Konstytucyjne podstawy działania sądów : Tematy egzaminacyjne 2017/2018
1. Kształtowanie się zasady podziału władzy a geneza pozycji ustrojowej sądów.
2. Niepozytywistyczne koncepcje prawa a legitymizacja ( uzasadnienie ) władzy
sądowniczej.
3. Czy sąd rozstrzygając istotne kwestie etyczne ( aborcja, eutanazja i inne) podejmują
rozstrzygnięcia polityczne ?
4. Czy sąd jako organ władzy może chronić prawa człowieka przed naruszeniami ze
strony organów władzy publicznej ?
5. Sędzia jako „usta ustawy” i sędzia „Herkules” czy i w jakim zakresie sędzia może
rozwiązywać trudne przypadki ?
6. Jakie gwarancje dla sędziów powinna stwarzać zasada podziału władzy ?
7. Państwo sędziów zamiast państwa prawa – rzeczywisty dylemat podziału władzy czy
propagandowe hasło polityczne ?
8. Konstytucja Marcowa i Kwietniowa – czy stwarzały podstawę dla niezawisłości
sędziów i niezależności sędziów?
9. Konstytucja PRL jako anty – model sędziowskiej niezawisłości.
10. Czy w PRL funkcjonowała władza sądownicza – ciągłość władzy sędziowskiej po
1989 r.
11. Definiowanie sądu według Konstytucji RP
12. Zasada niezawisłości sędziów i zasada niezależności sądów – zasady autonomiczne
czy instrumentalne?
13. Konstytucyjne prawo do sądu właściwego
14. Powoływanie sędziów – model konstytucyjny i praktyka ustrojowa
15. Rola Prezydenta i KRS w powoływaniu sędziów.
16. Czy prawo do bycia sędziom to prawo konstytucyjne ?
17. Charakterystyka statusu sędziego – urząd, stanowisko, stosunek służbowy
18. Awans poziomy sędziego i jego konstytucyjne uwarunkowania
19. Złożenie sędziego z urzędu a jego niezawisłość
20. Przeniesienie sędziego do innej siedziby lub na inne stanowisko a zasada
niezawisłości
21. Przeniesienie sędziego do innej siedziby lub na inne stanowisko a kompetencje
Ministra Sprawiedliwości
22. Niezawisłość sędziów i niezależność sądów, a administracyjny nadzór nad sądami
powszechnymi ministra sprawiedliwości
23. Postępowanie dyscyplinarne a zasada sędziowskiej niezawisłości
24. Immunitet sędziowski jako gwarancja niezawisłości
25. Godność urzędu sędziego a zasada niezawisłości
26. Wytyk administracyjny i wytyk orzeczniczy, a zasada niezawisłości
27. Stan spoczynku jako gwarancja sędziowskiej niezawisłości
28. Normatywne koncepcje wykładni a zakres władzy sędziowskiej
29. Podległość sędziego Konstytucji oraz ustawie a zakres władzy sędziowskiej
30. Art. 178 ust. 1 Konstytucji jako podstawa dla wykładni zasady lex superior derogat
legi inferiori
31. Podległość sędziego Konstytucji oraz ustawie, a obowiązek stosowania prawa
międzynarodowego
32. Multicentryczność systemu prawa a pozycja ustrojowa sędziego

33. Sędzia krajowy jako sędzia europejski
34. Mechanizmy ujednolicania orzecznictwa sądów a zasada niezawisłości sędziów i
niezależności sądów
35. Poza procesowe formy nadzoru judykacyjnego
36. Odrębność sądów, niezawisłość i niezależność jako instrumentalne zasady względem
prawa do sądu
37. Horyzontalny podział władzy w obrębie władzy sądowniczej
38. Konstytucyjny model nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego
39. Kontrola administracji publicznej sądów administracyjnych a prawo do sądu
40. Krajowa Rada Sądownictwa jako organ gwarantujący niezawisłość sędziów i
niezależność sądów
41. Krajowa Rada Sądownictwa a zasada podziału władzy
42. Konstytucyjne podstawy tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości z 2017 r.
43. Konstytucyjne podstawy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym

Zasady egzaminacyjne:
1. Egzamin ma formę pisemną.
2. Egzamin ma formę eseju przesłanego w terminie 10.01 – 10.02 2018 lub napisanego w
trakcie egzaminu w dniach : 25.01, 29.01 lub 19.02 2018 (zapisy na każdy z trzech
wskazanych terminów przez usos).
3. Esej powinien mieć objętość ok. 15 tys. znaków ze spacjami.
4. Egzaminy w dniu 25.01, 29.01 i 19.02.2018 będzie trwał 45 min.
5. Przedmiotem eseju jest odpowiedź na jedno z wskazanych wyżej pytań.
6. W przypadku, gdy egzamin ma formę eseju przesłanego w terminie 10.01 – 10.02.
2018 należy wybrać jeden z wskazanych wyżej tematów, zgłosić go do sekretariatu (
na adres natalia.lipowska@uj.edu.pl ), przesłać esej na adres piotr.tuleja@uj.edu.pl
Podpisany esej w formie papierowej należy złożyć ( lub przesłać pocztą) w
sekretariacie Katedry Prawa Konstytucyjnego do 15.02.2018 r.
7. Złożenie podpisanego eseju w sekretariacie Katedry jest warunkiem wpisania oceny z
egzaminu do usos.
8. Po 10.02.2018 r. do egzaminu można przystąpić wyłącznie w dniu 19.02.2018 r. po
uprzednim zapisaniu się przez usos.

