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Rozdział

Sąd Najwyższy od końca  
II wojny światowej  

do reformy sądowej 
w latach 1949–1950

I

1. Uwarunkowania polityczne i podstawy prawne 
wznowienia działalności pionu sądownictwa 
powszechnego w latach 1944–1945

W styczniu 1944 r. oddziały Armii Czerwonej przekroczyły linię dawnej granicy polsko-ra-
dzieckiej. Przy wyzwalaniu kolejnych miejscowości przeciwko Niemcom zbrojnie występowały 
oddziały Armii Krajowej, próbując jednocześnie współdziałać z wojskami radzieckimi. Ujawnia-
jące się lokalne organy polskiej administracji cywilnej starały się wobec wkraczających żołnierzy 
radzieckich występować w charakterze gospodarza. Działania te stanowiły realizację planu pod 
kryptonimem „Burza” zaakceptowanego przez Rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie, z którym 
Stalin po zerwaniu stosunków dyplomatycznych w kwietniu 1943 r. nie zamierzał współpraco-
wać. Mimo krótkotrwałego współdziałania w trakcie działań militarnych plan pod względem 
politycznym skończył się niepowodzeniem, żołnierze Armii Krajowej byli rozbrajani, a następ-
nie internowani lub prześladowani przez radzieckie służby specjalne. Jednocześnie zwiększyła 
się – z inspiracji Stalina – aktywność polityczna ośrodków lewicowych w okupowanym kraju. 
Z pomocą tych działaczy oraz grupy komunistów polskich przybyłych z oddziałami radzieckimi 
ustanowiono w lipcu 1944 r. nowe władze tymczasowe (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego) 
w Lublinie, co postawiło społeczeństwo polskie w obliczu nowej rzeczywistości politycznej. Pod-
stawy nowego ustroju proklamowano w Manifeście PKWN będącym swoistą deklaracją politycz-
ną ugrupowania przejmującego władzę. Nawiązywał on do postanowień Konstytucji marcowej 
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z 1921 r., która miała w swych podstawowych założeniach obowiązywać aż do czasu uchwalenia 
nowej ustawy zasadniczej1.

Tym samym odrzucono podstawy systemu ustrojowego opartego na Konstytucji kwiet-
niowej z 1935 r. obowiązującej w momencie agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę. Nie ozna-
czało to jednak generalnego uchylenia mocy obowiązującej aktów prawnych sprzed września 
1939 r., co potwierdzało jedno z późniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego (wyrok z 28.2.1946 r., 
K 445/45)2. Obawa przed chaosem oraz brak możliwości organizacyjnych zmuszały komunistów 
polskich do zachowania ciągłości prawnej z czasów II Rzeczypospolitej. Dlatego w oficjalnych 
wystąpieniach nie zapowiadano wtedy wprowadzenia w Polsce nowego ustroju nawiązującego 
do rozwiązań istniejących w Związku Radzieckim3. Ponadto pamiętać należy, że nowej sile po-
litycznej zależało na utrzymaniu pozorów legalizmu zdobycia władzy, więc tworzono miraż tzw. 
rewolucji w majestacie prawa (Władysław Gomułka, Stanisław Ehrlich). Wiązało się to z zabiegami 
o odpowiedni odbiór nowych władz na arenie międzynarodowej (tak przynajmniej do 1948 r.), 
a także z uzyskaniem właściwego efektu propagandowego w szarpanym wewnętrznym konflik-
tem kraju. Dzięki temu duża część społeczeństwa polskiego, mimo że traktowała komunistów 
polskich jako władzę obcą, narzuconą (ale nie okupacyjną), jednocześnie wiązała z ich progra-
mem nadzieję na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w zniszczonej wojną Polsce4.

Wiele struktur i organów reaktywowano w przedwojennej postaci, a nawet wprowadzano 
nowe w oparciu o ustawodawstwo międzywojenne. Uchylano jedynie akty prawne, które były 
nie do przyjęcia dla ugrupowania przejmującego władzę, wprowadzając jednocześnie nowe 
dekrety tworzące instrumenty prawne (najczęściej w postaci represji karnej) istotne z punktu 
widzenia utrwalenia władzy i przeprowadzonych reform społeczno-gospodarczych. Było to 
rozwiązanie pragmatyczne, pozwalające zarazem stworzyć demokratyczny kamuflaż dla wdra-
żanych rewolucyjnych zmian w sferze prawa własności i prowadzonej bezkompromisowo wal-
ki politycznej5.

W treści Manifestu PKWN poruszono również kwestię sądownictwa, oczywiście w stopniu 
odpowiadającym ogólnikowości tego aktu. Wskazano, iż podstawowym „zadaniem niezawisłych 

1 M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000, s. 34–35, 37–39, 41–44; A. Ajnenkiel, 
Polskie konstytucje, Warszawa 1991, s. 358–362; Dz.U. z 1944 r. Nr 1, poz. 1; Załącznik do Dz.U. z 1944 r. Nr l.

2 PiP 1946, z. 5–6, s. 166; S. Rozmaryn, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1949, s. 149–150; Odezwa stron-
nictw demokratycznych do narodu polskiego w pierwszą rocznicę powstania PKWN z 22.7.1945 r., [w:] Polska Partia 
Robotnicza. Rezolucje i odezwy, instrukcje i okólniki Komitetu Centralnego, VIII 1941 – XII 1945. W XV rocznicę 
Polski Ludowej, Warszawa 1959, s. 287–288.

3 M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju…, s. 30. Zjawisko zerwania ciągłości prawnej w XX w. występowało jedy-
nie w Rosji po rewolucji październikowej oraz w Albanii i Jugosławii tuż po zakończeniu II wojny światowej. A. Bosiacki, 
Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne „bolszewickiej” Rosji 1917–1921, Warszawa 1999, s. 309–310, 341; 
H. Izdebski, Rewolucja a prawo w Europie w XX wieku. Część II: Rewolucja a prawo dawne i nowe: tradycja prawna 
i środowisko prawnicze w obliczu rewolucji, CPH 1987, t. I, s. 120–122.

4 S. Ehrlich, Zagadnienie praworządności, PiP 1946, z. 9–10, s. 40; W. Gomułka, W walce o demokrację ludową, t. 2, 
Warszawa 1947, s. 34; K. Kersten, Stalinizm w Polsce (1944–1956), SI 1992, Nr 22, s. 10; A. Korobowicz, Prawo sądowe 
Polski w pierwszych latach po II wojnie światowej (1944–1950), [w:] Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989, 
red. K. Malý, L. Soukup, Praga 2004, s. 910; A. Stawarska-Rippel, Prawo sądowe Polski Ludowej 1944–1950 a prawo 
Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2006, s. 37–38, 40.

5 Patrz szerzej A. Lityński, O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999, s. 14–17; tenże, Historia 
prawa Polski Ludowej, Warszawa 2007, s. 27; A. Stawarska-Rippel, „Nowy” ustrój a „stare prawo. Wstęp do badań na 
prawem II RP w początkach Polski Ludowej, [w:] Z dziejów prawa, t. 1(4), Katowice 2003, s. 159–161.
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sądów polskich będzie zapewnić szybki wymiar sprawiedliwości” oraz wyraźnie zastrzegano, że 
„żaden niemiecki zbrodniarz wojenny, żaden zdrajca narodu nie może ujść kary”6.

Organizacja sądownictwa powszechnego oparta była na utrzymanym w mocy rozporzą-
dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 6.2.1928 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych z póź-
niejszymi zmianami7. Oczywiście nie dotyczyło to zmian na podstawie dekretu z 21.10.1944 r. 
Prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Zmiany te były efektem długich prac sekcji ustro-
ju sądownictwa Komisji Prac Ustawodawczych Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu Rzeczy-
pospolitej w Londynie. W pracach tych aktywnie uczestniczyli prokurator Sądu Najwyższego 
Tadeusz Cyprian (Sekcja II Ustroju Sądownictwa, Sekcja V Prawa i Postępowania Karnego 
i Więziennictwa oraz Sekcja VI Techniki Ustawodawczej) oraz mianowany sędzią Sądu Naj-
wyższego Mieczysław Szerer (Sekcja I Prawa Politycznego, Sekcja II Ustroju Sądownictwa oraz 
Sekcja V Prawa i Postępowania Karnego i Więziennictwa), którzy po powrocie do kraju zna-
leźli swoje miejsce w restytuowanym Sądzie Najwyższym8. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej 
na uchodźstwie nowelizujący Prawo o ustroju sądów powszechnych nie został uznany przez 
PKWN przede wszystkim z powodów politycznych, ale także ze względu na swoją treść, gdyż 
zmiany szły w kierunku wzmocnienia niezawisłości sędziowskiej i rozszerzenia uprawnień or-
ganów samorządu sędziowskiego.

Model organizacji sądownictwa przyjęty w Prawie o ustroju sądów powszechnych, gwaran-
tujący szerokie uprawnienia władzy wykonawczej, został zaakceptowany po 1944 r. Utrzyma-
no krytykowane przed wojną instrumenty prawne przysługujące Ministrowi Sprawiedliwości, 
umożliwiające prowadzenie własnej, niczym nieskrępowanej polityki kadrowej, a w konse-
kwencji ograniczające niezależność sądów i niezawisłość sędziowską. Odpowiadało to duchowi 
i potrzebom władzy ludowej. W jej oczach nie było miejsca na bezstronność sądu, który powi-
nien jednoznacznie popierać swoim orzecznictwem nowy porządek społeczny wyłaniający się 
z ówczesnych przemian rewolucyjnych w Polsce9.

W świetle postanowień Prawa o ustroju sądów powszechnych przewidywano czterosz-
czeblową strukturę sądownictwa, którą tworzyły sądy grodzkie, okręgowe, apelacyjne oraz Sąd 
Najwyższy. Do tej struktury dostosowana była organizacja prokuratury.

Natychmiast po instalacji władz tymczasowych w Lublinie rozpoczęto intensywne prace 
zmierzające do uruchomienia sądownictwa polskiego. Obsadę aparatu wymiaru sprawiedliwo-
ści stanowiła przedwojenna kadra, o ile zgłaszające się do służby osoby nie budziły zastrzeżeń 
politycznych. Sędziom i prokuratorom nie stawiano zarzutów z powodu ich pracy w sądowni-
ctwie polskim w Generalnym Gubernatorstwie, jeżeli zachowali godną postawę wobec okupanta 
niemieckiego i cieszyli się nadal autorytetem w oczach społeczeństwa polskiego.

Sądy uruchamiano samoistnie z chwilą wycofania się wojsk niemieckich bądź utworzenie 
ich inicjowali działacze nowego resortu sprawiedliwości. Sieć sądów odtwarzana na zachód od 

6 Załącznik do Dz.U. z 1944 r. Nr l. Takie zadania, jako priorytetowe dla sądów, przedstawiono także w exposé 
premiera Rządu Tymczasowego Edwarda Osóbki-Morawskiego na posiedzeniu KRN – AAN, KRN 8, Sprawozdanie 
stenograficzne z posiedzenia KRN z 31.12.1944 r. oraz 2–3.1.1945 r., k. 241.

7 Dz.U. z 1928 r. Nr 12, poz. 93; obwieszczenie MS z 15.11.1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa 
o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 102, poz. 863); J. Gudowski, Historia prawa o ustroju sądów powszechnych 
z 1928 r., Przegląd Sądowy 2003, Nr 1, s. 22, 26.

8 Szerzej na ten temat: A. Jankiewicz, W poszukiwaniu idei państwa prawa. Koncepcje Komisji Prac Ustawodawczych 
MS Rządu RP 1942–1945, Warszawa 1992, s. 21, 73, 77–78, 96, 184–195; A. Machnikowska, Wymiar sprawiedliwości 
w Polsce w latach 1944–1950, Gdańsk 2008, s. 82.

9 Szerzej na ten temat: A. Lityński, O prawie…, s. 131–134, 146–148.
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Bugu nawiązywała do podziału dla celów sądowych z okresu międzywojennego i powiększała 
się systematycznie wraz z przesuwaniem się linii frontu10.

Mimo kłopotów z obsadą kadrową pierwsze sądy rozpoczęły działalność już na przełomie 
lipca i sierpnia 1944 r. na terenach znajdujących się pod kontrolą wojsk radzieckich. Powraca-
jący do obowiązków służbowych sędziowie starali się zachować dystans wobec dokonywanych 
zmian, przejmowali obowiązki, ale jednocześnie odmawiali wszelkim propozycjom pracy w re-
sorcie sprawiedliwości PKWN, utożsamiając ją z działalnością polityczną11.

Niezwykle istotną sprawą z punktu widzenia właściwego funkcjonowania zarówno sądow-
nictwa, jak i politycznej oceny sprawności działania nowych władz było uruchomienie Sądu 
Najwyższego. Było to konieczne, także z powodu chaosu, jaki pojawiał się w systemie ustrojowym 
wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza w obliczu szybko wydawanych – mających często charakter 
propagandowy – nowych aktów prawnych. Pojawiły się pierwsze orzeczenia sądów z udziałem 
ławy przysięgłych, mimo że termin rozpoczęcia ich działalności nie został ustalony12. 

Szybkie uruchomienie instancji najwyższej miało zapewnić uporządkowanie systemu są-
downictwa powszechnego i zagwarantować jego prawidłowe funkcjonowanie. Wybór kandydata 
do realizacji tego zadania padł na przedwojennego adwokata o poglądach lewicowych Wacława 
Barcikowskiego. Ukrywający się dotychczas w Radomiu został on – po zajęciu miasta przez woj-
ska radzieckie – zaproszony przez dwóch prominentnych działaczy PPR Hilarego Chełchowskiego 
i Edwarda Ochaba do Lublina, siedziby ówczesnych władz centralnych13.

Minister Sprawiedliwości w Rządzie Tymczasowym Edmund Zalewski w dniu 26.1.1945 r. 
delegował Wacława Barcikowskiego do organizacji Sądu Najwyższego i Najwyższego Trybuna-
łu Administracyjnego oraz upoważnił go do podejmowania wszelkich czynności, związanych 
z uruchomieniem tych sądów. Miesiąc później, w dniu 28.2.1945 r., Wacław Barcikowski został 
mianowany przez wykonującego uprawnienia głowy państwa Prezydenta Krajowej Rady Na-
rodowej Bolesława Bieruta na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Przed nim 
Władysław Barcikowski złożył przysięgę związaną z nominacją na stanowisko Pierwszego Pre-
zesa, mimo że do zaszczytu odebrania ślubowania pretendował wiceminister Leon Chajn (oficer 
polityczny przybyły z armią Berlinga, tzw. kościuszkowiec), faktycznie kierujący ówczesnym 
resortem sprawiedliwości14. Fakt ten, będący swoistego rodzaju incydentem, dawał świadectwo 
dużych uprawnień władzy wykonawczej dążącej do pełnej kontroli nad najwyższą instancją 

10 Szerzej na ten temat: A. Wendel, Odrodzone sądownictwo polskie, [w:] Wymiar sprawiedliwości w Odrodzonej 
Polsce 22 VII 1944–22 VII 1945, Warszawa [s.a.], s. 85–90.

11 L. Chajn, Kiedy Lublin był Warszawą, Warszawa 1964, s. 34–35, 40–41, 45; tenże, Odrodzenie sądownictwa polskie-
go, [w:] Trzy lata Demokratyzacji Prawa i Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 1947, s. 75; M. Turlejska, Przyczynek do 
losów prawników polskich w latach 1935–1953, Zeszyty Historyczne 1996, z. 115, s. 26–29; Historia sejmu polskiego, t. III, 
Polska Ludowa (autor J. Zakrzewska), red. A. Ajnenkiel, Warszawa 1989, s. 89.

12 Art. 15 dekretu PKWN z 23.10.1944 r. o powołaniu i ukonstytuowaniu ławy przysięgłych (Dz.U. Nr 9, 
poz. 47); M. Rybicki, Ławnicy ludowi w sądach PRL, Warszawa 1968, s. 126–127. Orzeczenia takie były później przez 
Sąd Najwyższy uznawane za nieistniejące – postanowienie z 2.10.1946 r., K 1127/46; ZOSN OIK 1947, z. IV, poz. 95.

13 Autorytet przede wszystkim. Pierwsze lata sądownictwa Polski Ludowej (rozmowa z Wacławem Barcikowskim), 
ŻW z 20.3.1974 r., Nr 67; ARB, Wspomnienia W. Barcikowskiego z czasów okupacji, k. 51.

14 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Krajowa Rada Narodowa (dalej: KRN) 266, Akt nominacji Wacława 
Barcikowskiego z 28.2.1945 r., k. 20, MS do Prezydenta KRN z 7.2.1945 r., k. 21; Dz.Urz. MS z 1946 r. Nr 2, s. 36; Archiwum 
Sądu Najwyższego (dalej: ASN), Akta osobowe Nr 219, k. 2; Pierwszy kierownik resortu sprawiedliwości Jan Czechowski 
większość czasu spędził w Moskwie (w szpitalu), a drugi – Edmund Zalewski nie przejawiał większego zainteresowania 
dla spraw wymiaru sprawiedliwości. T. Torańska, Oni, Warszawa 1997, s. 297. Urząd Ministra Sprawiedliwości został 
utworzony na podstawie art. 2(1) pkt 16 ustawy z 31.12.1944 r. o powołaniu Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. Nr 19, poz. 99).
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sądową i daleko idących aspiracji osób piastujących wysokie stanowiska w ówczesnym apara-
cie władzy15.

Z uwagi na to, iż Wacław Barcikowski nie spełniał przewidzianych prawem wymogów do 
otrzymania nominacji na stanowisko Pierwszego Prezesa (dotyczących stażu służby i zajmo-
wanych dotychczas stanowisk), szybko przeprowadzono w dniu 8.3.1945 r. nowelizację Prawa 
o ustroju sądów powszechnych z mocą obowiązującą od dnia 28.2.1945 r. Złagodzono w niej 
warunki stawiane kandydatom na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, ograni-
czając je do dwunastoletniego stażu służby na stanowisku sędziego lub prokuratora, ewentu-
alnie dwunastoletniej praktyki w zawodzie adwokata. Zmiana ta, która weszła w życie z mocą 
wsteczną, tj. z dniem nominacji Wacława Barcikowskiego, dostosowana była do warunków, jakie 
ów kandydat spełniał16.

Siedzibą Sądu Najwyższego – zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych – była  
Warszawa17. Pałac Rzeczpospolitej na Placu Krasińskich, w którym mieścił się przed wybuchem  
wojny Sąd Najwyższy, podzielił los miasta w czasie Powstania Warszawskiego. Początkowo sta-
cjonowały w nim walczące na Starówce oddziały powstańcze, ale już pod koniec sierpnia 
1944 r. został obrócony w gruzy w wyniku niemieckich nalotów bombowych. Z uwagi na ogromne  
zniszczenia stolicy rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 3.3.1945 r., które weszło w życie 
10.3.1945 r., na tymczasową siedzibę Sądu Najwyższego wyznaczono miasto Łódź18. Po znale-
zieniu lokalu szybko przystąpiono do uruchomienia Sądu Najwyższego, co w warunkach znisz-
czeń wojennych i poważnych kłopotów aprowizacyjnych nie należało do zadań łatwych. Mimo  
przeszkód rozpoczął on oficjalnie swoją działalność w dniu 10.3.1945 r. W pierwszej połowie  
kwietnia (dokładnie 12 kwietnia) uruchomiono Izbę Cywilną, a następnie – jeszcze w tym sa-
mym miesiącu – rozpoczęła działalność Izba Karna i Prokuratura Sądu Najwyższego19.

2. Funkcje Sądu Najwyższego i jego pozycja  
w systemie wymiaru sprawiedliwości

Najważniejszą funkcją Sądu Najwyższego był nadzór judykacyjny nad sądami niższymi. 
Sprawował go – podobnie jak w okresie międzywojennym – za pomocą dwóch środków:
–  kasacji wniesionych przez strony od wyroków wydanych w II instancji przez sądy powszech-

ne (tj. sądy okręgowe lub apelacyjne),

15 W. Barcikowski, W kręgu prawa i polityki. Wspomnienia z lat 1919–1956, Katowice 1988, s. 160–162, 246, ARB, 
Wspomnienia W. Barcikowskiego z czasów okupacji, k. 53; Wspomnienia W. Barcikowskiego z 1948 r., k. 2 i z 1956 r., k. 2.

16 Dekret z 8.3.1945 r. o częściowej zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 11, poz. 54); AAN, 
Prezydium RM 2, Protokół posiedzenia RM z 8.3.1945 r., k. 132. 

17 Art. 2 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.
18 Rozporządzenie MS z 3.3.1945 r. o tymczasowej siedzibie Sądu Najwyższego (Dz.U. Nr 7, poz. 35); P. Dotryw, 

Dzielnica sądów – Plac Krasińskich – część II, Temidium 2008, Nr 3(50), s. 72.
19 AAN, SN 1/5, Zapisek urzędowy z 15.3.1949 r., k. 66; rozporządzenie MS z 3.3.1945 r. o tymczasowej siedzibie 

Sądu Najwyższego (Dz.U. Nr 7, poz. 35); AAN, Ministerstwo Sprawiedliwości 33, Załącznik do sprawozdania z działal-
ności Ministerstwa Sprawiedliwości na dzień 1.5.1945 r., nfol.; B. Dzięcioł, J. Gaj, S. Kotowski, J. Żak, Historyczny roz-
wój Sądu Najwyższego jako naczelnego organu sądowego, NP 1984, Nr 11–12, s. 15; J. Malec, Od Trybunału Koronnego 
do Sądu Najwyższego. Z dziejów wymiaru sprawiedliwości ostatniej instancji w Polsce, [w:] Przez tysiąclecia: państwo 
– prawo – jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa. Ustroń 17–20 września 2000 r., red. 
A. Lityński, M. Mikołajczyk, t. I, Katowice 2001, s. 34.
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–  uchwał udzielających odpowiedzi na pytania prawne w kwestiach wymagających zasadni-
czej wykładni ustawy lub w kwestiach wymagających wyjaśnienia przepisów, których sto-
sowanie wywołało rozbieżność w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych. 
Zaznaczenia wymaga okoliczność, że Sąd Najwyższy nie sprawował nadzoru nad wszyst-

kimi formami „wymiaru sprawiedliwości”. Istniały odrębne sądy szczególne oraz organy quasi- 
-sądowe, których działalność znacznie uszczuplała jurysdykcję sądów powszechnych. Orze-
kały one w niektórych sprawach cywilnych, znacznej części spraw karnych koniecznych do 
realizacji nadrzędnych celów, jakimi były likwidacja przeciwników politycznych i przeprowa-
dzenie rewolucyjnego przekształcenia sfery gospodarczej. Tak zwana parcelacja sądownictwa 
była symbolem braku zaufania ówczesnych władz do reaktywowanych sądów powszechnych 
i orzekających tam sędziów z rodowodem z okresu międzywojennego. 

W związku z tym bezskuteczne były zabiegi Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Wac-
ława Barcikowskiego, wsparte ze strony związanego z nim Zrzeszenia Prawników Demokratów, 
dotyczące rozszerzenia kompetencji sądownictwa powszechnego. Jego poglądy zawierające 
postulat ograniczenia zbyt szerokiego zakresu działania organów bezpieczeństwa i wywiadu 
wojskowego nie mogły znaleźć uznania w kręgach politycznych, a motywem tych działań naj-
prawdopodobniej było dążenie do wzmocnienia własnej pozycji w aparacie państwowym Polski 
Ludowej20. Pozostawało to jednak bez większego znaczenia, a działania skazane były na porażkę 
wobec trwającej walki politycznej i istniejącego oporu zbrojnego wobec władz komunistycz-
nych. Gwarancję prawidłowej realizacji najpoważniejszych zadań politycznych i gospodarczych 
państwa ludowego dawały przede wszystkim sądy wojskowe obsadzone przez osoby związane 
z nowym systemem władzy21.

Bezskuteczna była również zapowiedź, zawarta w art. 25 ust. 1 Małej Konstytucji z 1947 r., 
ustawowego przekazania sądownictwu powszechnemu całego wymiaru sprawiedliwości. Ini-
cjatorem wprowadzenia takiej regulacji w Małej Konstytucji był Pierwszy Prezes Sądu Najwyż-
szego Wacław Barcikowski, który pełnił funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji Specjalnej 
do opracowania projektu ustawy o ustroju władz naczelnych Rzeczypospolitej22.

Realizacja tego postulatu została jednak odsunięta w praktyce ustrojowej na przyszłość 
z uwagi na trwający jeszcze w kraju „okres przejściowy”, a to z powodu „konieczności unice-
stwienia wroga klasowego” i zbyt małej liczby sędziów i prokuratorów związanych z systemem 
komunistycznym w Polsce23. Jeszcze w grudniu 1948 r., w trakcie prac nad reformą sądową, 
rozważano przekazanie sądom powszechnym niektórych spraw osób cywilnych należących do 
właściwości sądów wojskowych. Jednak w uzasadnieniu rządowego projektu zmian Kodeksu 
postępowania karnego zaznaczono, że nie przewidziano realizacji art. 25 Małej Konstytucji 

20 W. Barcikowski, Ważniejsze zagadnienia ustawodawcze, DPP 1946, Nr 2, s. 4; tenże, W kręgu…, s. 138, 156, 177; 
A. Machnikowska, Wymiar sprawiedliwości…, s. 27–28. ARB, Propozycje co do reformy sądownictwa przedstawione 
władzom wymiaru sprawiedliwości w całkiem lapidarnym ujęciu (W. Barcikowski), k. 81.

21 Podkreślano to później w czasie istnienia Izby Wojskowej Sądu Najwyższego: K. Jankowski, Dwudziestolecie 
sądownictwa Ludowego Wojska Polskiego, WPP 1963, Numer Specjalny poświęcony XX-leciu Ludowego Wojska 
Polskiego, s. 27–28; B. Dzięcioł, Na straży socjalistycznej praworządności i dyscypliny wojskowej (W XXX-lecie powsta-
nia sądownictwa Ludowego Wojska Polskiego), WPP 1973, Nr 3, s. 284, 286.

22 Ustawa Konstytucyjna z 19.2.1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. Nr 18, poz. 71); Historia sejmu…, t. III, Polska Ludowa (autor T. Mołdawa), s. 116, 276.

23 Wystąpienie premiera J. Cyrankiewicza w Sejmie w czerwcu 1946 r., DPP 1947, Nr 7, s. 6; Sprawozdanie steno-
graficzne z V i XVI posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniach 18.2.1947 r. i 19.6.1947 r., Warszawa 1947, ł. 49 i 52 
i z XXIII posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 27.6.1947 r., Warszawa 1947, ł. 26–33; A. Rypiński, Odmłodzić 
aparat sądowo-prokuratorski, DPP 1948, Nr 12, s. 29.
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w ramach zaprojektowanej reformy „wobec zaostrzającej się i komplikującej się coraz bardziej 
walki klasowej”, a zwłaszcza w sytuacji gdy „działanie wroga klasowego przybiera najróżniejsze 
formy i postacie przestępcze, jawne i zamaskowane”24. Nie darzono jeszcze sądownictwa po-
wszechnego takim zaufaniem, aby powierzyć mu rozpoznawanie niektórych kategorii spraw 
politycznych, których rozstrzygnięcie było istotne dla ówczesnego aparatu władzy.

Tym samym nadzorowi judykacyjnemu Sądu Najwyższego nie podlegało orzecznictwo ów-
czesnych sądów szczególnych, tj. sądów wojskowych, specjalnych sądów karnych, Najwyższego 
Trybunału Narodowego i sądów ubezpieczeń społecznych. Trudno określić, jaka liczba spraw 
nie podlegała jurysdykcji sądów powszechnych, tym bardziej że sądy szczególne (zwłaszcza 
wojskowe) często samodzielnie określały zasięg swojej jurysdykcji, ograniczając właściwość 
sądownictwa powszechnego. W oczach ówczesnej opozycji sejmowej było to aż 75% spraw 
karnych i 50% spraw cywilnych, a w ocenie kierownictwa resortu sprawiedliwości odpowied-
nio jedynie 6–7% i 1%25.

Pion sądownictwa wojskowego formalnie został utworzony wraz z wejściem w życie dekre-
tów PKWN z 23.9.1944 r., a rodowodem sięgał sądownictwa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR26. 
Podstawą działalności były akty prawne nawiązujące do regulacji opartych na wzorcu radzie-
ckim stosowanych w wojsku polskim. Sądy wojskowe orzekały w sprawach karnych osób od-
bywających czynną służbę wojskową, jednak rozszerzano ich właściwość rzeczową na osoby 
cywilne pod szyldem ochrony interesów państwa27. Decyzja o utrzymaniu jurysdykcji nad 
osobami cywilnymi w pionie sądownictwa wojskowego wynikała ze „sprawności” tych sądów 
w realiach bezkompromisowej walki politycznej28. Instrumentalne traktowanie prawa przez 
sędziów wojskowych miało prowadzić do eliminacji legalnej opozycji i zbrojnego podziemia 
niepodległościowego. Wielu patriotów polskich zostało zamordowanych w majestacie prawa 
na mocy wyroków garnizonowych i okręgowych sądów wojskowych. Niemniej haniebną kar-
tę zapisały utworzone w 1946 r. wojskowe sądy rejonowe, które przejęły od dotychczasowych 
sądów wojskowych wszystkie sprawy osób cywilnych. Obok nich istniały sądy poszczególnych 
rodzajów wojsk oraz specjalne sądy wojskowe: Polskich Kolei Państwowych (1944–1949) i Sąd 
(od 1946 r. Sąd Dowództwa) Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego (1945, w latach 1945–1948 
mieścił się w strukturach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego)29. Na czele sądownictwa 

24 S. Rozmaryn, Polskie prawo…, 1949, s. 427, 429; Uzasadnienie rządowe do projektu zmiany Kodeksu Postępowania 
Karnego, DPP 1949, Nr 6–7, s. 7; Przemówienie posła dr Władysława Kiernika (w imieniu Klubu Poselskiego PSL), DPP 
1949, Nr 6–7, s. 21.

25 Z przemówienia wiceministra sprawiedliwości Ob. Leona Chajna, DPP 1947, Nr 7, s. 8.
26 Dekret PKWN z 23.9.1944 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych i prokuratury wojskowej (Dz.U. Nr 6, poz. 29); 

rozkaz Nr 15 Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z 2.9.1944 r. o powołaniu naczelnych organów wojskowej służby 
wymiaru sprawiedliwości oraz inne rozkazy, [w:] J. Polan-Haraschin, Organizacja sądownictwa i prokuratury w Wojsku 
Polskim, ZNUJ 1961, z. 40, s. 183–190. Szeroko na temat sądownictwa wojskowego: M. Zaborski, Ustrój sądów wojsko-
wych w Polsce w latach 1944–1955, Lublin 2005.

27 Dekret PKWN z 30.10.1944 r. o ochronie państwa (Dz.U. Nr 10, poz. 50); dekret z 16.11.1945 r. o przestępstwach 
szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa (Dz.U. Nr 53, poz. 300) – dalej: dekret listopadowy, zastą-
piony dekretem (o takiej samej nazwie) z 13.6.1946 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 192 ze zm.), zwany małym kodeksem karnym 
– dalej: m.k.k.; A. Lityński, O prawie…, s. 76–78, 83–86, 95–105; M. Turlejska (Łukasz Socha), Te pokolenia żałobami 
czarne…, Skazani na śmierć i ich sędziowie 1944–1954, Londyn 1989, s. 41–47; A. Tarnowski, Próba bilansu, WPP 1945, 
Nr 3–4, s. 122; M. Zaborski, Ustrój sądów…, s. 132–148, 153, 155–156.

28 B. Dzięcioł, Centralne organy sądownictwa wojskowego w latach walki o utrwalenie władzy ludowej w Polsce 
(1945–1947), WPP 1977, Nr 4, s. 416, 421.

29 T. Kostewicz, Terror i represje, [w:] Polacy wobec przemocy 1944–1956, red. B. Otwinowska, J. Żaryn, Warszawa 
1996, s. 144; B. Dzięcioł, Sądy wojenne po zakończeniu działań zbrojnych na froncie (maj–grudzień 1945 r.), Warszawa 
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wojskowego (zarówno w stanie wojny, jak i po jego formalnym zniesieniu w dniu 17.12.1945 r.) 
stał powołany we wrześniu 1944 r. Najwyższy Sąd Wojskowy. Prezes i wiceprezes otrzymywali 
nominacje bezpośrednio z rąk Naczelnego Dowódcy30. Sędziów mianował również Naczelny 
Dowódca, lecz na wniosek Naczelnego Szefa Sądownictwa Wojennego (był nim ówczesny prezes 
Najwyższego Sądu Wojskowego), który stał na czele Wydziału Sądownictwa Wojennego w Na-
czelnym Dowództwie31. Komórka ta pełniła bezpośredni nadzór administracyjny nad całym 
sądownictwem wojskowym, aż do lipca 1945 r., gdy po jej rozformowaniu czynności z zakresu 
nadzoru administracyjnego zaczął wykonywać z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej 
Prezes Najwyższego Sądu Wojskowego32. Takie połączenie nadzoru judykacyjnego i administra-
cyjnego w Najwyższym Sądzie Wojskowym trwało prawie rok, kiedy to w maju 1946 r. utwo-
rzono Departament Służby Sprawiedliwości w Ministerstwie Obrony Narodowej33. Najwyższy 
Sąd Wojskowy rozpoznawał sprawy wyższych dowódców wojskowych, sprawy przejęte z sądów 
niższych do własnego prowadzenia, wykonywał w różnych formach zwierzchni nadzór nad 
orzecznictwem wszystkich niższych sądów wojskowych oraz stał na straży jednolitości sto-
sowania prawa poprzez uchwalanie zasad prawnych i wydawanie opinii prawnych (będących 
w istocie odpowiedzią na pytania prawne skierowane przez podmioty legitymowane). Najwyż-
szy Sąd Wojskowy orzekał do lutego 1945 r. w Lublinie, następnie w Piastowie (koło Warszawy), 
a od połowy 1945 r. w Warszawie w gmachu przy ul. Koszykowej 7934.

Specjalne sądy karne funkcjonowały w latach 1944–1946. Rozpoznawały sprawy zbrodnia-
rzy hitlerowskich winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami wojennymi, 
zdrajców i kolaborantów, a także osób występujących przeciwko nowemu ustrojowi. Cechą cha-
rakterystyczną tych sądów, które zostały utworzone na szczeblu apelacji, był jednoinstancyjny, 
uproszczony i niezwykle szybki tryb postępowania. Rolę instancji kasacyjnej pełnił Najwyższy 
Trybunał Narodowy, chociaż w praktyce uprawnienie to było martwą literą prawa. Do momen-
tu jego utworzenia wyroki specjalnych sądów karnych formalnie nie podlegały żadnej kontroli 
instancyjnej, chociaż pojawiały się postulaty przekazania tego zadania Sądowi Najwyższemu na 
wzór postępowania na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. 

2001, s. 165–168; tenże, Wykazy nazwisk osób skazanych na karę śmierci przez sądy wojskowe w latach 1946–1955, 
Warszawa 2004, s. 25–27, 49; M. Zaborski, Ustrój sądów…, s. 220–229; Z.A. Ziemba, Prawo przeciwko społeczeństwu. 
Polskie prawo karne w latach 1944–1956, Warszawa 1997, s. 67–68; A. Kochański, Polska 1944–1991. Informator histo-
ryczny, t. 1, Warszawa 1996, s. 46, 75, 165. 46, 75, 165.46, 75, 165.

30 Pierwszym prezesem był gen. Aleksander Tarnowski, jego następcą od listopada 1945 r. płk Aleksander 
Michniewicz, a od listopada 1948 r. Oskar Karliner. Dwaj pierwsi byli oficerami Armii Radzieckiej odkomenderowany-
mi czasowo do służby w Wojsku Polskim.

31 B. Dzięcioł, Najwyższy Sąd Wojskowy w okresie działalności Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
(2.9.–31.12.1944), WPP 1984, Nr 4, s. 484–485.

32 Z. Domino, J. Drohomirecki, Z. Jaźwiński, A. Kruszka, XXV-lecie wojskowego wymiaru sprawiedliwości i jego ak-
tualne zadania, WPP 1968, Nr 4, s. 402; J. Drohomirecki, Jubileusz najwyższej instancji sądownictwa wojskowego, WPP 
1974, Nr 3, s. 306; B. Dzięcioł, Działalność Najwyższego Sądu Wojskowego w 1945 roku, WPP 1986, Nr 1, s. 34, 49.

33 B. Dzięcioł, Sądy wojskowe Polski Lubelskiej lipiec–grudzień 1944, Warszawa 2001, s. 29, 65, 67, 70, 77–78, 88; tenże, 
Sądy wojenne…, s. 97–101, 112, 134; J. Polan-Haraschin, Organizacja sądownictwa i prokuratury…, s. 128–129, 132–133; 
A. Janowski, Najwyższy Sąd Wojskowy, WPP 1946, Nr 2–3, s. 77 i nast.; zarządzenie Prezydium KRN z 16.12.1945 r. 
o uchyleniu stanu wojennego (Dz.U. Nr 57, poz. 320); M. Zaborski, Ustrój sądów…, s. 229–231; A. Kochański, Polska 
1944–1991…, t. I, s. 32.

34 Szerzej na ten temat: B. Dzięcioł, Sądy wojskowe…, s. 89, 91–99; tenże, Sądownictwo wojenne w czasie walk fron-
towych (12.1.–8.5.1945 r.), Warszawa 2001, s. 81, 92–100; tenże, Najwyższy Sąd…, s. 476–477, 479–481; tenże, Działalność 
Najwyższego…, s. 27, 31, 44, 47–48.
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o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa35. Rozwiązanie to nie znalazło 
uznania z uwagi na konieczność zastosowania rozwiązania systemowego z okresu sanacji, który 
był potępiany przez ówczesną propagandę. Sądy specjalne karne, z uwagi na obsadę złożoną 
z sędziów z okresu międzywojennego i dużą niezależność w ferowaniu wyroków, nie spełniły 
oczekiwań władz. Zostały one – jako zbędne w oczach Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
– zniesione w październiku 1946 r., a sprawy przez nie rozpoznawane przekazano do pionu 
sądownictwa powszechnego. Jedynie wyroki w sprawach jeszcze niezakończonych w specjal-
nych sądach karnych mogły być w terminie 2 miesięcy od ich ogłoszenia zaskarżone w trybie 
kasacji prokuratora Najwyższego Trybunału Narodowego wniesionej bezpośrednio do Sądu 
Najwyższego na zasadach przewidzianych w dekrecie z 13.6.1946 r. o przestępstwach szczegól-na zasadach przewidzianych w dekrecie z 13.6.1946 r. o przestępstwach szczegól- dekrecie z 13.6.1946 r. o przestępstwach szczegól-dekrecie z 13.6.1946 r. o przestępstwach szczegól- 13.6.1946 r. o przestępstwach szczegól-13.6.1946 r. o przestępstwach szczegól- przestępstwach szczegól-przestępstwach szczegól-
nie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa okresie odbudowy Państwaokresie odbudowy Państwa36.

Najwyższy Trybunał Narodowy powstał na podstawie dekretu z 22.1.1946 r. Orzekał 
w sprawach najcięższych zbrodni wojennych popełnionych przez zbrodniarzy hitlerowskich, 
przekazanych zgodnie z deklaracją moskiewską i na podstawie porozumienia londyńskiego 
przez władze alianckie polskiemu wymiarowi sprawiedliwości37. Organizacyjnie był związany 
z Sądem Najwyższym (osobą prezesa, siedzibą i wspólnym budżetem). Trybunał funkcjonował 
od połowy 1946 r., przeprowadził 7 wielkich procesów, w których skazał 46 zbrodniarzy hitle-
rowskich. Już w sierpniu 1948 r. zaprzestał działalności, chociaż formalnie nie został zniesiony, 
a jego członków nadal powoływano. W rzeczywistości sprawy związane z odpowiedzialnością 
zbrodniarzy wojennych przejęły wtedy sądy powszechne38.

Sądy ubezpieczeń społecznych utworzono w październiku 1945 r., tworząc odrębny pion 
sądownictwa mający charakter sądownictwa administracyjnego. Podstawą ich działalności była 
ustawa uchwalona przed wybuchem II wojny światowej, której termin wejścia w życie przypadł 
już na okres okupacji. Uruchomienie sądów ubezpieczeń społecznych (okręgowe sądy ubez-
pieczeń społecznych i Trybunał Ubezpieczeń Społecznych) spoczęło więc na władzach Polski 
Ludowej, które zaakceptowały przedwojenną ustawę ze względów pragmatycznych, spełniając 

35 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 851); M. Szerer, Nowe zjawiska 
w polskiej procedurze karnej, GSW 1935, Nr 7, s. 102; A. Miller, Jeszcze o nowych zjawiskach w polskiej procedurze 
karnej, GSW 1935, Nr 14, s. 215.

36 Dekret PKWN z 12.9.1944 r. o specjalnych sądach karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich 
(Dz.U. Nr 4, poz. 21) ze zmianami z 16.2.1945 r. (Dz.U. Nr 7, poz. 29) i dekret z 17.10.1946 r. o zniesieniu specjalnych są-
dów karnych (Dz.U. Nr 59, poz. 324); G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944–1950, Warszawa 
2002, s. 35–36, 45–49, 177–178; A. Lityński, O prawie…, s. 67–69, 169; AAN, KRN 100, Protokół posiedzenia Prezydium 
KRN z 17.10.1946 r., zał. 1b (notatka z 14.10.1946 r. do dekretu o zniesieniu specjalnych sądów karnych), nfol.; J. Sawicki, 
O prawie sądów specjalnych, [w:] Wymiar sprawiedliwości w Odrodzonej Polsce 22 VII 1944 – 22 VII 1945, Warszawa 
[s.a.], s. 60; A. Rzepliński, Przystosowanie ustroju sądownictwa do potrzeb państwa totalitarnego w Polsce w latach 
1944–1956, [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944–1956, red. W. Kulesza, A. Rzepliński, Warszawa 
2001, s. 18; ARB, Propozycje co do reformy sądownictwa przedstawione władzom wymiaru sprawiedliwości w całkiem 
lapidarnym ujęciu (W. Barcikowski), k. 81.

37 Dekret z 22.1.1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym (Dz.U. Nr 5, poz. 45 ze zm.). Do jego właściwo-
ści należały również (chociaż na tej podstawie nie rozpoznał ani jednej sprawy) przestępstwa przewidziane w dekre-
cie z 22.1.1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego (Dz.U. Nr 5, poz. 46). 
A. Lityński, Tak zwany dekret o faszyzacji, czyli lex retro agit, Miscellanea Iuridica 2003, t. 3, s. 71.

38 AAN, KRN 833, Notatka z wyjazdu służbowego do Krakowa w celu przygotowania procesów, k. 76–79 i Uwagi 
na marginesie procesu Greisera, k. 80–88; A. Lityński, O prawie…, s. 169–170; tenże, Inaczej o pierwszej dekadzie Polski 
Ludowej. Obraz sądów karnych, [w:] Z dziejów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 
1991, Nr 1200, s. 156; Por. T. Cyprian, J. Sawicki, Siedem wyroków Najwyższego Trybunału Narodowego, Poznań 1962; 
R. Ignatiew, Polska doktryna nieprzedawnienia zbrodni nazistowskich, [w:] Zbrodnie przeszłości. Opracowania i mate-
riały prokuratorów IPN, t. 3, Nazizm, red. R. Ignatiew, A. Kura, Warszawa 2009, s. 46.
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tym samym wymogi przewidziane w konwencjach genewskich z 1933 r. Do kompetencji tych 
sądów należała kontrola nad działalnością organów administracji ubezpieczeń społecznych, 
zwłaszcza w sprawach roszczeń obywateli wynikających z ubezpieczenia społecznego39.

Najważniejszym organem quasi-sądowym, który odcisnął swoje piętno na tamtych cza-
sach, a którego orzeczenia nie podlegały kontroli Sądu Najwyższego, była Komisja Specjalna 
do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Jej orzeczenia były ostateczne i nie 
przysługiwał od nich żaden środek zaskarżenia. Organ ten funkcjonował od listopada 1945 r. 
i, pomimo głosów krytyki (także ze środowiska sędziowskiego), przetrwał aż do 1954 r. Komi-
sja orzekała przede wszystkim w zakresie przestępstw gospodarczych, korupcji i spekulacji, ale 
także w innych sprawach, gdyż jej kompetencje nie były precyzyjnie określone40. Komisję Spe-
cjalną w jej działalności wspomagały dodatkowo obywatelskie komisje podatkowe oraz komisje 
odwoławcze przy izbach skarbowych działające na granicy kontroli, reglamentacji administra-
cyjnej i represji karnoskarbowej41.

Poza kontrolą sądownictwa powszechnego pozostawiono również ważny wycinek sporów 
cywilnych, jakimi były sprawy lokalowe. Spory w tym zakresie przekazano do powołanych 
w 1944 r. komisji mieszkaniowych, od 1946 r. – komisji lokalowych i nadzwyczajnych komisji 
mieszkaniowych oraz powołanych w 1948 r. czynszowych komisji odwoławczych. W kwestiach 
dotyczących własności i posiadania lokali Sąd Najwyższy kilkakrotnie stwierdzał właściwość 
drogi sądowej, lecz takie orzeczenia sądowe najczęściej ignorowane były przez administracyjne 
organy kwaterunkowe42.

Poza sprawowaniem nadzoru judykacyjnego nad sądami powszechnymi Sąd Najwyższy wy-
konywał funkcje uboczne, tj. rozpoznawał sprawy szczególne, przekazane mu w drodze ustawy. 
Ta funkcja Sądu Najwyższego podyktowana była względami celowościowymi, tak aby podjęcie 
decyzji w tych sprawach należało do organu sądowego dysponującego wyjątkowym autorytetem. 
Były to kwestie wskazania sądu właściwego do rozpoznania sprawy, spory o właściwość, sprawy 
dotyczące wyborów, sprawy dyscyplinarne sędziów oraz sprawy „notarialne” i „adwokackie”.

39 Ustawa z 28.7.1939 r. – Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 71, poz. 476); rozporządzenie MS 
z 20.8.1945 r. o ustanowieniu okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 29, poz. 176) i z 10.2.1947 r. 
o ustanowieniu okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 28, poz. 113); DPP 1947, Nr 5, s. 48; Dz.Urz. 
MS z 1947 r. Nr 5, s. 61; J.S. Konic, Zmiany w ustroju sądów ubezpieczeń społecznych, NP 1960, Nr 9, s. 1135, 1137; 
J. Pawlak, Piętnaście lat działalności sądów ubezpieczeń społecznych, BMS 1961, Nr 10, s. 1. Pierwszym prezesem 
Trybunału Ubezpieczeń Społecznych był Janusz Pierzchalski. AAN, KRN 363, Biuro Prezydialne KRN do Prezydium 
RM z 28.8.1946 r., Akt nominacji Janusza Pierzchalskiego, [b.d.d.] 1946, nfol.

40 Dekret z 16.11.1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym (Dz.U. Nr 53, poz. 302 ze zm., Dz.U. z 1946 r. Nr 23, poz. 149 i Dz.U. z 1950 r. Nr 38, poz. 350); de-
kret z 23.12.1954 r. o zniesieniu Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (Dz.U. 
Nr 57, poz. 282). Szeroko na ten temat: P. Fiedorczyk, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym 1945–1954. Studium historycznoprawne, Białystok 2002.

41 Szeroko na ten temat: A. Witkowski, Wymiar i pobór podatków bezpośrednich oraz opłat na rzecz Skarbu 
Państwa od gospodarki nieuspołecznionej i ludności w Polsce w latach 1944–1950, Rzeszów 2002; tenże, Czynnik spo-
łeczny przy urzędach skarbowych, urzędach rewizyjnych i izbach skarbowych w Polsce w latach 1944–1950, Rzeszów 
2001; tenże, Ochrona skarbowa w Polsce, Białobrzegi 1998.

42 Dekret PKWN z 7.9.1944 r. o komisjach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 4, poz. 8); dekret z 21.12.1945 r. o publicznej 
gospodarce lokalami i kontroli najmu (Dz.U. z 1946 r., Nr 4, poz. 27); dekret z 8.8.1946 r. o Nadzwyczajnych Komisjach 
Mieszkaniowych (Dz.U. Nr 37, poz. 229); K. Burian, Nadzwyczajne Komisje Mieszkaniowe, GA 1946, Nr 7–8, s. 375; 
A. Machnikowska, Wymiar sprawiedliwości…, s. 466, 468–469. Szerzej na ten temat: M. Fajst, Komisja Specjalna na tle 
innych instytucji quasi-sądowych, [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944–1956, red. W. Kulesza, 
A. Rzepliński, Warszawa 2001, s. 434–439.
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Sąd Najwyższy zgodnie z przepisami procedury wskazywał na wniosek strony sąd miej-
scowo właściwy (forum mandati), jeżeli nie można było go ustalić na podstawie powszechnie 
obowiązujących zasad. Ponadto w postępowaniu karnym władny był na wniosek Pierwszego 
Prokuratora Sądu Najwyższego lub z inicjatywy sądu właściwego przekazać sprawę innemu są-
dowi równorzędnemu (forum ordinatum), jeżeli ze względu na zabezpieczenie prawidłowego 
wymiaru sprawiedliwości zachodziła potrzeba wyjęcia sprawy spod rozpoznania sądu miejsco-
wo dla niej właściwego. Przyczyna mogła dotyczyć osoby miejscowego sędziego, prokuratora 
lub ich bliskich bądź groźby rozruchów z uwagi na podrażnienie opinii publicznej popełnio-
nym przestępstwem43.

W zakresie sporów kompetencyjnych rozstrzygał spory o właściwość pomiędzy sądami 
szczególnymi, o ile przepisy nie stanowiły inaczej. W tym zakresie nie można zaobserwować 
aktywności Sądu Najwyższego. Spory pomiędzy sądami powszechnymi a wojskowymi należa-
ły ostatecznie do kolegium złożonego z sędziów Sądu Najwyższego i Najwyższego Sądu Woj-
skowego, na podstawie art. 37 KPK, do którego odsyłał dekret Prezydenta Rzeczypospolitej 
z 29.9.1936 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych. Przepisy te zostały uchylone przez PrawoPrawo 
o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej z 23.9.1944 r. Tym samym, z uwagi na ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej z 23.9.1944 r. Tym samym, z uwagi naustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej z 23.9.1944 r. Tym samym, z uwagi na Prokuratury Wojskowej z 23.9.1944 r. Tym samym, z uwagi naProkuratury Wojskowej z 23.9.1944 r. Tym samym, z uwagi na 23.9.1944 r. Tym samym, z uwagi na23.9.1944 r. Tym samym, z uwagi na uwagi na 
niezwykle silną pozycję sądów wojskowych, to one decydowały o swojej właściwości, nawet 
w przypadku hipotetycznego sporu kompetencyjnego z sądem powszechnym44.

Sprawy dotyczące wyborów rozpoznawane przez Sąd Najwyższy ograniczały się do bada-
nia protestów (wraz z wniesionymi zarzutami) przeciwko wyborowi posła lub ważności wy-
borów, a także sytuacji zakwestionowania mandatu posła trybem przewidzianym dla nagłych 
wniosków poselskich45.

Sprawy dyscyplinarne sędziów rozpoznawał funkcjonujący w ramach Sądu Najwyższego 
Sąd Dyscyplinarny Wyższy lub Najwyższy Sąd Dyscyplinarny46.

W sprawach związanych z funkcjonowaniem notariatu Sąd Najwyższy rozpoznawał za-
żalenia na postanowienia sądu okręgowego, który orzekał w sprawie zażaleń złożonych przez 
osobę zainteresowaną na odmowę dokonania czynności przez notariusza47.

Na podstawie Prawa o ustroju adwokatury Sąd Najwyższy załatwiał sprawy dwojakiego 
rodzaju. Występował, po pierwsze, jako instancja w ramach postępowania dyscyplinarnego 
prowadzonego przeciwko adwokatom, po drugie – w charakterze nadzoru nad działalnością 
uchwałodawczą samorządu adwokackiego. W pierwszej sytuacji orzekał w charakterze II instan-
cji (o charakterze rewizyjnym) rozpoznającej odwołania od orzeczeń wydanych w I instancji 
przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny [adwokacki – przyp. A.B.] lub sądy dyscyplinarne izb, jeżelijeżeli 
w nich oskarżał lub wniósł środek odwoławczy prokurator. Występował też jako I i zarazem nich oskarżał lub wniósł środek odwoławczy prokurator. Występował też jako I i zarazemnich oskarżał lub wniósł środek odwoławczy prokurator. Występował też jako I i zarazemjako I i zarazem 

43 Art. 28, 40 KPK; art. 50 KPC (1932); szerzej: Komentarz do kodeksu postępowania karnego i do przepisów 
wprowadzających tenże kodeks (oprac. L. Peiper), Kraków 1929, s. 15, 22; S. Śliwiński, Polski proces karny przed są-
dem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1948, s. 263; W. Miszewski, Proces cywilny w zarysie, część pierwsza, 
Warszawa–Łódź 1946, s. 74.

44 Art. 45 Prawa o ustroju sądów powszechnych; art. 7 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.9.1936 r. – Prawo 
o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. Nr 76, poz. 536); art. 37 KPK (1932) uchylony został przez art. 82 dekretu PKWN37 KPK (1932) uchylony został przez art. 82 dekretu PKWN 82 dekretu PKWN82 dekretu PKWN 
z 23.9.1944 r. – Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej (Dz.U. Nr 6, poz. 29). Inaczej 23.9.1944 r. – Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej (Dz.U. Nr 6, poz. 29). Inaczej23.9.1944 r. – Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej (Dz.U. Nr 6, poz. 29). Inaczej ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej (Dz.U. Nr 6, poz. 29). Inaczejustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej (Dz.U. Nr 6, poz. 29). Inaczej Prokuratury Wojskowej (Dz.U. Nr 6, poz. 29). InaczejProkuratury Wojskowej (Dz.U. Nr 6, poz. 29). Inaczej 6, poz. 29). Inaczej6, poz. 29). Inaczej 29). Inaczej29). Inaczej Inaczej S. Włodyka, 
Organizacja sądownictwa, Kraków 1959, s. 147–148, zakładający, iż art. 37 KPK został uchylony dopiero w wyniku 
nowelizacji Kodeksu postępowania karnego w 1949 r. Patrz także art. 30 KPK (1950).

45 Art. 74–76 ustawy z 22.9.1946 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego (Dz.U. Nr 48, poz. 274).
46 Art. 137 § 1 lit. b) i c) Prawa o ustroju sądów powszechnych.
47 Art. 66 § 1, 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 84, 

poz. 609 ze zm.). Na ten temat orzeczenie Sądu Najwyższego z 21.8.1953 r., II C 445/53, BMS 1955, Nr 3, s. 33–34.
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ostatnia instancja w sprawach członków Naczelnej Rady Adwokackiej i jej Komisji Rewizyj-
nej oraz w sprawach o lekkomyślne wniesienie kasacji lub wniesienie kasacji mającej na celulekkomyślne wniesienie kasacji lub wniesienie kasacji mającej na celu 
działania na zwłokę, jeżeli postępowania te zostały wszczęte z urzędu przez Sąd Najwyższy urzędu przez Sąd Najwyższyurzędu przez Sąd Najwyższy48. 
Druga płaszczyzna działalności Sądu Najwyższego to rozpoznawanie odwołań od uchwał okrę-odwołań od uchwał okrę-
gowych rad adwokackich w sprawie odmowy wpisu na listy adwokatów lub aplikantów adwo-
kackich, skreślenia z listy adwokatów lub aplikantów adwokackich oraz od orzeczeń o niezdol-
ności adwokata do wykonywania zawodu49.

Sąd Najwyższy miał również prawo wykładni legalnej przepisów Prawa o ustroju adwo-
katury budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżność w orzecznictwie. 
Wykładnia następowała w ramach uchwały podjętej przez Izbę do Spraw Adwokatury na wnio-
sek jej przewodniczącego (w praktyce prezesa Sądu Najwyższego), Ministra Sprawiedliwości 
lub Naczelną Radę Adwokacką50.

Przy Sądzie Najwyższym miał istnieć także Sąd Kartelowy, stanowiący „jakby jego przynależ-
ność”. Na podstawie ustawy z 13.7.1939 r. o porozumieniach kartelowych miał on orzekać jako 
instancja odwoławcza od decyzji Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie porozumień kartelo-
wych lub nakładających karę grzywny za naruszenie obowiązku zgłoszenia do rejestru kartelo-
wego zawarcia lub zmian porozumienia kartelowego. Mimo że podstawa działania Sądu Karte-
lowego nie została uchylona, w nowych realiach społeczno-gospodarczych stracił on całkowicie 
rację bytu, a brak jego uruchomienia po II wojnie światowej był zbieżny z politycznymi hasłami 
„zniszczenia wszystkich ognisk i przejawów działania reakcji obszarniczo-kartelowej”51.

Nadzór administracyjny nad wszystkimi sądami powszechnymi, a więc i nad Sądem Naj-
wyższym sprawował Minister Sprawiedliwości. Zakres nadzoru obejmował uprawnienia do-
tyczące polityki kadrowej, do gospodarowania środkami finansowymi, zaopatrzenia sądów, 
zarządzania budynkami oraz sprawami dotyczącymi organizacji wewnętrznej sądów. Ten stan 
rzeczy krytykowano już w okresie międzywojennym, a zakres uprawnień organu nadzorczego 
był przedmiotem gorącej dyskusji i sporów doktrynalnych52.

Pod koniec 1945 r. pojawiły się projekty dotyczące przekazania nadzoru administracyjnego 
nad całym sądownictwem w ręce Sądu Najwyższego (który miałby podlegać tylko Prezydium 
Krajowej Rady Narodowej), co prowadziłoby do likwidacji Ministerstwa Sprawiedliwości (projekt 
Aleksandra Tarnowskiego i ankieta przeprowadzona przez Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów) 
lub połączenia funkcji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ze stanowiskiem Ministra Spra-
wiedliwości (projekt sędziów katowickich)53. Pojawiła się także inna wizja – pochodząca jeszcze 

48 Art. 115 ust. 3 ustawy z 4.5.1938 r. – Prawo o ustroju adwokatury (Dz.U. Nr 33, poz. 289); T.J. Kotliński, Samorząd 
adwokacki w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2008, s. 169.

49 Art. 48, 64, 66 ust. 5, 88 ust. 5, 91, 92 ust. 2, 103 ust. 4 ustawy z 4.5.1938 r. – Prawo o ustroju adwokatury (Dz.U. 
Nr 33, poz. 289).

50 Art. 51 ust. 1 ustawy z 4.5.1938 r. – Prawo o ustroju adwokatury (Dz.U. Nr 33, poz. 289); T.J. Kotliński, Samorząd 
adwokacki…, s. 169–170. 

51 Art. 4, 8 ust. 3, 11, 13, 15 ustawy z 13.7.1939 r. o porozumieniach kartelowych (Dz.U. Nr 63, poz. 418); Z. Fenichel, 
Nieuchylone, a jednak nieobowiązujące ustawy, PiP 1947, z. 1, s. 51–52; Deklaracja ideowo-polityczna Stronnictwa 
Ludowego z 5.9.1945 r., Zielony Sztandar z 16.9.1945 r., Nr 34; A. Maziarz, O ustawodawstwie antymonopolowym 
w Polsce w latach 1918–1939, CPH 2010, t. LXII, z. 1, s. 319, 321.

52 A. Kowalska, Ewolucja kompetencji Ministra Sprawiedliwości, [w:] 40 lat wymiaru sprawiedliwości PRL, 
Warszawa 1985, s. 43.

53 AAN, KRN 151, Pismo Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego gen. Aleksandra Tarnowskiego do Prezydenta 
KRN Bolesława Bieruta z 29.8.1945 r., k. 51–52; SN 1/3, Odpis referatu „Nadzór Sądu Najwyższego w dziedzinie wyroko-
wania niższych instancji w miejsce interwencji ministerialnej” z końca 1945 r. lub początku 1946 r., k. 18; Ministerstwo 




