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Wstęp

 
Przed agresją hitlerowską we wrześniu 1939 r. Sąd Najwyższy funkcjonował na podstawie 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 6.2.1928 r. – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych. W początkowym okresie okupacji jego działalność formalnie zawieszono, chociaż nie 
zamierzono go uruchamiać, czego dowodem była działalność Komisji Likwidacyjnej Sądu 
Najwyższego w latach 1940–1941. Klęska wojsk III Rzeszy na froncie wschodnim, a następnie 
wkroczenie wojsk radzieckich na dawne tereny II Rzeczypospolitej ukształtowały nową sytu-
ację polityczną na ziemiach polskich. Przed nowym ośrodkiem władzy politycznej w Lublinie, 
wspieranym przez Stalina, stanęło zadanie odbudowania aparatu państwowego, w tym sądow-
nictwa. W marcu 1945 r. reaktywowano Sąd Najwyższy, dokonując jednocześnie selekcji aparatu 
sędziowsko-prokuratorskiego przy „ponownym” przyjmowaniu do służby sądowej. Organizację 
Sądu Najwyższego i jego funkcjonowanie oparto na dotychczasowych podstawach prawnych, 
które – w zależności od potrzeb politycznych – były nowelizowane. Data ta została przyję-
ta przeze mnie jako cezura początkowa pracy. Ramy czasowe prezentowanego opracowania 
obejmujące lata 1945–1962 zostały wyznaczone na podstawie kryterium obowiązywania pod-
stawowych regulacji dotyczących Sądu Najwyższego i jego sędziów w Prawie o ustroju sądów 
powszechnych z 1928 r. Sąd Najwyższy – mimo zmian jego funkcji na przestrzeni lat, zakresu 
i sposobu sprawowanego nadzoru judykacyjnego – stał na czele pionu sądownictwa powszech-
nego, a stanu tego nie zmieniła nawet Konstytucja PRL z 1952 r., statuująca go w charakterze 
naczelnego organu sądowego. Przepisy ustawy zasadniczej nie wpłynęły na zmianę pozycji 
ustrojowej Sądu Najwyższego, którego organizacja i funkcjonowanie nadal oparte były na do-
tychczasowych podstawach prawnych. W dniu 15.2.1962 r. została uchwalona ustawa o Sądzie 
Najwyższym, realizująca na drodze legislacyjnej przepisy Konstytucji PRL z 1952 r. Ustawa ta, 
będąca pierwszą samodzielną regulacją dotyczącą instancji najwyższej w Polsce Ludowej, uchy-
lała przepisy Prawa o ustroju sądów powszechnych, które dotyczyły Sądu Najwyższego. Od tej 
chwili organizacja i funkcjonowanie Sądu Najwyższego oparte były na odrębnych ustawach, 
kolejno z 15.2.1962 r., 20.9.1984 r. i 23.11.2002 r., oraz wydanych do nich aktach wykonawczych1. 
Sąd Najwyższy po roku 1962 to odrębny temat badawczy, nie tylko z uwagi na status Sądu Naj-

1 Ustawa o Sądzie Najwyższym z 15.2.1962 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 54); ustawa o Sądzie Najwyższym z 20.9.1984 r. 
(Dz.U. Nr 45, poz. 241); ustawa o Sądzie Najwyższym z 23.11.2002 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 2052).



2

Wstęp

wyższego jako naczelnego organu sądowego, nową podstawę jego organizacji i działania, ale 
także ze względu na nowe kierunki orzecznictwa kształtujące się na podstawie skodyfi kowanych 
wtedy działów prawa cywilnego i karnego.

Celem pracy jest wielopłaszczyznowe przedstawienie Sądu Najwyższego. Pozwala to poznać 
nie tylko jego pozycję ustrojową, organizację i zakres zadań stojących przed instancją najwyższą, 
ale również – poprzez analizę składu korpusu sędziowskiego – prowadzoną politykę kadrową, 
nieformalne powiązania pomiędzy różnymi organami władzy państwowej – mechanizmy jego 
działalności. Zarówno te aspekty, jak i wydarzenia społeczno-polityczne w kraju wpływały nie 
tylko na atmosferę pracy w Sądzie Najwyższym, ale legły u podstaw zmian linii orzecznictwa. 
Przedstawiając wybrane kierunki orzecznictwa Sądu Najwyższego, autor zamierzał przedstawić 
instrumentalny sposób stosowania prawa oraz metody, jakie temu służyły do realizacji nad-
rzędnego interesu Państwa Ludowego. Możliwe byłoby znaczne rozbudowanie fragmentów 
pracy dotyczących działalności orzeczniczej, lecz wobec ogromnego materiału judykacyjnego 
autor zmuszony był dokonać wyboru pozwalającego mu zaobserwować ewolucję w poglądach 
sędziów Sądu Najwyższego na tle zachodzących zmian politycznych w kraju.

Ramy chronologiczne pracy opierające się na obowiązywaniu Prawa o ustroju sądów po-
wszechnych jako podstawy organizacji i funkcjonowania Sądu Najwyższego pozwalały na wy-
odrębnienie trzech podstawowych rozdziałów. Podział ten opierał się nie tylko na nowelizacjach 
Prawa o ustroju sądów powszechnych, ale także na przełomach politycznych w okresie Polski 
Ludowej i towarzyszących im zmianach systemowych prawa.

Pierwszy rozdział obejmuje okres od reaktywacji Sądu Najwyższego w marcu 1945 r. do 
reformy sądowej w latach 1949–1950. Były to czasy Sądu Najwyższego jako sądu kasacyjnego 
z tymczasową siedzibą w Łodzi. Odbudowany został w oparciu o dawny korpus sędziowski, 
z funkcjonującą u jego boku Prokuraturą Sądu Najwyższego. Szybko stał się on areną ingerencji 
władz politycznych i realizującego ich wolę Ministerstwa Sprawiedliwości, co miało doprowadzić 
do właściwej obsady sędziowskiej instancji najwyższej (zwłaszcza Izby Karnej), a co za tym idzie 
– nadania właściwego kierunku orzecznictwa Sądu Najwyższego. Cezura końcowa rozdziału 
I oznaczała nie tylko zmianę podstawowych funkcji Sądu Najwyższego, likwidację Prokuratury 
Sądu Najwyższego oraz Izby do Spraw Adwokatury, ale także konsekwencje przełomu politycz-
nego z końca 1948 r. dla obsady personalnej Sądu Najwyższego i jego orzecznictwa.

Drugi rozdział obejmujący pierwszą połowę lat 50. to najciemniejszy okres w historii Sądu 
Najwyższego. Stalinowski system sprawowania władzy wpłynął na sposób funkcjonowania (np. 
kwestia sekcji tajnej) i orzecznictwa Sądu Najwyższego, w którego łonie orzekało coraz więcej 
sędziów dyspozycyjnych wobec władz politycznych, aparatu bezpieczeństwa i organów wła-
dzy wykonawczej. Sąd Najwyższy był wtedy sądem rewizyjnym, dysponował nowymi środka-
mi nadzoru pozainstancyjnego (rewizje nadzwyczajne, wytyczne wymiaru sprawiedliwości), 
a cała jego działalność przeniesiona została do siedziby w Warszawie. Stopniowe ograniczanie 
wszechwładzy aparatu represji oraz zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu i orzecznictwie 
Sądu Najwyższego zapowiadały nadchodzący przełom polityczny będący cezurą końcową tego 
rozdziału. W okresie tym została uchwalona Konstytucja PRL z 1952 r. zawierająca regulacje 
dotyczące pozycji i obsady Sądu Najwyższego. Z uwagi na brak wprowadzenia tych postano-
wień w życie i nieznacznego ich wpływu na organizację i funkcjonowanie Sądu Najwyższego 
przez 10 lat nie mogła ona stanowić podstawy przyjęcia innego podziału chronologicznego 
pracy o Sądzie Najwyższym.


