
XIII

Przedmowa

Każdy tom w serii Sądowych Komentarzy Tematycznych jest przekrojowym 
ujęciem tytułowej problematyki. Kolejny taki tom, opracowany z inicjatywy 
Jacka Ignaczewskiego, nosi tytuł „Pozainstancyjne środki ochrony prawnej”. 
Zamiarem Autorów tej pozycji było zebranie i przeanalizowanie w jednym 
opracowaniu takich środków ochrony prawnej, które albo nie są środkami 
zaskarżenia orzeczeń wydawanych przez sądy (dotyczą innych aspektów ich 
działalności niż wydanie orzeczenia), albo też – chociaż formalnie należą do 
kategorii „środków zaskarżenia” orzeczeń – bezpośrednio nie mogą prowadzić 
do ich wyeliminowania z obrotu prawnego. Każda z instytucji będących przed-
miotem opracowania wiąże się z postępowaniem sądowym o tyle, że może być 
wykorzystana, póki ono jeszcze się toczy lub już po jego zakończeniu dla uzy-
skania ochrony takich wolności i praw, które w ocenie zainteresowanego zostały 
naruszone w związku ze stosowaniem przez sąd prawa procesowego lub prawa 
materialnego. 

Rolą skargi konstytucyjnej jest umożliwienie adresatom konstytucyjnych 
praw i wolności zainicjowania przed sądem konstytucyjnym postępowania 
zmierzającego do kontroli aktów je naruszających. Jej uwzględnienie może 
stworzyć warunki do wyeliminowania z obrotu prawnego orzeczenia wydanego 
na podstawie przepisu zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny. 

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego i przygotowawczego po-
zwala na uzyskanie ochrony prawnej przed naruszeniem prawa do sądu w tym 
jego aspekcie, który wiąże się z nakazem rozpoznania sprawy bez nieuzasadnio-
nej zwłoki, ale nadto jeszcze pozwala na skompensowanie krzywdy wyrządzo-
nej skarżącemu w związku z przewlekłym prowadzeniem postępowania. 

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zmierza do spowodo-
wania kontroli przestrzegania Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności przez państwo, którego organom zarzuca się 
działanie lub zaniechanie prowadzące do naruszenia praw nią gwarantowanych. 
Stwierdzenie naruszenia Konwencji w związku z uwzględnieniem skargi wyma-
ga skompensowania skarżącemu krzywdy i szkody wyrządzonych naruszeniem. 
Do naprawienia szkody wyrządzonej wydaniem prawomocnego orzeczenia 
przez sąd powszechny na podstawie procedury cywilnej lub przez sąd admini-
stracyjny zmierza skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 
orzeczenia sądowego. Ten sam cel realizuje też wniosek o przyznanie odszkodo-
wania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. 

Skarga w ramach nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów i ko-
morników jest środkiem pozwalającym na zrealizowanie zagwarantowanego 
w art. 63 Konstytucji prawa składania wniosków, petycji, skarg do organów wła-
dzy publicznej w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami i w celu wy-
eliminowania dostrzeganych w nich nieprawidłowości. Jej przedmiotem może 
być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub 
ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także 
przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
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Przedmowa

Każdy rozdział opracowania składa się z dwóch części. Część A jest kla-
sycznym komentarzem do całych aktów normatywnych lub tych ich części, 
które dotyczą omawianych instytucji. Tezy tego komentarza są skrócone do 
niezbędnego minimum, tak by Czytelnik mógł szybko odnaleźć odpowiedź na 
pytania wiążące się ze stosowaniem poszczególnych przepisów. Część B jest 
opisowym rozwinięciem syntetycznego opracowania komentarzowego i zawie-
ra uzasadnienia tez komentarza. Aby ułatwić poruszanie się po obu częściach, 
w części A wskazano na odesłania do tych rozdziałów w części B, w których 
poszczególne tezy znajdują rozwinięcie. Konstrukcja części opisowej nawiązuje 
do ustawowej systematyki zagadnień. Dodatkowym praktycznym ułatwieniem 
w posługiwaniu się komentarzem jest indeks. 

Z uwagi sposób ujęcia opracowanej tematyki mamy nadzieję, że komentarz 
będzie pomocny dla prawników wszelkich profesji ale też dla studentów i apli-
kantów. 
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