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Słowo wstępne

Z wielkim uznaniem dla wydawnictwa, które pod-

jęło się tego trudu, przyjąłem wiadomość, że w formie 

reprintu przypomniane zostanie kolejne1 dzieło wielkie-

go prawnika okresu pierwszej połowy ubiegłego wieku, 

Aleksandra Mogilnickiego. Tym razem jest to komentarz 

do kodeksu postępowania karnego z 1928 r. Przypomi-

nanie współczesnym myśli prawniczej wybitnych prak-

tyków i teoretyków przeszłości, w tym także tej zawartej 

w pracach o charakterze komentatorskim, ma nieza-

przeczalny walor dydaktyczny, pozwala skonfrontować 

aktualne tendencje interpretacyjne z kierunkiem rozu-

mowania naszych przodków. Nabiera to szczególnej wagi 

w czasie, gdy poczynania legislacyjne i rozumowania 

wykładnicze nastawione na osiąganie doraźnych celów 

politycznych dominują nad staraniami zmierzającymi do 

tworzenia prawego prawa i nad taką interpretacją prze-

pisów, która nawet w wypadku niedoskonałości tworu 

legislacyjnego wydobędzie zeń normę prawa prawego. 

Aleksander Mogilnicki, który w znakomity sposób łączył 

praktykę z teorią, lwią część swojego życia zawodowego 

poświęcił właśnie idei stworzenia stabilnych podwalin 

1 Przed trzema laty, w 2016 r., Wolters Kluwer wydało Wspo-

mnienia adwokata i sędziego, spisane przez Aleksandra Mogil-

nickiego.
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zunifikowanego prawa karnego, zarówno materialnego, 

jak i procesowego, odbudowie systemu polskiego prawa 

po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, a następ-

nie wytyczaniu takich kierunków orzecznictwa, które 

czyniłyby z uchwalonego prawa instrument sprawny, ale 

jednocześnie chroniący wartości w prawie represyjnym 

szczególnie istotne, które w nomenklaturze współczesnej 

nazwalibyśmy sprawiedliwością materialną i sprawied-

liwością proceduralną. Czynił to, występując w każdej 

z ról, którą meandry historii mu narzuciły, a więc za-

równo jako znakomity adwokat, następnie wybitny sę-

dzia, niejako równolegle także kodyfikator oraz uczony 

i profesor kilku wyższych uczelni, wreszcie powtórnie 

jako adwokat i płodny autor licznych prac o charakterze 

zarówno publicystycznym, jak i naukowym.

W słowie wstępnym, którego napisanie powierzył 

mi wydawca, nie sposób pomieścić burzliwych dziejów 

życia zawodowego Aleksandra Mogilnickiego. Zostały 

one w ostatnim okresie szczegółowo opisane w trzech 

dużych opracowaniach2, do których wypada odesłać Czy-

telnika. Najbardziej atrakcyjnym źródłem wiadomości 

o losach Aleksandra Mogilnickiego są zresztą wspo-

2 K. Pol, Poczet prawników polskich, Warszawa 2000, hasło 

„Aleksander Mogilnicki”, s. 903–914; Cz. Jaworski, słowo wstępne 

do Wspomnień adwokata i sędziego Aleksandra Mogilnickiego, 

Warszawa 2016, s. 5–20; A. Redzik, hasło „Aleksander Mogilnicki” 

[w:] Słownik biograficzny adwokatów polskich A–Ż, t. III, Zmarli 

w latach 1945–2010, Warszawa 2018, s. 327–330. Tamże bibliografia 

źródeł szczegółowych, z których korzystali autorzy biogramów.

Słowo wstępne
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mnienia, które wyszły spod pióra samego Aleksandra 

Mogilnickiego i w których opisał On ze swadą wszystkie 

etapy swego życia3.

Jedynie w krótkich słowach nawiążę do tej sfery 

działalności Autora wznawianego obecnie komentarza, 

która jest szczególnie bliska memu sercu z uwagi na 

wykonywany zawód sędziego oraz pełnioną od paru lat 

funkcję. Aleksander Mogilnicki orzekał w Izbie Karnej 

Sądu Najwyższego w latach 1920–1929, a od 1924 r. 

był prezesem tej Izby. Po zamachu majowym 1926 r., 

a w szczególności w latach 1927–1929, władza wyko-

nawcza coraz bardziej ograniczała niezależność sądów 

i sędziowską niezawisłość. Aleksander Mogilnicki stał 

się w tym okresie wielkim orędownikiem idei, którą dziś 

nazwalibyśmy ideą wolnych sądów. Jeszcze przed odej-

ściem – w wyniku usunięcia go wiosną 1929 r. z funkcji 

prezesa Izby Karnej – z Sądu Najwyższego, w roku 1928 

opublikował cykl artykułów Niezawisłość sędziów w no-

wym ustroju sądowym, który powinien przestudiować 

także każdy współczesny sędzia, bowiem zawarte w nich 

myśli nie straciły na aktualności4. Koncepcje te rozwijał 

3 Po latach spoczywania w zakamarkach szuflady doczekały 

się one dwóch wydań. Najpierw, w 2008 r., wydała je, w znacznym 

zakresie własnym sumptem i w niewielkim nakładzie, wnuczka Alek-

sandra Mogilnickiego, pani Barbara Izdebska. Znacznie bogatsze pod 

względem edytorskim jest (wspomniane już wyżej, w przypisach 1 i 2) 

II wydanie dzieła, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
4 Zanim ukazały się w broszurze, publikowane były w odcin-

kach, w sześciu kolejnych numerach Gazety Sądowej Warszawskiej 

z 1928 r., a to w: nr 10 z dnia 5 marca (s. 145–150), nr 11 z dnia 

Słowo wstępne
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w licznych artykułach, zamieszczanych na łamach Ga-

zety Sądowej Warszawskiej, pisanych już w czasie, gdy 

powrócił do adwokatury. W jednym z nich, pochodzą-

cym z 1931 r.5, zawarł słowa, które warte są wiernego 

zacytowania, bowiem nigdy dosyć powtarzania prawd 

fundamentalnych. Tym bardziej, gdy dla niektórych ru-

dymentarność tych prawd oznacza banał, a stąd już tylko 

krok do powątpiewania, czy my, prawnicy XXI wieku, 

wieku elektroniki i psychotroniki, mamy na poważnie 

te fundamenty traktować. Pisał zatem Aleksander Mo-

gilnicki: „Sędzia w chwili wykonywania swych czynności 

sędziowskich powinien być obcy wszelkim wpływom 

zewnętrznym. Tylko ustawa, sumienie i okoliczności 

sprawy mogą stanowić podstawę do wydania wyroku. 

Żaden zwierzchnik, czy to minister, czy prezes, czy sę-

dzia wyższego sądu, nie ma prawa nakazywać, ani nawet 

zlecać sędziemu, żeby tak czy inaczej w sprawie orzekał 

(...) Żadna władza nie może nakazać sędziemu, jakie ma 

wydać orzeczenie; nie może mu zrobić zarzutu z powodu 

takiego czy innego wyroku, o ile tylko wyrok ten został 

wydany zgodnie z ustawą u sumieniem sędziego”. I doda-

wał: „Tak rozumiano stanowisko sędziego w odrodzonej 

Polsce w pierwszych latach jej niezależnego bytu i tak 

12 marca (s. 161–165), nr 12 z dnia 19 marca (s. 177–179), nr 13 

z dnia 26 marca (s. 193–196), nr 14 z dnia 2 kwietnia (s. 209–211) 

i nr 15 z dnia 9 kwietnia (s. 225–228). Należy wyjaśnić, że dla wygo-

dy czytelników Gazeta Sądowa Warszawska prowadziła paginację 

ciągłą w ramach rocznika.
5 Zob. A. Mogilnicki, Sędzia a urzędnik, Gazeta Sądowa War-

szawska nr 9 z dnia 2 marca 1931 r., s. 115–117 i n.

Słowo wstępne
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Aleksander Mogilnicki

(1875–1956)

prawnik – myśliciel – człowiek honoru

Przedmowa

Idea wznowienia Komentarza do kodeksu postępo-

wania karnego (1933) ma na celu upamiętnienie i przy-

pomnienie postaci Aleksandra Mogilnickiego – sędziego 

Sądu Najwyższego, adwokata, kodyfikatora, profesora, 

publicysty, społecznika, a także poety. W dniu 16 kwiet-

nia 2019 r. minęła 144. rocznica jego urodzin, a jego 

myśl ustrojowa zdaje się przekraczać granicę czasu i być 

nieśmiertelna.

Aleksander Mogilnicki żył w latach 1875–1956 

i przyszło mu wykonywać zawód prawnika w najtrud-

niejszych, przełomowych w historii polskiego państwa 

czasach zaborów, I i II wojny światowej, odrodzonej 

II Rzeczypospolitej Polskiej oraz PRL-u. Od 1920 r. był 

sędzią Sądu Najwyższego, a od 1924 r. – prezesem Izby 

Karnej, do czasu jego usunięcia w 1929 r. z Sądu Naj-

wyższego.

Aleksander Mogilnicki jest dla dzisiejszych prawni-

ków wzorem do naśladowania. Zapisał się na kartach 

historii polskiego sądownictwa bohaterską postawą 
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i niezłomnym charakterem w trudnym okresie, kiedy 

został usunięty z Sądu Najwyższego. Przyczyny jego dy-

misji były czysto polityczne. W tym bowiem czasie wpro-

wadzono rozwiązania, które umożliwiały przeniesienie 

sędziego nie tylko na inne stanowisko, w inne miejsce 

służbowe, ale nawet w stan spoczynku. Jak to wówczas 

dobitnie określano: regulacje zezwalały na zawieszenie 

zasady nieusuwalności sędziów.

Gwarancje konstytucyjne zostały dalej znacząco osła-

bione przez ustawodawstwo zwykłe, wprowadzone po 

przewrocie majowym, a przede wszystkim przez rozpo-

rządzenie Prezydenta RP z dnia 6 lutego 1928 r. – Pra-

wo o ustroju sądów powszechnych. Rozporządzenie to 

poddał krytyce Aleksander Mogilnicki, który był zresz-

tą członkiem Komisji Kodyfikacyjnej, której głównym 

zadaniem było ujednolicenie organizacji sądownictwa. 

Już podczas pierwszych prac komisji na posiedzeniach 

w dniach 11–12 listopada 1919 r. stwierdzono, że najpil-

niejszą pracą jest przygotowanie projektu ustawy doty-

czącej ustroju sądownictwa. Podkomisja, której celem 

było przygotowanie projektu ustrojowego, ukonstytuo-

wała się w dniu 21 maja 1920 r. W jej skład wchodzili 

między innymi: Aleksander Mogilnicki, Jakób Glass, 

Wiktoryn Mańkowski, Kamil Stefko, Władysław Seyda. 

Mogilnicki z czasem został koreferentem ustawy 

ustrojowej. Podjęto także prace nad pragmatykami1. 

1 G. Ławnikowicz, Idea niezawisłości sędziowskiej w porząd-

ku prawnym i myśli prawniczej II Rzeczypospolitej, Toruń 2009, 

s. 183.

Aleksander Mogilnicki (1875–1956)
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Przez cały okres pracy nad projektem konstytucji sądo-

wej trwał spór z Ministerstwem Sprawiedliwości o osta-

teczny kształt przepisów.

Mogilnicki był zwolennikiem szerokich uprawnień 

zgromadzeń ogólnych, szczególnie gdy chodzi o kwestie 

nominacji sędziów oraz ograniczenie władzy ministra w tej 

materii. Dostrzegł on bowiem, że powierzenie w tym zakre-

sie uprawnień Ministrowi Sprawiedliwości niesie w sobie 

poważne zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej. Jak 

przytoczył wypowiedź francuskiego uczonego, kto ma 

w ręku awans sędziego, ten ma w ręku jego wyroki2.

Ostatecznie projekt ustawy o sądach powszechnych 

opracowany przy współudziale Mogilnickiego nie został 

przyjęty w proponowanym kształcie. Znaczący wpływ na 

taki przebieg zdarzeń miał zamach majowy. Prezydent 

wydał rozporządzenie z dnia 6 lutego 1928 r., które zna-

cząco zwiększało uprawnienia ministerialne względem 

sędziów i sądów w zakresie ich nominacji, pozostawia-

jąc ministrowi swobodne uznanie i dając administracji 

przewagę nad sądownictwem oraz możliwość obsadzenia 

sądów kandydatami o odpowiednim zabarwieniu poli-

tycznym. Wprowadzono też wyłom od zasady nieprzeno-

szalności sędziów. Jak pisał Mogilnicki, rozporządzenie 

dawało Prezydentowi uprawnienia do ustalenia i zmiany 

okręgu lub siedzib sądu w drodze rozporządzenia, co 

otwierało przed władzą wykonawczą pole do dymisji 

2 A. Mogilnicki, Niezawisłość sędziów w nowym ustroju są-

dowym, Gazeta Sądowa Warszawska 1928, nr 10, s. 146.

Przedmowa
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