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LIX

Wprowadzenie

Publikacja „Dylematy wokół prawa do sądu” stanowi kontynuację cyklicznego
przedsięwzięcia naukowego, zainaugurowanego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego w 2020 r. Głównym założeniem serii „Dylematy prawa”
jest podjęcie szerokiej debaty na temat aktualnych i kluczowych problemów z punktu
widzenia praw obywateli i funkcjonowania państwa. Autorzy zamieszczonych rozdzia-
łów skupili się na poszczególnych elementach prawa do sądu, w szczególności na pra-
wie dostępu do sądu, prawie do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej,
prawie do sprawiedliwego wyroku sądowego, zagadnieniu egzekwowania orzeczeń są-
dowych, prawie do odpowiedniego ukształtowania ustroju i organizacji organów roz-
poznających sprawy.

Problematyka, o której mowa, stała się niezwykle aktualna w 2015 r. wraz z doko-
naniem zmian w składzie i funkcjonowaniu władzy sądowniczej. Jej aktualność rośnie
wraz z kolejnymi wydarzeniami w sferze polskiej polityki i w sferze wymiaru sprawie-
dliwości. W aktualnej sytuacji nie można mieć wątpliwości, że problematyka prawa do
sądu łączy się ściśle z problematyką praworządności w Polsce. Sposób ukształtowania
i realizacji prawa do sądu przesądzi ostatecznie o obrazie państwa i prawa polskiego
jako praworządnego albo takiego, które tego standardu nie spełnia. Stąd tak ważne staje
się przedyskutowanie problematyki prawa do sądu.

Poszczególne rozdziały poprzedza „Głos wprowadzający” Rzecznika Praw Obywa-
telskich, M. Wiącka. Treść przesłanych tekstów zdeterminowała układ książki w ten
sposób, że część pierwszą otwiera opracowanie R. Piotrowskiego zarysowujące zasadni-
cze dylematy wprowadzające do rozważań o charakterze pojęciowym oraz ustrojowym,
realizowanych w pracach R. Piszko, S. Patyry, M. Florczak-Wątor, J. Ciapały, P. Tulei
i L. Jamroza. W drugiej grupie znalazły się prace obejmujące szczegółowe problemy
prawa do sądu, w tym: standardy prawa do sądu, dostęp do sądu, prawa stron w są-
dzie, obowiązki sądu, gwarancje prawa do sądu, zakres dostępu do sądu, przebieg po-
stępowań w czasach epidemii, status prawny wyroków sądowych, wykonywanie orze-
czeń sądowych, opracowane przez K. Spryszaka, A. Pyrzyńską, K. Flagę-Gieruszyńską,
D. Sztuwe, A. Krawczyk, M. Masternak-Kubiak, B. Wilka, A. Ceberę, J.G. Firlusa, A. Pa-
ducha, J. Uniejewskiego, K. Dąbrowskiego i M. Ged.

dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US
dr hab. Robert Piszko, prof. US

dr Agata Pyrzyńska
Szczecin, lipiec 2022 r.



Przejdź do księgarni 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/21215-dylematy-wokol-prawa-do-sadu-jerzy-ciapala-prof-us

	wstep
	21215-dylematy-wokol-prawa-do-sadu-jerzy-ciapala-prof-us-wprowadzenie
	2

