na temat s dów przysi głych w Rosji zob. wi cej [w:] J. I. Stiecowskij: Sudiebnaja
Wlast’, Moskwa 2000, s. 242–273.
8
P. Tuleja: Zasady konstytucyjne, [w:] Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych,
pod red. P. Sarneckiego, Warszawa 1997, s. 25.
9
Trybunał Konstytucyjny uwa a, e prawo do s du słu y mo e ochronie godno ci człowieka i tak nale ałoby widzie sens prawa do s du, mimo e przyrodzona i niezbywalna godno
człowieka nie jest jego bezpo rednim ródłem. Wyrok TK z 15 listopada 2000 r., P. 12/99, OTK
2000, nr 7, poz. 260.
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Zasada prawa do s du mo e by rozpatrywana w znaczeniu dyrektywalnym
i opisowym. Zasada prawa do s du pojmowana dyrektywalnie jest to norma
danego systemu, uprawnienie jednostki umo liwiaj ce jej zwrócenie si do s du
i obowi zek rozpatrzenia sprawy przez s d. Zasada ta pojmowana opisowo, to
wzorzec ustrojowy ukształtowania instytucji prawnej, jak jest prawo do s du,
pełni wi c rol społeczn , stanowi cz
koncepcji pa stwa prawnego.10
Zasada prawa do s du jest te dyrektyw tworzenia i stosowania prawa,
gdy ustawodawcy nie wolno stanowi norm prawnych sprzecznych z zasad
prawa do s du, zasada ta musi by te uwzgl dniana jako dyrektywa interpretacyjna przy wydawaniu okre lonej decyzji.
Prawo do s du jako zasada prawa wyznacza w demokratycznym pa stwie
prawnym granice władzy pa stwowej.11 Zatem prawo do s du nale y rozumie
szeroko – jako konstytucyjn zasad prawa, gdy prawo to jest zarówno prawem
osobistym ka dego człowieka (art. 45 Konstytucji RP, art. 46 i 47 Konstytucji
FR), jak i jednocze nie klasycznym rodkiem ochrony s dowej, praw i wolno ci
ka dego człowieka (art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, art. 46 Konstytucji FR).
Zasada prawa do s du w swej istocie nie mo e by ograniczona, gdy ingerencja ustawodawcy, ograniczaj ca dost p do s du lub rzetelno post powania,
prowadziłaby do ograniczenia tych uprawnie , które składaj si na tre zasady
prawa do s du i uniemo liwiłaby realizowanie, przez prawo do s du, jego funkcji.
Konstytucja RP dopuszcza jedynie ograniczenia w zakresie korzystania
z prawa do s du wył cznie w ustawie i tylko takie, które nie mog narusza istoty zasady prawa do s du, a wi c jedynie ograniczenia materialne, np. wył czenie jawno ci w okre lonej sprawie. Wobec tego ograniczenie formalnego prawa
do s du nie jest mo liwe. Co wi cej, z Konstytucji RP wynika, e ustawa okrelaj ca zakres ogranicze wolno ci i praw człowieka i obywatela – nawet
w czasie stanu wojennego i wyj tkowego – nie mo e ogranicza wolno ci i praw
okre lonych mi dzy innymi w art. 45 Konstytucji RP.12
Równie Konstytucja FR w art. 56 ust. 3 stanowi: „Nie podlegaj ograniczeniu prawa i wolno ci przewidziane w artykułach 20, 21, 23 (ust. 1), 24, 28, 34
(ust. 1), 40 (ust. 1) i 46–54 Konstytucji Federacji Rosyjskiej”. A zatem ograniczeniu nie podlega zawarte w art. 46 i 47 Konstytucji FR prawo do s du.

10
M. Zieli ski: Konstytucyjne zasady prawa, [w:] Charakter i struktura norm konstytucji,
pod red. J. Trzci skiego, Warszawa 1997, s. 61.
11
Por. A. Pieni ek: W sprawie jako ci prawa w pa stwie prawnym, [w:] Konstytucyjny
ustrój pa stwa. Ksi ga jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, Lublin 2000, s. 221 i n.
12
Por. wyrok TK z 12 grudnia 1999 r., dotycz cy interpretacji zakazu naruszania istoty prawa
lub wolno ci, OTK ZU 1999, nr 1, s. 21. Zob. szerzej A. Łabno: Ograniczenie wolno ci i praw
człowieka na podstawie art. 32 Konstytucji III RP, [w:] B. Banaszak, A. Preisner: Prawa
i wolno ci obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 693 i n.
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Prawo do s du, rozumiane jako rodek s dowej ochrony prawnej, ma te
swój wymiar bardzo praktyczny. Tylko zapewnienie prawa do s du w najszerszym z mo liwych zakresów powstrzyma mo e znaczn liczb skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego (S du Konstytucyjnego), a tak e lawin
skarg do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, które dopuszczalne s tylko
po wyczerpaniu krajowej drogi prawnej (w Rosji po wyczerpaniu wszystkich
wewn trzpa stwowych rodków ochrony prawnej).
W sensie podmiotowym zasada prawa do s du oznacza sytuacj prawn jednostki zarówno wobec pa stwa, jak i innego podmiotu. Podmiotem zasady prawa do s du jest ka da jednostka (zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna,
stosownie do jej natury), znajduj ca si pod jurysdykcj Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, która ma uprawnienie domagania si przed s dem
ochrony swoich praw i wolno ci.
W sensie przedmiotowym zasada prawa do s du wyznaczona jest normami
prawnymi, kształtuj cymi sytuacj prawn jednostki oraz umo liwiaj cymi jednostce s dow ochron interesów prawnych w ka dej sprawie wynikaj cej ze
stosunków cywilnoprawnych, prawnokarnych czy te administracyjnoprawnych.
Zasada prawa do s du jest wi c odr bnym i niezale nym od innych powi za
normatywnych prawem, przysługuj cym jednostce, wobec pa stwa. Nale y si
ono na mocy przepisu konstytucyjnego ka demu, niezale nie od istnienia i tre ci
stosunku materialnoprawnego i wynikaj cych z niego uprawnie i obowi zków.
Oznacza to, e ka dy człowiek mo e wprost bezpo rednio na podstawie przepisu
Konstytucji RP (art. 8 ust. 2) i Konstytucji FR (art. 15 ust. 1) dochodzi swoich
praw w s dzie.13 Wynika z tego, e zasada prawa do s du nie jest rozumiana
jedynie formalnie – jako dost p do drogi s dowej w ogóle, lecz jako realna mo liwo uzyskania s dowej ochrony prawnej, nawet wtedy, gdy brakuje przepisu
materialnego przewiduj cego drog s dow . Prawodawca jednak e powinien tak
stanowi prawo, aby zawsze w przepisach materialnych wskazana została podstawa odwołania si do wła ciwego s du, gdy z mo liwo ci bezpo redniego
stosowania obu konstytucji uprawniony powinien korzysta w ostateczno ci, tj.
w sytuacjach, gdy ycie społeczne wyprzedziło prawo stanowione.
Zasada prawa do s du, rozumiana procesowo, ma natomiast zapewnia jednostce realny dost p do s du i wła ciw procedur przed nim, rozumian jako
rzetelno post powania. Prawo do rzetelnego rozpatrzenia sprawy jest niezmiernie istotne, bowiem jego artykulacja w Konstytucji RP i Konstytucji FR
otwiera drog do wprowadzenia istotnych gwarancji zabezpieczaj cych nale ycie prowadzone post powanie.
13
W. Skrzydło: Konstytucyjny katalog wolno ci i praw, [w:] M. Chmaj, L. Leszczy ski,
W. Skrzydło, J. Z. Sobczak, A. Wróbel: Konstytucyjne wolno ci i prawa w Polsce, t. I. –
Zasady ogólne, Kraków 2002, s. 70.
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Opisuj c zasad prawa do s du, zawart w Konstytucji RP i Konstytucji FR,
wyeksponowa nale y rol pa stwa polskiego i pa stwa rosyjskiego jako gwaranta tego prawa. Realizacja prawa do s du nie stanowi współcze nie sprawy
czysto indywidualnej danej jednostki. Wykorzystanie prawa do s du przez jednostk , w ramach wyznaczonych przez pa stwo procedur, ma pozwoli na osi gni cie celów ustrojowych demokratycznego pa stwa prawnego, poprzez rozstrzyganie sporów, co doprowadzi mo e do trwałego konsensusu społecznego.
W społecze stwie zawsze wyst powały konflikty i spory prawne. W procedurach stosowania prawa, opartych na sporze, gdzie dochodzi do polemiki pomi dzy dwoma podmiotami, musi istnie wniosek inicjuj cy post powanie, a zatem
podmiot musi posiada prawn mo liwo realizacji swojego prawa do czego .
W pa stwie prawnym tak mo liwo daje prawo do s du. S d stosuj c prawo, ustala konsekwencje prawne – istnienia lub braku prawa do czego (np.
prawa własno ci), faktu (np. posiadania, popełnienia przest pstwa), wa no ci
jakiego aktu lub działania (np. czynno ci prawnej) lub aktualizacji obowi zku
prawnego (np. obowi zku alimentacyjnego). Pa stwo jest jedynym podmiotem
zdolnym do zapanowania nad konfliktami interesów w społecze stwie, jednak e
wykonuj c sw funkcj , nie powinno przejmowa we władanie sfery autonomii
człowieka. Musi istnie równowaga mi dzy autorytetem pa stwa a wolno ci
jednostki. Musz istnie mechanizmy kontroli działalno ci aparatu wymiaru
sprawiedliwo ci, aby nie zachodziła w tpliwo , kto kontroluje kontroluj cych.
Nadrz dno prawa jest nie do pomy lenia bez mo liwo ci dost pu do niezawisłego i bezstronnego wymiaru sprawiedliwo ci.14
Zarówno Rzeczpospolita Polska, jak i Federacja Rosyjska s pa stwami z demokratycznym re imem politycznym, opartym na podziale władzy. Zgodnie
z art. 10 Konstytucji RP: „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera si na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy s downiczej” (ust. 1); „Władz ustawodawcz sprawuj Sejm i Senat, władz wykonawcz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władz s downicz s dy i trybunały” (ust. 2).
Natomiast zgodnie z art. 10 Konstytucji FR: „Władza pa stwowa w Federacji Rosyjskiej sprawowana jest na zasadzie podziału na władz ustawodawcz ,
wykonawcz i s downicz . Organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i s downiczej s niezale ne”. Artykuł 11 ust. 1 Konstytucji FR stanowi: „Władz
pa stwow w Federacji Rosyjskiej sprawuj Prezydent Federacji Rosyjskiej,
Zgromadzenie Federalne (Rada Federacji i Duma Pa stwowa), Rz d Federacji
Rosyjskiej, s dy Federacji Rosyjskiej”.

14

F. Sudre: Konwencja Europejska o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno ci, Warszawa 1993, s. 72–73.
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Organami słu cymi do realizacji prawa do s du, sprawuj cymi wymiar
sprawiedliwo ci, s w Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z art. 45 Konstytucji
RP – s dy, b d ce zgodnie z art. 10 ust. 2 Konstytucji RP organami władzy s downiczej. Pozycj s dów w ramach polskiego systemu prawa obowi zuj cego
wyznacza Konstytucja RP. Jej art. 175 ust. l stanowi: „Wymiar sprawiedliwo ci
sprawuj S d Najwy szy, s dy powszechne, s dy administracyjne oraz s dy
wojskowe”. Przepis ten uzupełnia art. 176 ust. 2, który stanowi: „Ustrój
i wła ciwo s dów oraz post powanie przed s dami okre laj ustawy”.
Post powanie przed s dami wymienionymi w art. 175 jest wi c realizacj
prawa do s du, z tym e zgodnie z art. 177: „S dy powszechne sprawuj wymiar
sprawiedliwo ci we wszystkich sprawach, z wyj tkiem spraw ustawowo zastrzeonych dla wła ciwo ci innych s dów”. Instytucjonalna gwarancja konstytucyjna, dotycz ca sprawowania wymiaru sprawiedliwo ci przez s dy (art. 175 ust.
1), stanowi logiczn konsekwencj gwarantowanej przez Konstytucj RP zasady
prawa do s du (art. 45 i 77 ust. 2).
Władz s downicz powołan do tego, aby urzeczywistnia wymiar sprawiedliwo ci15 w Rosji, realizuj s dy. Bezpo rednim no nikiem władzy s dowej
jest s dzia.16 Poniewa w skład systemu s dów Federacji Rosyjskiej17 wchodz
s dy federalne18 i s dy podmiotów (członków) Federacji: s dy konstytucyjne
(statutowe) poszczególnych podmiotów Federacji Rosyjskiej i s dy pokoju19, to
jednostka otrzymała dodatkow mo liwo s dowej ochrony swoich praw i wolno ci.
Mimo tego, e wszystkie te s dy posiadaj ró ne kompetencje i urzeczywistniaj wymiar sprawiedliwo ci w ró nych formach procesowych (art. 118
ust. 2 Konstytucji FR20), to wszystkie powołane s do tego, aby zapewnia
ochron praw i interesów prawnych jednostki.

15

Poj cie wymiaru sprawiedliwo ci jest w doktrynie rosyjskiej ujmowane jako działalno
pa stwowo-władcza pełnomocnych organów, dotycz ca rozstrzygania konfliktów społecznych
wynikłych na podstawie rzeczywistego lub przypuszczalnego naruszenia norm prawnych.
16
Ustawa Federacji Rosyjskiej z 26 czerwca 1992 r. Nr 3132–1 „O statusie s dziów
w Federacji Rosyjskiej”.
17
Federalna Ustawa Konstytucyjna z 31 grudnia 1996 r. Nr 1-FUK „O systemie s dów Federacji Rosyjskiej”.
18
Federalna Ustawa Konstytucyjna z 21 lipca 1994 r. Nr 1-FUK „O S dzie Konstytucyjnym
Federacji Rosyjskiej”, Federalna Ustawa Konstytucyjna z 28 kwietnia 1995 r. Nr 1-FUK „O s dach arbitra owych w Federacji Rosyjskiej”, Federalna Ustawa Konstytucyjna z 23 czerwca
1999 r. Nr 1-FUK „O s dach wojskowych Federacji Rosyjskiej”.
19
Ustawa Federalna z 17 grudnia 1998 r. Nr 188-UF „O s dziach pokoju w Federacji Rosyjskiej”, Ustawa Federalna z 29 grudnia 1999 r. Nr 218-UF „O ogólnej liczbie s dziów pokoju
i ilo ci obwodów s dowych w podmiotach Federacji Rosyjskiej”.
20
Zgodnie z art. 118 ust. 2 Konstytucji FR: „Władz s downicz sprawuje si w drodze post powania konstytucyjnego, cywilnego, administracyjnego i karnego”.
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S dy rozstrzygaj spory prawne jednostek, czyli os dzaj je. Do os dzania
sporów wła ciwe s wi c jedynie s dy pa stwowe, a nie ró nego rodzaju komisje powoływane przez struktury korporacyjne. Oczywi cie władza nie mo e
ingerowa w sfer autonomii człowieka, nie mo e zmusi go do wyst pienia do
s du. Zatem istnienie formalnego prawa do s du, gdzie poj cie „s d” oznacza
organ pa stwowy, nie ogranicza jednostki w wyborze rodka słu cego rozwi zaniu lub rozstrzygni ciu sporu prawnego na drodze pozas dowej. Wi e si to
z alternatywnymi sposobami rozwi zywania sporów. Jest to jednak przywilej
jednostki, która mo e wybra jeden ze rodków ochrony swoich praw – sposób
mediacyjny, gdzie aparat pa stwowy nie jest zaanga owany lub sposób polegaj cy na os dzaniu sporów. Os dzanie polega w prawie polskim na wymierzaniu
sprawiedliwo ci i zarezerwowane jest zgodnie z Konstytucj RP i Konstytucj
FR jedynie dla s dów pa stwowych.
Konstytucja RP nie przewiduje natomiast alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów. Aby mówi o szerokim poj ciu prawa do s du, które swym
zakresem obejmowałoby równie alternatywne sposoby rozwi zywania sporów,
nale ałoby znowelizowa w tym kierunku Konstytucj RP, gdy poszczególne
gał zie polskiego systemu prawa zawieraj elementy pozas dowego rozwi zywania sporów, np. s dy polubowne w prawie cywilnym.
S dow ochron praw i wolno ci obywatela wyró nia niezawisło s dziów
– zasada podniesiona do poziomu zasady konstytucyjnej (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP21 i art. 120 ust. 1 Konstytucji FR22). W doktrynie rosyjskiej podkre la
si , e niezawisło gwarantuje rozpatrywanie sprawy tylko na podstawie ustawy. Wył czne finansowanie s dów z bud etu jest równie atrybutem niezawisło ci s dów.23
Zasada niezawisło ci odnosi si równie do s dów – bez niezawisłego
i bezstronnego s du nie ma władzy s dowej, nie ma praw człowieka.24
Prawo do zwracania si do s dów FR o ochron swoich praw i wolno ci adresowane jest do ka dego, niezale nie od posiadania rosyjskiego obywatelstwa.
Dany przepis mie ci si w wymaganiach odzwierciedlonych, np. w art. 8 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. i w art. 14 Mi dzynarodowego

21
Zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP: „S dziowie w sprawowaniu swojego urz du s
niezawi li i podlegaj tylko Konstytucji oraz ustawom”
22
Zgodnie z art. 120 ust. 1 Konstytucji FR: „S dziowie s niezawi li i podlegaj tylko Konstytucji Federacji Rosyjskiej oraz ustawie federalnej”.
23
Ustawa Federalna z 10 lutego 1999 r. Nr 30-UF – „O finansowaniu s dów Federacji Rosyjskiej”. Na temat niezawisło ci s dziów i niezale no ci s dów zob. W. M. Liebiediew: Sudiebnaja Wlast w sowriemiennoj Rossji, Sankt-Petersburg 2001, s. 35–56.
24
J. I. Stiecowskij: Sudiebnaja Wlast, Moskwa 2000, s. 54.
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Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.25 Równie w Polsce prawo do s du
przysługuje ka dej osobie niezale nie od obywatelstwa.
S dowa ochrona praw i wolno ci człowieka i obywatela zarówno w Polsce,
jak i w Rosji dotyczy ró nych kategorii spraw.
W Polsce Konstytucja RP nie ogranicza si do rozumienia poj cia sprawy
w zakresie danej gał zi prawa, w uj ciu przepisów ustawowych, jak np. sprawa
cywilna, karna czy administracyjna, lecz odnosi si do ka dej sprawy. Konstytucja RP zapewnia zatem prawo do s du ka demu we wszystkich sprawach, w których dany podmiot mo e by stron post powania ze wzgl du na swój prawnie
chroniony interes.26
W Rosji wiod c form s dowej ochrony praw i wolno ci obywateli jest
rozpatrywanie przez s dy spraw cywilnych i karnych. Zgodnie z art. 11 kodeksu
cywilnego Federacji Rosyjskiej, ochron naruszonych i spornych praw obywatelskich zgodnie z kompetencj , ustalon przez ustawodawstwo procesowe,
urzeczywistniaj s dy powszechne, s dy arbitra owe lub s d polubowny.
Ochrona praw obywatelskich w trybie administracyjnym urzeczywistniana
jest w przypadkach przewidzianych prawem. Decyzja podj ta w trybie administracyjnym mo e by zaskar ona do s du.
S downictwo karne tak e sprzyja ochronie praw i wolno ci obywateli. Prawo karne, stosowane przy rozpatrywaniu spraw karnych, chroni obywateli przed
przest pczymi zamachami na ich ycie, zdrowie, wolno i cze , a tak e chroni
polityczne, pracownicze i inne prawa i wolno ci. Ofiara przest pstwa i cywilny
powód, tj. osoby, które poniosły w wyniku przest pstwa szkody materialne, a w
okre lonych przypadkach i moralne oraz wyst piły z daniem zado uczynienia, s pełnoprawnymi uczestnikami procesu i mog broni swoich interesów
w s dzie. Rosyjska procedura karna zawiera (wynikaj ce z prawa do s du) zarówno prawo oskar onego do obrony, jak i zasad domniemania niewinno ci.27
S d Konstytucyjny FR zajmuje szczególne miejsce w s dowej ochronie
praw i wolno ci jednostki, w tym prawa do s du. Jego prerogatywa, to kontrola
zgodno ci z konstytucj samych ustaw, w tym i tych, które dotycz praw i wolno ci obywateli, a wi c równie prawa do s du.28
25

Ibidem, s. 115.
A. Wróbel: Prawo do s du. Tezy referatu, [w:] Konferencja naukowa: Konstytucja RP
w praktyce, Warszawa 1999.
27
Zob. szerzej – W. P. Na imow: Prawo obwiniajemogo na zaszczitu i prezumpcja jego niewinnosti w sowietskom ugołownom processie, [w:] Woprosy osuszczestwlenija prawosudja po
ugołownym diełam, Kaliningrad 1982 oraz W. M. Sawicki: Prawo oskar onego do obrony oraz
zasada domniemania niewinno ci, „Pa stwo i Prawo” 1984, nr. 3, s. 44 i n.
28
Por. A. Klich: Polski Trybunał Konstytucyjny a Rosyjski S d Konstytucyjny. Studium porównawcze, [w:] Jednolito prawa s dowego cywilnego a jego odr bno ci krajowe, pod red.
M. Sawczuka, Lublin 1997, s. 161 i n.
26
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W systemie współczesnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw i wolno ci człowieka w Federacji Rosyjskiej znacz ce miejsce zaj ł składnik mi dzynarodowy. Po wi cony jest temu ust. 3 art. 46, daj cy wszystkim prawo do
zwracania si do mi dzynarodowych organów ochrony prawnej. Warunkiem jest
jednak udział Rosji w danej organizacji i wyczerpanie całego arsenału wewn trzpa stwowych (wewn trznych) mechanizmów ochrony prawnej. Na przykład art. 79 Federalnej Ustawy Konstytucyjnej z 21 lipca 1994 roku – „O S dzie
Konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej” ustala, e postanowienie S du Konstytucyjnego FR jest ostateczne, nie podlega zaskar eniu i uprawomocnia si natychmiast po jego ogłoszeniu. Jest to jako ciowa zmiana w porównaniu
z okresem obowi zywania Konstytucji ZSRR. W czasach istnienia Zwi zku
Radzieckiego podkre lano, e w prawie radzieckim osi gni to znacznie wy szy
poziom gwarancji wolno ci osobistej, czci i godno ci jednostki, ni w prawie
mi dzynarodowym.29
W 1996 roku Rosja wst piła do Rady Europy, a wiosn 1998 roku ratyfikowała Konwencj o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno ci z 1950
roku, co uczyniło realn – dla obywateli rosyjskich – mo liwo s dowej ochrony swoich praw poza granicami pa stwa, w ramach regionalnego systemu
ochrony praw człowieka. Ochron tak zapewnia Europejski Trybunał Praw
Człowieka w Strasburgu.
W Europejskim Trybunale Praw Człowieka znajduje si obecnie ponad
7 tys. skarg od obywateli Rosji na naruszenie ich konstytucyjnych praw i wolno ci. wiadczy to o konieczno ci doskonalenia narodowych mechanizmów ochrony praw i wolno ci człowieka w Rosji.30
Współcze nie równie cz
porz dku prawnego RP stanowi ratyfikowane
przez Polsk 3 marca 1977 roku (z moc obowi zuj c od 18 czerwca 1977 roku)
przepisy Mi dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych31 oraz
ratyfikowane przez Polsk 19 stycznia 1993 roku (z moc obowi zuj c od 3
maja 1993 roku) przepisy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolno ci.32
Prawo do s du zawarte jest równie w tych aktach, a od momentu akcesji
Polski do Unii Europejskiej wynika tak e z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo ci i mimo niewi cego prawnie charakteru – z Karty Praw
Podstawowych Unii Europejskiej.33

29

W. M. Sawicki: op. cit., s. 47.
Konstitucija Rossijskoj…, s. 137–138.
31
Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 167.
32
Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284.
33
Europejski Trybunał Sprawiedliwo ci w swym orzecznictwie uznaje (w ramach praw podstawowych) prawo do s du jako prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Zob. szerzej:
30
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Od momentu wst pienia Polski do Unii Europejskiej obywatele polscy dysponuj takimi samymi prawami jak obywatele innych pa stw członkowskich.
Zyskuj zatem dost p do instytucji unijnych oraz mog wyst powa do s dów
krajowych pa stw Unii Europejskiej.
Prawo do s du wynika równie z orzecznictwa Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwo ci i S du Pierwszej Instancji. W orzecznictwie tym podkre la si ,
e Wspólnoty Europejskie oparte s na prawie, a traktaty ustanowiły kompletny
system rodków ochrony prawnej. Wła nie jedn z zasad prawa wspólnotowego
jest prawo do skutecznego rodka ochrony prawnej. Z orzecznictwa wynika, e
skar cy obywatel Unii Europejskiej mo e skorzysta z dwóch alternatywnych
rodków ochrony prawnej – post powania przed s dem krajowym, poł czonego
z ewentualnym przekazaniem sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo ci w celu wydania orzeczenia wst pnego, lub ze skargi odszkodowawczej.34
Zasada prawa do s du w prawie rosyjskim odnosi si przede wszystkim do
prawa dost pu do s du, jako organu wymiaru sprawiedliwo ci i s dowej ochrony praw ka dej jednostki znajduj cej si na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Uzna zatem nale y, e zasada prawa do s du formalnie zgodna jest z prawem
mi dzynarodowym, jak te to sama jest z rozwi zaniami polskimi. Oczywi cie
Federacja Rosyjska – podobnie jak Polska – boryka si z praktyczn realizacj
zasady prawa do s du (kryzys wymiaru sprawiedliwo ci), jednak obecny rozwój
(głównie gospodarczy) Rosji i jej polityczna orientacja na Zachód Europy pozwalaj stwierdzi , e upora si ona szybciej ni Polska ze swoimi problemami.
W zwi zku z tym, e prawo zarówno w Polsce, jak i w Rosji cz sto traktuje
si jako narz dzie osi gania dora nych celów politycznych, nie za element
słu cy społecze stwu, wa ne jest, aby jednostka miała prawny instrument (niezale ny od chwilowych nastrojów), za pomoc którego mo e dochodzi swoich
praw, mimo czasem niedoskonało ci wymiaru sprawiedliwo ci. Współcze nie
instrumentem takim jest prawo do s du.
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SUMMARY
The article deals with a theoretical-legal analysis, which compares the functioning of
the constitutional principle of the right to receive a fair trial in the Polish Republic and
the Russian Federation. The article describes the right to a fair trial understood as the
principle of law being an element of the democratic state of law, since the right to a fair
trial is included in the catalogue of personal rights and every human (art. 45 of the Constitution of Polish Republic, art. 46 and 47 of the Constitution of Russian Federation)
and is the first basic means of protection of infringed freedom and rights of man and
citizen (art. 77, act 2 of the Polish Republic Constitution, art. 46 of Russian Federal
Constitution).
The paper contains theoretical deliberations defining the principle of the right to a
trial in the Polish Republic Constitution and the Russian Federation Constitution. The
contents of this principle was shown through an analysis of several inseparable elements
forming it: the right to the access to the trial (real initiation of carrying out the procedure
before the court that everyone is entitled to), the right to fair proceedings (the right to
just, open and immediate legal proceedings), the right to judgement as well as the right
to defence and to hearing out). The paper exposes the role of the state as the guarantor of
the right to receive a fair trial and indicates the bodies of the judiciary, before which the
right to the trial is realized, both in Poland and Russia. It was also stated that in the system of contemporary guarantees of obeying and protecting the rights and freedom of
man in Poland and Russia an important role plays an international constituent, that is the
right to turn to the European Tribunal of Human Rights (Poland and Russia) and the
European Tribunal of Justice (Poland).
The article stresses the fact that the principle of the right to the trial is an instrument
of social order in the contemporary state and performs important social functions; it
constitutes a legal instrument by means of which an individual can vindicate his rights.

