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WprowadzenieWprowadzenieInstytucja asystenta sêdziego bêdzie w przysz³ym roku obchodziæ swoje dzie-

siêciolecie, a pomimo tego nie doczeka³a siê w polskiej myœli prawniczej ¿adnego

szczegó³owego, a zarazem wyczerpuj¹cego opracowania. Znajdujemy jedynie

szcz¹tkowe omówienia zagadnieñ z ni¹ zwi¹zanych, których równie¿ nie jest zbyt

wiele.

Do polskiego systemu wymiaru sprawiedliwoœci instytucja asystenta sêdziego

wprowadzona zosta³a jako novum ustaw¹ z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów

powszechnych. W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie ustawy oraz kolejno wydanych

do niej rozporz¹dzeñ wykonawczych w s¹dach powszechnych pojawi³a siê nowa

grupa zawodowa, której g³ównym zadaniem mia³o byæ odci¹¿enie sêdziów od

nadmiaru powierzonych im obowi¹zków, a tym samym poprawienie sprawnoœci

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci.

Na pocz¹tku normatywne uregulowanie omawianej instytucji asystenta sê-

dziego by³o niewielkie, a w konsekwencji na wiêkszoœæ pytañ pojawiaj¹cych siê

na tle jej stosowania odpowiedzieæ musia³a praktyka. Lakonicznoœæ regulacji

spowodowa³a trudnoœci interpretacyjne w praktyce, a w konsekwencji równie¿

stosowanie rozmaitych praktyk – niekiedy w ramach jednego s¹du – przy czym

niektóre z nich mo¿na by³o uznaæ za sprzeczne nie tylko z normatywn¹ jej regu-

lacj¹, ale i celem jej wprowadzenia. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ od czasu

wprowadzenia tej instytucji i zatrudnienia pierwszych asystentów sêdziów, co

mia³o miejsce w 2003 roku, jej uregulowanie nie uleg³o znacznym zmianom.

Wskazaæ bowiem nale¿y, i¿ kolejne nowelizacje nie skutkowa³y pe³niejsz¹ re-

gulacj¹ instytucji asystenta w ramach wymiaru sprawiedliwoœci, a jedynie zmie-

nia³y rozwi¹zania dotychczas istniej¹ce. Tym samym w g³ównej mierze instytu-

cja ta nadal pozostaje uregulowana jedynie szcz¹tkowo, a przez to praktyczne

jej stosowanie bywa ró¿ne.

W niniejszej publikacji zebrano ca³¹ problematykê zwi¹zan¹ z funkcjono-

waniem instytucji asystenta sêdziego, omawiaj¹c j¹ zarówno z punktu widzenia

instytucji wymiaru sprawiedliwoœci, jak i asystenta sêdziego jako pracownika

s¹du. Analizie poddano przepisy obowi¹zuj¹ce od dnia wejœcia w ¿ycie wskaza-

nej instytucji poprzez kolejne zmiany, a¿ do stanu prawnego obecnie obo-

wi¹zuj¹cego, a tak¿e wypracowan¹ w tym okresie praktykê – dokonuj¹c tym

samym przekrojowej analizy jej funkcjonowania na przestrzeni dziewiêciu lat.



Takie ujêcie wskazanej tematyki jest bowiem niezbêdne dla dokonania oceny

jej funkcjonowania w polskim systemie wymiaru sprawiedliwoœci oraz pozwoli

na przedstawienie propozycji rozwi¹zañ legislacyjnych, jakie w zakresie tej in-

stytucji powinny zostaæ wprowadzone. Celem niniejszej monografii jest omó-

wienie instytucji asystenta sêdziego w sposób wyczerpuj¹cy w ka¿dym z jej

aspektów na tle przyjêtych rozwi¹zañ normatywnych oraz praktycznego ich sto-

sowania. Rozwa¿aniom poddano tak¿e rozwi¹zania, których propozycje poja-

wi³y siê w projekcie zmiany ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych,

a tak¿e przedstawiono propozycje w³asnych rozwi¹zañ wraz z obszernym uza-

sadnieniem.

Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ niniejsza publikacja pomija kwestie za-

trudniania na stanowisku asystenta sêdziego aplikantów sêdziowskich skiero-

wanych na sta¿ przez Dyrektora Krajowej Szko³y S¹downictwa i Prokuratury

na okres odbywania sta¿u, którzy de facto nie s¹ asystentami sêdziego par

excellence, a jedynie poprzez przejœciowe zatrudnienie na stanowisku asystenta

sêdziego przygotowuj¹ siê do wykonywania innego zawodu.

Autorzy wyra¿aj¹ nadziejê, i¿ niniejsza ksi¹¿ka nie tylko przyczyni siê do

ujednolicenia praktyki funkcjonowania instytucji asystenta sêdziego, ale tak¿e

stanowiæ bêdzie mocny, a zarazem s³yszalny g³os w dyskusji nad przysz³ymi

rozwi¹zaniami legislacyjnymi w tej materii. Tym samym przekazywana do Pañ-

stwa r¹k ksi¹¿ka jest pierwsz¹ w Polsce publikacj¹ odnosz¹c¹ siê w ca³oœci do

instytucji asystenta sêdziego.

Niniejsza ksi¹¿ka nie powsta³aby bez wsparcia i przychylnych s³ów wie-

lu ¿yczliwych osób. W tym miejscu Autorzy pragn¹ przede wszystkim po-

dziêkowaæ prof. zw. dr hab. Hubertowi Izdebskiemu za okazane wsparcie

oraz niezwykle cenne sugestie.

Warszawa, maj 2010 r. Autorzy
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