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Studia i artyku³y
José Luis Zamora Manzano
Silvestre Bello Rodríguez
Spain

Marine rescue and assistance in Roman law*

Marine rescue is, generally, a broad activity aimed at retrieving, removing, saving or assisting a vessel together with all its goods, supplies and
crew in circumstances caused by various accidents such as running aground,
beaching, colliding or crashing1. This legal institution of great importance in
our current Law has its origins in Roman law in the legislation of naufragium,
which does not involve a new category or a separate branch in civil2 law.
We would like to discuss some aspects that relate to marine rescue in
Roman law, focusing on removal and salvage of goods on behalf of individuals as well as by urinatores3, divers that were in charge of the removal of
* First of all, I would like to thank the opportunity offered to us by Professor Dr. Bronis³aw Sitek for publishing this work and his invitation to presented it at the 2nd International,
Roman and Comparative Law in the Faculty of Law and Administration University of Warmia
and Mazury in Olsztyn. I would also like to express my gratitude for her help in translating my
work into English to Sonia Daswani.
1 Moschetti, see. Naufragio E.D., 547558; Scialoja N.D.I., VII, 1939, 865 and see my
monograph Averías y accidentes en Derecho marítimo romano, Madrid 2000, p. 75147 on some
aspects of this incident.
2 Huvelin, Études d´histoire du Droit Comercial Romain, Paris 1929, p. 78 foll. locates the
inexistent autonomy in commercial law as a separate branch from civil law jamais les jurisconsultes n ont songé à séparer doctrinalement le droit commercial du reste du droit privé. On
manque même d un mot technique pour désigner le commerce by also quoting Goldschimidt
this stands out how the idea of a separate commercial branch does not go with the trend of the
Romans towards abstraction and centralization of law (Universalgeschicte des Handelsrechts,
71) la tendance énergique des Romains vers abstraction et la centralisation. About this point
also see G. Sautel, Essai sur la notion romaine de Commercium à epoque ancienne, Études de
Droit Romain, Paris 1952.
3 Oleson, A posible Physiological Basis for the Term urinator, diver, The American Journal of Philology, vol. 97 (1), Spring 1976, p. 2229. Also on the online magazine: <www.jstor.org/
stable/294109> (consulta: 16.04.2008) suggest a maximum working depth between 30 and 40 m,
who participated in the construction and maintenance of submarine foundations for bridges or
harbour works, inspected damaged boats and anchorages, and specialized in the shallow water
salvage incident upon heavy commercial harbour activity.
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sunken objects. Along with the topic of removal, we will analyse the assistance given by the scapharii or boatmen.
We will start off from an important premise, in Roman law the retrieval
and the removal of wreckage is lawful as shown in Ulpianus libr. VIII de off.
Proc., D.47.9.12 pr Licere unicuique naufragium suum impune coligere, constant;
idque Imperator Antoninus cum Divo patre suo rescripsit. Antoninus already
permits removals and protects the retrieval of wreckage. However, this was not
always this way as legal conflicts existed that were solved in the Roman casuistry distinguishing jetsam and retrieval of objects from abandonment of goods.
Although, the structure of a legal system that regulates and protects
shipwrecks was developed gradually. In fact, in the first stage, the wreckages
suffered continuous pillaging as the objects that were swept back to the
coast by the sea belonged to those that found them, even the shipwrecked
were turned into slaves4. To avoid these intolerable consequences, an edict
was enacted with the aim of protecting the people and the goods from these
marine catastrophes5. Therefore, in an edict by the emperor Hadrian, all
acts of larceny and pillage6 in shipwrecks were pursued, Callistratus libr II.
Quaestionum, D.47.9.7:
Ne quid ex naufragis deripiatur, vel quis extraneus interveniat colligendis iis,
multifariam prospectum est; nam et Divus Hadrianus Edicto praecepit, ut hi, qui iuxta
litora maris possident, scirent, si quando navis vel inflicta, vel fracta inter fines agri
cuiusque fuerit, ne naufragia diripiant, in ipsos iudicia Praesides his, quir res sua
direptas queruntur, reddituros, ut quidquid probaverint ademtum sibi naufragio, id
a possesoribus recipiant; de his autem, quos diripuisse probatum sit, Praesidem ut de
latronibus gravem sententiam dicere. Ut facilior sit probatio huiusmodi admissi permisit his, et quidquid passos se huiusmodi queruntur, adire Praefectos, et ad eum
testari reosque petere, ut pro modo culpae vel vincti, vel sub fideiussoribus ad Praesidem remittantur. A domino quoque possessionis, in qua id admissum dicatur, satis
accipi, ne cognitioni desit, praecipitur. Sed nec intervenire naufragiss colligendis aut
militem, aut privatum, aut libertum servumve Principis, placere sibi ait Senatus.

The text reveals the Romans concern as regarding direptio ex naufragio.
Callistratus already emphasizes the existence of Hadrians Edict with which
they tried to avoid larceny7 of goods from shipwrecks, bearing in mind that
4 Rougé, La marine dans l´antiquité, Paris 1975, p. 160. In relation to tax law in the cases
of shipwreck and the study of D.14.2.9 see G. Purpura, Relitti di navi e diritto del fisco:una
congettura sulla lex Rhodia, Studi Romanistici in tema di diritto commerciale marittimo, Mesina, 1966, p. 69 foll.
5 Gandolfo, La nave nel diritto romano (1883, reed.), Genova 1980, p.196.
6 For the procedural aspects on the investigation and protests as described in the Codex
Iustinianus C.11.6 and in the Theodosian Code 13.9 see J. Zamora, Averías..., p. 88101 and
also in La prueba testifical aplicada la investigación de los naufragios según algunas constituciones postclásicas, Actas Congreso VI Iberoamericano y III Internacional de Derecho Romano,
Madrid, 2000, p. 785 foll.
7 He already talks about precautionary measures as regards penal suppression of this type
of pillages, bearing in mind that there exist innumerable imperial orders and senado-consultum.
Balzarini, Ricerche in tema di danno violento e rapina nel diritto romano, Padova 1963, p. 213.
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the owners of the lands by the coastline could be called as witnesses
y therefore, guarantee the retrieval of wreckage8. But this wasnt an isolated
rule designed to protect the ownership of goods and other objects of the
shipwreck. We will have the chance to see some of these legal problems that
were brought up centred around the right to rescue.

1. An aproximation to salvage in Roman law: protection
and guardianship of wreckage against an illegitimate
seizure
Roman legislation channelled the problems derived from shipwrecks in
various manners, but they were always investigated9 as many times they
were caused deceitfully. Sometimes by stealing the navigation instruments10
and others by leading the vessel with lights from the coast simulating that
they were guiding it safely and instead, causing an accident against the reef
resulting in sinking11. With this outlook, the Roman marine salvage coordinates were located in the penal area as all those criminal behaviours that
made the most of these circumstances by pillaging vessels were penalized.
Therefore, an edict was enacted that punished these harmful acts with the
aim of guaranteeing the interest12 in retrieving and rescuing the goods, as it
is described in Ulpianus libr. LVI ad Edictum, D.47.9.1 pr:
Praetor ait: in eum, qui ex incendio, ruina naufragio, rate nave expugnata quid
rapuisse, recepisse dolo malo, damnive quid in his rebus dedisse dicetur, in quadruplum in anno, quod primum de ea re experiundi potestas fuerit, post annum in simplum iudicium dabo; item in servum et in familiam iudicium dabo.
8 For a review of this fragment and the study of the damages caused by the wreckage
according to D.47.9.8 y D.10.4.5.4 see Manfredini, Il Naufragio Adriano e Nerazio, Navires et
commerces de la mediterranee antique, hommage à Jean Rougé, 1988, p. 371377.
9 There was an exhaustive investigation of the shipwreck and a report to the judicial
authority where the business with the purpose of transport was carried out, with the authorization of the witnesses, for which there was a time period of one year. This way, any creation
o simulation of shipwreck would be known both at a private level as shown in C.11.6 and at
a public level as a service carried out for the state annona according to CTh. 11.3 see Solazzi,
Su C.11.6 de naufragiis , R.D.Nav. V (1939), p. 253265 also published in Scritti di Diritto
Romano, Napoli (1963), 165174. A. Pinzone, Naufragio, fisco e transporte marittimi nell´eta di
Caracalla (Su C.I.11.6.1) in Quaderni Catanes di studi classici e medievali 4 (1982), p. 64109.
Rougé, Le droit de naufrage et ses limitations en Méditerranée avant léstablissement de la
domination de Rome, [in:] Mélanges darchéologie et dhistoire offerts à André Piganiol, ed. R.
Chevalier, vol. III, Paris 1966, p. 865 foll.
10 Reason for a precautionary measure of a senatus-consultum Claudianum according to
Ulpianus libr. LVI D.47.9.3.8: Senatusconsultum Claudianis temporibus factum est, ut si quis ex
naufragio clavos, vel unum ex his abstulerit, omnium rerum nomine teneatur.
11 Ulpianus libr. I, Opinionum, D.47.9.10: Ne piscatores nocte lumine ostenso fallant navigantes, quasi in portum aliquem delaturi, eoque modo in periculum naves, et qui in iis sunt,
deducant, sibique execrandam praedam parent, Praesides provinciae religiosa constantia efficiat.
12 Interest that is justified by the usefulness and very just severity of the Edict D.47.9.1.1.
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The legal precautionary measures13 in this matter were therefore aimed
at protecting the injustice implied to marine trade with these acts of pillage.
So, and setting off from the lawfulness of rescue and removal of wreckage14,
the main aspects developed by the Roman jurisprudence were based on:
1. The lawfulness of the removal and all those acts directed to
the assistance and help of people and things that were on the vessel
This right of assistance and help in accidents is inferred from the senatus-consultum Claudianum according to the second part of Ulpianuss fragment D.47.9.3.8:
Item alio senatusconsulto cavetur, eos, quorum fraude aut consilio naufragi suppresi per vim fuissent, ne navi vel ibi periclitantibus opitulentur, legis Corneliae, quae
de sicariis lata est, poenis afficiendos; eos autem, qui quid ex miserrima naufragiorum
fortuna rapuissent, lucrative fuissent dolo malo, in quantum Edicto Praetoris actio
daretur, tamtum fisco dare debere15.

The text points out the lack of assistance and help in vessels in the case
of shipwreck and the robberies carried out due to this and for the punishment it refers to lex Cornelia, suggesting the behaviours described in it for
these cases. It also mentions an important fact which is the existing relation
with the fiscus in the sense that deterrent fiscal measures are imposed to
those that carry out pillage and seizure so as to protect the right of retrieval
of these goods on behalf of their legitimate owners16.
2. The prohibition of pillaging goods and wreckage, during
or after the incident, to the detriment of all removals or possibility
of retrieval
This jurisprudential precautionary measure is implicit in numerous
fragments, where it is intended to distinguish between pillage by taking
advantage of the incident from just larceny when it is carried out after the
incident. So, in Ulpianuss fragment libr. LVI ad Ed. D.47.9.1.5 the praetor
states si quid ex naufragio; hic illud quaeritur utrum, si quis eo tempore
tulerit, quo naufragium fit, an vero et si alio tempore hoc est post naufragium,
13 Ferrini, Diritto Penale Romano (1902, reed), Roma 1976, p. 230 points out that the
edict equalizes the punishment to that of the rapina, the damage and larceny committed on the
occasion of public disturbance due to calamity or disaster (as fire, shipwreck, etc) and justifies
this equalness in quanto che se la violenza non è sempre direttamente adibita da chi opera,
colui che subisce il reato è paralizzato per altre cause dal timore, trovandosi in una condizione
non troppo dissimile da colui, contro il quale si rivolgono minaccie.
14 D.47.9.12.
15 Bas.53.3.1.
16 However, the fiscal intervention was criticized in the private field and not in the field of
the state annona where the captains responsibility was minutely regulated, A. Pinzone, op.
cit., p. 7879. Solazzi, Su C.I. 11.6., 166 n. 5 identifies this senado-consultum with the abovementioned as the end part of the fragment by Callistratus in D.47.9.7.
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namque res ex naufragio etiam hae dicuntur, quae in litore post naufragium
iacent. Et magis est, ut eo tempore.
It is continued by Gaius D.47.9.2 et loco, continuing with the following
fragment by Ulpianus D.47.9.3:
[...] quo naufragium fit, vel factum est, si quis rapuerit, incidisse in hoc Edictum
videatur. Qui autem rem in litore iacentem, posteaquem naufragium factum est, abstulit, in ea conditione est, ut magis fur sit, quam hoc Edicto teneatur, quemadmodum is,
qui quod de vehiculo excidit, tulit; nec rapere videtur, qui in litore rem iacentem tollit.

The regulations in these fragments mention the difference between
plundering and pillage17 which take place by taking advantage of the circumstances of disturbance18, violence of shipwreck o even beaching19, to
which a punishment on a level with rapina20 is applied, and the furtum of
goods found in the coastline.
But the Edict also provides for a punishment21 for the crime of receiving
wreckage of a shipwreck when a third party, without having participated in
the pillage, acting with dolus, take advantage of these objects without applying a sensu contrario when they are received ignoring their origin:
Non tantum autem qui rapuit, verum is quoque, qui recepit, ex causis supra
scriptis tenetur, quia receptores non minus delinquut, quam aggressores. Sed enim
additum est dolo malu, quia non omnis, qui recipit, statim etiam delinquit, sed qui
dolo malo recipit, quid enim, si ignarus recipit, aut quid, si ad hoc recipit, ut custodiret salvaque faceret ei, qui amiserat? Utique non debet teneri22.

In the same way, it is obvious that the Edict is not applied in the cases
in which the objects saved are received for their custody. But, of course,
it should be clear that during the rescue, the damages caused by the objects
or the vessel23 itself, once it has reached the coastline, should be compensated. These precautionary measures are found in a text by Neracius implemented to the damage caused to the riverside the owner from the riverside
17 We understand that the delimitation given by the praetor on the concept of conquer in
D.47.9.3.1 is limited and only seems to refer to the act of violence in fight, but we think that
the act may also be applied to the practice of pillaging during a sinking or shipwreck either by
the crew itself or by those that while assisting also committed pillaging at the same time. For
this reason, it is logical to complete the concept of conquer given by Ulpianus with the one
given by Paulus in D.47.9.4 posse etiam dici ex naufragio rapere, qui, dum naufragium fiat, in
illa trepidatione rapiat.
18 They even pursued those caused by false luminous signs D.47.9.10: ne piscatores nocte
lumine ostenso fallant navigantes, quasi in portum alquem delaturi, eoque modo in periculum
naves, et qui in iis sunt, deducant, sibique execrandam praedam parent, Praesidis provinciae
religiosa constantia efficiat.
19 D.47.9.3.6.
20 Ferrini, op. cit., p.230.
21 See D.47.9.4 on the estimation and punishments according to the people and their
condition.
22 Ulpianus libr. LV ad Ed.47.9.3.3.
23 About the retrieval of the vessel see Gandolfo, op. cit., p. 198203.
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property to which will stop the boat24 and that we apply analogically to the
coast25. This is a particularly interesting fragment by Gaius libr. XXI Ed.
Prov. D.47.9.5:
si quis ex naufragio, vel ex incendio ruinave servatam rem et alio loco positam
subtraxerit aut rapuerit, fruti scilicet, aut alias vi bonorum raptorum iudicio tenetur,
máxime si non intelligebat, ex naufragio, vel incendio ruinave eam esse. Iacentem
quoque rem ex naufragio, quae fluctibus expulsa sit. Si quis abstulerit, plerique idem
putant; quod ita verum est, si aliquod tempus post naufragium intercesserit; aliquod
tempus post naufragium intercesserit; alioquin si ipso naufragii tempore id acciderit,
nihil interest, ultrum ex ipso mari quisque rapiat, an ex naufragiis, an ex litore. De eo
quoque, quod ex rate, nave expugnata raptum sit, eandem interpretationem adhibere
debemus [...]

were any act of illegal seizure by removal, during or after the shipwreck,
is protected, including the objects found by the coast. For all of these, seizure
is prohibited so as to safeguard the rights of the legitimate owner.
3. The obligation to search and locate the objects thrown overboard by iactus due to a case of imminent danger
The Roman legislation did not only provide an interdiction for the conducts of pillage in shipwrecks and other incidents, but also stipulated an
exhaustive regulation on averages26 that was based on lex Rhodia27 de
iactu28, this way taking concern about the jetsam of goods and other objects
that lead to the compensation to all of those that obtained a useful result,
which was included in Digest XIV, tit. II. But from the point of view
of rescue29 and the different types of incidents that causes jetsam, we
find some texts that talk about the obligation to search and retrieve the
objects:
24 Ratis vi fluminis in agrum meum delate non aliter potestatem tibi faciendam, quam si
de praeterito quoque damno mihi cavisses, Neratius libr.II Responsorum, D.47.9.8.
25 The coasts had an administrative grant and, therefore, it is feasible that in the case
of a shipwreck, damages were caused that had to be repaired. For more on these type of grants
of the coast see S. Castan, Régimen jurídico de las concesiones administrativas en el derecho
romano, Madrid 1996, p. 201204 and the quoted bibliography.
26 The iactus mercium caused is in the benefit of all the vessels and the rest of the goods.
For a study of these see Zamora, Averías..., p. 115 foll.
27 The law derives from the commercial use in the island of Rhodes Isid. Orig 5.17 de
legibus Rhodiis Rhodiae leges navalium commerciorum sunt, ab insula Rhodo cognominatae in
qua antiquitus mercatorum usus fuit.
28 See, as well as others, De Martino, Lex Rhodia, Riv. D. Nav. III, 1937, 335 foll. y en
Diritto Privato e società romana, Roma 1982, p. 72147. For an extensive study on exegesis and
translation see Ashburner, The Rodiam Sea Law, Oxford 1909. De Salvo, Lex Rhodia crítica
y anticrítica su D.14.2.9, Kreller, Lex Rhodia, Untersuchungen zur Quellengeschichte des römisches Seerecht, Z.H. 85, 1921, p. 258 foll.
29 It is understood that each one will keep for themselves what has been saved in the
accident D.14.2.7.
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Julianus libr. II ex Minicio, D.14.2.8: Qui levandae navis gratia res aliquas
proiicunt non hanc mentem habeant, ut eas pro derelicto habeant; quippe si invenerinteas ablaturus, et si suspicati fuerint, in quem locum eiectae sunt, requisiturus, ut
perinde sint, ac si quis onere pressus in viam rem abiecerit, mox cum aliis reversurus,
ut eandem auferret30.

The text keeps within an important premise; the objects thrown overboard to lighten the vessel are not considered as abandoned but as lost and
therefore, still continue to belong to its legitimate owners. The fragment by
Julianus exhorts the owners to search for and locate the objects or goods
thrown overboard during marine distress. From our point of view, we think
that this obligation to locate and retrieve the wreckage could be considered
as one of the first jurisprudential indications of environment protection and
conservation of the sea and its coast. In fact, the passage points out that if it
is suspected where the wreckage could be, it should be searched for. The
regulation is clear as it mentions a compulsory removal of the objects that
continues to be property of the one that threw it overboard or, where appropriate, of the dockers. This act of sacrifice should not be interpreted as an
abandonment or dereliction of the objects as numerous fragments vouch for:
Paul. D.14.2.2.8. Res autem iacta domini manet, nec fit apprehendentis, quia pro
derelicto non habetur. Gaius, libr. II Rerum q. D.41.1.9.8: Alia causa est earum rerum,
quae in tempestate maris levandae navis causa eiiciuntur; hae enim dominorum permanent, quia non eo animo eiiciuntur, quod quis eas habere non vult, sed quod magis
cum ipsa nave periculum maris effugiat; qua de causa si quis eas fluctibus expulsas
vel etiam in ipso mari nactus lucrandi animo abstulerit furtim comitit.

It is therefore obvious the non usucapio proderelicto of a possible rescue
carried out by a third party:
Jul. libr. II ex Minicio, D.41.7.7: Si quis merces ex nave iactatas invenisset, num
ideo usucapere non possit, quia non vederentur derelictae, quaeritur, sed verius est,
eum pro derelicto usucapere non posse.

In the same way, the text by Javolenus is absolutely clear D.41.2.21.1
quod ex naufragio expulsum est, usucapi non potest, quoniam non est in
derelicto, sed in deperdito.
From a penal point of view, the possession of these objects, without the
subjective element animus dereliquendi31, means the assignement of larceny,
as observed while reading D.41.1.9.8 quoted before and the fragment by
Ulpianus libr. XLI ad Sab., D.47.2.43.11:
30 Lenel, Palingenesia I, 857, 486 De usucapionibus Iuliano ad minicium libr II as
a continuation of D.41.7.7. On the alteration of the texts Berger, In tema di derelizzione BIDR
1915, p. 46 foll.
31 On the relevance of this subjective element that constitutes the centre of a possible
acquisition although in the iactus mercium ex navis the abandonment of goods does not exist,
this is not due to a lack of interest, but of a contingency that forces the throwing with the hope
of retrieval S. Romano, Studi sulla derelizione nel diritto romano, Padova 1933, p. 139142 and
L. Vacca, Derelictio e acquisto delle res pro derelicto habitae, Milano 1984, p. 94 foll.
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Si iactum ex nave factum alius, tulerit, an furti teneatur? Quaestio in eo est, an
pro derelicto habitum sit. Et si quidem derelinquentis animo iactavit, quod plerumque
credendum est, cuum sciat periturum, qui invenit, suum fecit, nec furti tenetur. Si vero
non hoc animo, sed hoc, ut si salvum fuerit, haberet ei, qui invenit auferendum est, et
si scit hoc, qui invenit, et animo furandi tenet, furti tenetur. Enimvero si hoc animo, ut
salvum faceret domino, furti non tenetur; quod si putans simpliciter iactatum, furti
similiter non tenetur.

This last fragment, together with D.41.1.9.8, considers larceny the seizure on behalf of a third party over objects found, knowing that their origin is
iactus, and that have been thrown overboard to rescue the other objects and
the vessel32 itself. But the second part of the fragment talks specifically
about a voluntary rescue of the objects, in which the intervention of the
individuals does not imply an act of seizure as their intention is to save the
objects for their legitimate owners.
In the Basilika we can also find references to the rescue of wreckage,
specifically in the regulation from the rhodium law contained in it in the
Book LIII tit. VIII frag. 31:
Si mercator navem oneraverit, et navi quid acciderit, omnia quae salva supersunt,
in contributionem utrimque veniat. Quodsi argentum salvum fiat, quintas solvat:magíster vero cum nautis opem ferat, ut servetur.

In the fragment about rescue and the involvement of money, a fifth of
the value of the wreckage is compensated, the last part stands out in how
the Master with his sailors have to work to retrieve everything and so,
proceed to the rescue of the goods during marine distress. We see how in
these cases the crew itself takes part in the rescue of the goods, but in
numerous times other individuals take part in the removals as we will
analyze in the next section.

2. Findings and removal on behalf of individuals
and divers (urinatores)
In this section we are going to distinguish the rescue of goods carried out
voluntarily by a third party from the rescue where professional divers are
hired to be in charge of dredging and locating the objects.
1. Voluntary rescue carried out by a third party without a contractual relationship with the owners
In these cases we stand before the rescue of goods from a vessel that has
thrown them overboard to save itself and the rest of the objects. To start off
from, in these cases the individuals:
32 D.41.2.21.2: Idem iuris esse existimo in his rebus, quae iactae sunt, quoniam non potest
videri id pro derelicto habitum, quod salutis causa interim dimissum est.
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1) Should act knowing that the rescue of the wreckage or of the vessel
does not entail the acquisition pro derelicto in his favour, otherwise it would
be classified as larceny, as it is inferred from the end part of D.47.2.43.11: Si
vero non hoc animo, sed hoc, ut si salvum fuerit, haberet ei, qui invenit
auferendum est, et si scit hoc, qui invenit, et animo furandi tenet, furti tenetur.
Enimvero si hoc animo, ut salvum faceret domino, furti non tenetur; quod si
putans simpliciter iactatum, furti similiter non tenetur.
2) Will act voluntarily in the collection of goods, proceeding to its rescue
awaiting the claim on behalf of its owners, which also stops from classifying
the act as larceny. This is basically deduced from: proinde videamus, si
nescit, cuius esset sic tamen tulit, quasi redditurus ei, qui desderasset, vel qui
ostendisset rem suam , an furti obligetur33.
3) Should report the findings or, where appropriate, the removal, the
latter being less common by individuals, of the objects that were in the sea
or obviously in the coast, with the aim that the those concerned may be
informed of the rescue and so may proceed to claiming it: solent plerique
etiam hoc facere, ut libellum proponant continentem, invenisse et redditurum
ei, qui desideraverit; hi ergo ostendunt, non furandi animo se fecisse34. At the
same time, this need to report the findings emphasizes that the individual
acts without the intention of acquiescence of the wreckage or goods thrown
overboard that belong to their owner.
This action on behalf of the individuals that spontaneously take part in
the retrieval of wreckage, many times without the knowledge and consent of
those concerned, that is why it is so important to report the findings, allows
us to classify the contractual nature of their voluntary contribution as
a negotiorum gestio and therefore, any claim on behalf of the owner permits
the finder to receive the necessary expenses for the preservation of the
objects found and the compensation of the damages generated in his property, as we have pointed out before.
Therefore, due to the spontaneity of the service carried out by a third
party as a substitute or alter ego of the dockers that lost the goods, we
cannot talk about a legal obligation or a contractual unlike the rescue carried out the urinatores, that, as we will see further on, receive a remuneration and therefore, this sets a real precedent of a current contract of rescue.
That is, the spontaneous service carried out by individuals in this case has to
be distinguished from an agreed or a contractual one.

33
34

D.47.2.43.8.
Ibidem.
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2. The rescue and retrieval of goods by divers or urinatores
Numerous sources vouch for the existence of urinatores35, Varrus L.lat
5.126.36 urnae dictae, quod urinant in aqua haurienda ut urinator, urinare
est mergi in aquam describes any individual that immerses in water. Since
distant times, they were in charge of carrying out numerous subaquatic
activities. In fact, they were used as units of combat in a large number of
wars, in which they were entrusted to sink, attack37 or set on fire vessels38
etc. They were also organized by setting up an important corporation as it is
inferred from the inscription of the epigraph39 C.I.L. VI.1872 that mentions
a corporation of fisherman and divers in the river Tiber (206 A.C.):
Ti. Claudio Esquil(ina) Severo - decuriali lictori patrono - corporis piscatorum et
- urinator(um), q(uin) q(vennali tertium) eiusdem corporis - ob merita eius - quod hic
primus statuas duas, una(m) - Antonini Aug(usti) domini n(ostri), aliam Ili(iae)
- Agustae dominae nostr(ae) s(ua) p(ecunia) p(osuerit) - una cum Claudio Pontinano
filio - suo eq(uite) Rom(ano), et hoc amplius eidem - corpori donaverit (sestertium
decem) mil(ia) n(ummum), - ut ex usuris earum quodamnis - natali suo (ante diem
decimum septimum) k(alendas) Febr(uarias) - sportulae viritim dividantur, - praesertim cum navigatio scapharum diligentia eius adquisita - et confirmata sit.ex decreto - ordinis corporis piscatorum - et urinatorum totius alv(ei) Tieber(is), quibus ex s(enatus)
c(onsultio) coire licet, s(ua) p(ecunia) p(osuerunt) - Dedic(ata) cet40.

It seems that the corporation, authorized since the Principality by virtue
of the senado-consultum41, grouped together fishermen and divers. However,
35 For the etymology of urinator see Walde-Hofmann, Lateinisches Etymologisches Wörterbuch v. II, Heildelberg 1954, 840 the etymology is based on the text by Varro urinor-ari one
that dives under the water. Ernout-Mellet, Dictionnaire Ety. langue latine, Paris 1959, 755
(=Plongeur). Dirksen, Manuale latinitatis fontium i.c.Romanorum, Berlin 1937, 1019 urinator(=qui sub aqua natat). Heumann Seckel, Handlexikon, z.d. Quellen des Römischen Rechts,
1914, p. 604 v. Urinator (=Taucher).
36 See, Oleson, op. cit., p. 27.
37 Plinio, H. Nat IX.30.48 talks about the atrocious attack on the urinatores: Praetera
negat ullum atrocius esse animal ad conficiendum hominen in aqua. Luctatur enim conplexu et
sorbet acetabullis ac numeroso suctu diu trahit, cum in naufragos urinantisue impetum cepit.
38 In Caesars wars against Pompeii 49 BC, Cassius narrates the use of these divers for
war in the creation of combat for attacking that causes the beaching and shipwreck of vessels,
see Cassius Dion, Hist. Rom. 42.12.2.
39 Oleson, op. cit, p. 23 talks about the specialization of the Ostian guild was probably
fostered by the greater volume of business and consequently higher enrolment in the port, as
well as the absence of interest common to the local fishermen, who would not have fished the
harbour waters. The river diver probably worked on much the same tasks as the harbour diver
 recovery of goods lost overboard during loading and unloading, the inspection of hulls and
anchorage  with additional function of assisting in the construction and maintenance of the
footings below the numerous Tiber bridges. See also CIL 1080, 29700, 29702. About the etymology of the term urinator see also p. 24 foll.
40 In the same way, Inscriptionum Orelli 4115., works on other inscriptions referring to
this corporation of divers in C.I.L. VI 29700, 29701.
41 De Robertis, Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano, Bari
1971, vol. I. 218, n. 60.
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another one existed in Ostia42 that carried out port activities, but does not
differ from the one mentioned before. In either case, the corpus acquires the
level of an authorized association recognized as an organ by the State43,
which allows it to work in favour of the state annona saving their objects.
Regarding rescue, the urinatores44 carried out the task of removal and
rescue of goods not only in the sea but also in rivers. Although their intervention in subaquatic removal expeditions was limited due to a lack of
technical means, rescues in shallow waters and being ballasted with stones
in docks and rivers45 . Logically, we think that their intervention was carried
out in the field of all the types of averages and marine accidents, jetsams,
shipwrecks, beachings, etc. However, we also share Rougés opinion of their
likely intervention in the port itself, even in the activities of refloating the
vessel.
Callistratus in Quaestionum libr. II, D.14.2.4.1 talks about the removals
on behalf of the divers46 and about their missions of removal and rescue of
goods:
Sed si navis, quae in tempestate iactu mercium unius mercatoris levata est, in alio
loco summersa est, et aliquorum mercatorum merces per urinatores extractae sunt data
mercede rationem haberi debere eius, cuius merces in navigatione levandae navis causa iactae sunt ab his, qui postea sua per urinatores servaverunt, sabinus aeque respondit. Eorum vero, qui ita servaverunt, invicem rationem haberi non debere ab eo, qui in
navigatione iactum fecit, si quaedam ex his mercibus per urinatores extractae sunt:
eorum enim merces non possunt videri servandae navis causa iactae esse, quae perit47.

The text refers to an unsuccessful lightening of goods as the vessel is not
saved, even though the urinatores48 manage to save some of the goods. The
rescue operation, as we may deduce from the fragment, is in return of an
interest or favour, urinatores extractae sunt data mercede rationem haberi
42
43
44

Inscription of Ostia in C.I.L.XIV.303.
With the same point of view E. Gandolfo, op. cit., p. 202.
Rougé, Recherches sur L´organisation du commerce maritime en méditerranée sous
L´empire romain, Paris 1966, p. 200 sobre funciones de esta corporación señala que sont eux
qui vont chercher au fond des bassins des ports, des rivières o de la mer, dans ses régions peu
profondes non loin de la côte, les marchandises qui avaient pu y tomber, soit accidentellement,
soit à la suite d un jet, soit à la suite d un naufrage.
45 In the field of arqueology A. Tchernia, Les urinatores sur l épave de la madrague de
giens, publicado en Navires et commerces de la mediterranee antique, hommage à Jean Rougé,
1988, p. 490497, the retrieval of amphoras stand out in this study.
46 Plinio, H. Nat. IX.30.48.
47 Lenel, Palingenesia I, 98, p. 102, appears with the fragment 107 D.47.9.7 quoted before
regarding the protection of shipwrecked objects.
48 On removal of pecuniae from the final years of the Republic Tit. Liv. XLIV.10.3: Incautior Nicias Pellae proiciendo pecuniae partem quae fuerat ad Phacum sed in re emedabili visus
lapsus esse, quod per urinatores omnis ferme extracta est. Tantusque pudor regi pavoris eius
fuit ut urinatores clam interfici iusserit... See Wieacker, Iactus in tributum nave salva venit,
Studi Albertario I, 1953, p. 523.
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debere eius, which, from our point of view, means a contractual relation
between the dockers and owners with the divers in charge of executing it.
As we have said before, unlike voluntary rescues carried out by a third
party in which there exists no contract, here the references to the provision
of services of urinatores in return of retribution, gives us the chance to
affirm that we are in the presence of a locatio conductio operarum. All the
elements are present to consider it that way:
1) Individuals locatores, on one hand the urinatores and, on the other
hand, as conductors, the affected in the incident. Here, we extend this application not only to the cases of jetsam, but to any incident.
2) Object of the rescue, removal of goods and other wreckage mercatorum merces per urinatores extractae both in cases of averages and of any
accident.
3) Retribution for the provision of services for the removal of wreckage,
which allows distinguishing in these cases a contractual service from the
spontaneity carried out without a contract. From our point of view, this
retribution guaranteed with the concession to the savers of a right to retain
the objects, that was established to guarantee the compensation in the settlement of averages49, but that also applies to our cases.
In the same way, the extract with the same content is reflected in Paul.
Sent. II.7.1: Iactu navis levata si perierit extractis aliorum per urinatores mercibus, eius quoque rationem haberi placuit, qui merces salvanave iactavit50.
The text shows a summary of the above, the decision of Callistratus
supported by Sabinus, that connects two institutions: the rescue and removal
of shipwrecks with the averages, as the compensation given in any average
makes sure that those the save the goods compensate those that have suffered the iactus51.
So this way, those that saved the goods will be able to carry out the
contribution in favour of the one that initially lost his because of a jetsam.
However, the text sets out that the vessel finally sinks, so therefore the
expenses of the removal will be on behalf of those that wished to save the
objects, this is, the one that was initially affected by the jetsam, even if his
objects are later retrieved. He is not obliged to contribute to the losses of
a subsequent shipwreck. That is why the appearance of wreckage, be it
naturally due to the waves or due to the provision of services by the urinatores, in rivers or in the sea, causes an important legal effect on averages and
49 See D.14.2.2.pr. and the interpretation by Marrone, D.14.2.2 pr retentio e iudicia bonae
fidei, IURA 6, 1955, p. 170 foll.
50 De Martino, Lex Rhodia..., 117 states: tanto il titulo 14.2 D. che P.S.2.7 derivano da
una fonte postclasica, cioè da una compilazione sulla lex Rhodia, che doveva esser difussa nelle
scuole, data limportanza che il tema aveva assunto fra i cultori del diritto e fra i retori.
51 See my monograph op. cit., p. 167182.
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that is that the compensation is disregarded in favour of the one that was
affected by the jetsam52.
The same happens with the appearance of a vessel when there exists
any type of security interest as Gandolfo53 points out, that distinguishes,
depending on the degree of intensity of the storm54, a common reason of
sinking, the possibility of rescuing the vessel y its state emphasizing on the
importance of the urinatores in the removal activities, as the retrieval and
refloating of the vessel influences the continuation of the obligation and
right that the secured creditor possesses, thats why the importance of the
rescue and the removals.
The owners55 of the wreckage are obliged to locate and remove as we
said before and not only in the cases of jetsam, but in all accidents.
D.14.2.8: qui levandae navis gratia res aliquas proiicunt non hanc mentem habeant, ut eas pro derelicto habeant; quippe si invenerinteas ablaturus, et si suspicati
fuerint, in quem locum eiectae sunt, requisiturus, ut perinde sint, ac si quis onere
pressus in viam rem abiecerit, mox cum aliis reversurus, ut eandem auferret.

Here we also notice how one may leave something along the voyage due
to the need of avoiding a bigger disaster so that others can rescue or save
the objects. It indirectly mentions the normal practice of rescue and its need
in a situation of danger in which abandonment is dismissed. It seems to be
that the classical jurisprudential precautionary measures oblige an inevitable and involuntary rescue. It does not limit itself to advising, it forces the
retrieval and removal of the wreckage either by the crew itself or by a third
party, protecting the location and the removal of wreckage as we saw before
in D.47.9.12 licere unicuique naufragium suum impune coligere.
However, we are able to affirm that a connection may exist between
rescue carried out by individuals and the one executed by the urinatores, the
latter in the cases that no locatio exists. Therefore, in the case of a finding,
this should be, where appropriate, compensated as it is described in the text
by Ulpianus libr. 41 ad Sabinum D.47.2.43.9: Quid ergo si inventionis praemia
quae dicunt petat? Nec hic videtur furtum facere etsi non probe petat aliquid.
52 Obviously, if the compensation already took place without waiting for the search and
location of the wreckage, action should be filed against the person that obtained the benefit in
the settlement to refund the amount si res quae iactae sunt, apparuerint exoneratur collatio,
quodsi iam contributio facta sit, tunc hi, qui solverint, agent ex locato cum magistro, ut is ex
conducto experiatur, et quod exegerit, reddat, Paulus libr. 34 ad Ed.D.14.2.2.7.
53 Gandolfo, op. cit., p. 239.
54 Most of the sources talk about storm amongst others see D.14.2.4.1, D.14.2.6, Paul.
Sent.2.7.2.
55 The retrieval of wreckage was common and the search for them stopped from thinking
it could be a possible abandonment Vacca, op. cit., p. 96: e non sembri assurdo che si potesse
pensare di recuperare le cose proveniente da naufragio o da iactus, ché anzi nella pratica il
recupero di alcuni tipi di merci tramite gli urinatores doveva essere abbastanza frequente.
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In this way, it is understood that in the cases of voluntary rescue, either
done by individuals or carried out by divers freely, compensation may exist
so as to compensate that rescue. It is obvious that a useful result is needed,
as we have said before, it should be reported so that the legitimate owners
have knowledge solent plerique etiam hoc facere, ut libellum proponant continentem, invenisse et redditurum ei, qui desideraverit; hi ergo ostendunt, non
furandi animo se fecisse56.
The search and removal of wreckage, executed by the urinatores or by
individuals, is a rescue activity that has already been considered by the
Romans and in which case the main budget, with an eye on remuneration or
compensation, is a useful57 result for the vessel and its objects in the case of
marine distress. This remuneration in the cases of locatio or the compensation in the cases where there is no contractual relationship, is subject to the
value of the thing saved as we can gather from the fragment by Paulus
D.14.2.2.4: Portio autem pro aestimatione rerum quae salvae sunt. Although
the text refers to the regulation of the estimation and value of the averages
with an eye to compensation, the valuation used may be applied to the cases
we are analyzing.
Likewise, there is a direct relation between rescue and the compensation in averages as the retrieval of all the objects, whether its for rescue or
removal from the sea, when they have been thrown overboard to lighten the
vessel and its goods, are object of valuation when rectifying the compensation quota when the settlement of the average has taken place, as inferred
from Paulus en D.14.2.2.7:
si res, quae iactae sunt, apparuerint, exoneratur collatio, quodsi iam contributio
facta sit, tunc hi qui solverint, agent ex locato cum magistro, ut is ex conducto
experiatur, et quod exegerit reddat.

The danger involved in the rescue operation of the ships wreckage and
its cargo takes the shape of a parameter when calculating the remuneration.
For this latter aspect, we have a text from the Basilika from the Rhodium
sea law Bas. 53.8.47:
si aurum vel argentum, vel aliud quidpiam ex profundo sursum latum fuerit
cubitis octo, tertiam partem accipiat is, qui conservat: sin a quindecim cubitis,
semissem consequatur is qui conservat, propter periculum profunditatis. Eorum
vero, quae a mari reiiciuntur in terram, et ad unum cubitum demersa reperiuntur,
decimam partem accipiat is, qui salva exportat.

56
57

D.47.2.43.8.
This requirement is clear regarding compensation according to D.14.2.4.1 where
it points out uritatores extractae sunt data mercede, it may be deduced that there should exist
a useful finding or retrieval of the objects.
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This passage mentions the extraction of precious metals and other objects to which the both forms discussed before may be applied. In the case of
rescue by individuals or by the urinatores, if professionals take part, or not,
may affect the success of the retrieval. Before, we said that in this period
some limitations existed in removal and diving due to the lack of technical
means. However, an important innovation should be pointed out and this is
that the text is bases the valuation of the risk involved in the removal
operation keeping in mind the depth at which it is carried out:
1) The retrieval of the wreckage in 8 cubits depth means the collection
is valued in a third of it. Although we may also interpret that the remuneration consists in the value of the things found.
2) If the removal takes place in 15 cubits depth, the collection increases
to up to half the value.
Its obvious that both cases are based on the risk of the rescue operation
according to the depth; the bigger the risk, the higher the retribution, provided that the removal is achieved. The end of the fragment mentions just
a finding in the coast; in this case there is no type of special subaquatic
activity, but rather one has accidentally come across a floating object that
reaches the coast. Due to the absence of danger in the operation, unlike the
previous cases, the collection pointed out is justified in a tenth of the value.
We can also find references to rescue of skiffs or smaller vessels that
may be drifted Bas. 53.8.46:
Si scapha, funibus, quibus navis ligata erat, ruptis, cum navigantibus in ea
nautis eversa fuerit, et nautae perierint aut obierint, mercedem annuam usque dum
annus integer exactus fuerit, nautarum heredibus solvatur. Qui vero scapham ipsam
incolumem servat cum instrumentis, restituat omnia, quemadmodum reapse invenerit,
mercedis loco partem quintam accipiens.

In this case, disregarding the first part, that talks about the wages of
the sailors that die in the skiff, the text comments on the rescue of the
auxiliary vessel, we do not know if its by removal or finding as it cannot be
inferred clearly from the text, but the fact is that the compensation is valued
in a fifth of the value in equal proportions to those cases in which the rescue
of goods is carried out during marine distress58.

3. Assistance and rescue of boatmen
The assistance does not really mean a rescue, removal or finding,
it means help in danger situations in which the vessel that is in danger may
collaborate with help of smaller vessels or skiffs that will form a body
58 Bas 53.8.45: si navis in mari correpta vorticibus aut corrupta fuerit, qui aliquid in
terram ex ea salvum exportat, mercedis loco rei conservatae quintam partem consequatur.
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of organized boatmen corporatorum scaphorium59 as described in different
epigraphic sources. Tracking epigraphic sources allows us to discover the
existence of professional associations in the marine field. Numerous references to the existence of this body of boatmen stand out in Ostia and also in
Hispania, in the Baetica area and in Seville60.
The Romans did not clearly distinguish rescue or assistance or theorize
about these institutions. Although, from the juridical sources, their knowledge about institutions that deal with the retrieval, removal and rescue in the
sea may be deduced. As well as assistance and help to vessels.
Regarding the boatmen and their activities, they provided:
1) assistance; tugging vessels61 and also in the manoeuvre for berthing
in the ports;
2) tranship of goods, either during an average or for the unloading of
the goods;
3) and we also think that they carried out collaboration tasks in the
finding and rescue of goods.
There is no doubt about the importance of the scapharii62 as regards
rescues and also the assistance they give to the rest of the vessels, both in
rivers and in the sea, with the aim of reaching the expedition safely. The
activity mentioned in the juridical sources mentions above all the assistance
in tranships in the cases of averages.
Callistratus emphasizes the assistance by tranship of skiffs in the entrance of a port or of a river in Quaest. II, D.14.2.4 pr:
Navis onustae levandae causa, quia intrare flume vel portum non potuerat cum
onere, si quaedam merces in scapham traiectae sunt,ne aut extra flumen periclitetur,
aut in ipso ostio vel portu eaque sacpha submersa est, ratio haberi debet inter eos, qui
in nave merces salvas habent, cum his qui in scapha perdiderunt, proinde, tanquam si
iactura esset, idque Sabinus quoque libro secundo Responsorum probat. Contra si
scapha cum parte mercium salva est, navis periit, ratio haberi non debet eorum, qui in
nave perdiderunt, quia iactus in tributum nave salva venit63.
59 Inscription in the port of Ostia CIL XIV.409 = Orelli 4109: item corpor(atorum)-scaphariorum et lenuncularior(um) traiec(us) Luculli et  dendrophorum et togator(um) a foro et de
sacomar(is) [...] that does not have a name for the port where the duties are carried out due to
its itinerary nature unlike others that are appointed to certain places Baetis scapharii Hispalenses CIL II.1180(167) y scapharii Romulae consistentes II.1183 also see CIL II.1168,1669.
60 DOrs, Epigrafía jurídica de la España romana, Madrid, 1953, p. 383, 390392 shows
that the inscriptions on the associated organization belongs to a second period in which they
were authourized for public utility and that during the fall of the Empire is converted into
necessary corporations together with the navicularii.
61 Festus, Pauli Excerpta 279 (Lindsay 347) Remulco est, cum scaphae remis navis magna
trahitur. (281) Promulco afi dicitur navis, cum scapha(e) ducitur fune.
62 Walde-Hofmann, op. cit., p. 489; Ernout-Mellet v. Scapha, 600 boat-ship (etym. scapharius  scaphonis. scaphula), V.I.R. V,257. Dirksen,op. cit., 864 =navicula exigua.
63 Paul Sent. 2.7.4: Levandae navis gratia merces in scapham transiectas atque ideo
amissas intributione earum, quae in navi salvae erunt, refici convenit; nave autem perdita
conservate cum mercibus scaphae ratio non habetur.
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From the text64 it may be inferred that the assistance that the scapharii
carry out is transhipping the goods to a smaller vessel that is allowed to
enter in the port or cove with the probable aim of unloading the goods. But
the fragment has two parts to it. In the first one, endorsed by the jurist
Sabinus, it talks about an unsuccessful assistance in tranship that implies
a duty of compensation on behalf of those that have saved the goods in the
main vessel. In the second, it is the transferred goods that are saved, but, as
the useful result is not obtained; avoid the sinking of the main vessel, there
is no compensation.
But sometimes that tranship seems to obey a mere whim that obliges
the marine surveyor to respond in the cases of sinking of the skiff as testified by Labeón in D.14.2.10.1:
si ea conditione navem conduxisti, ut ea merces tua portarentur, easque merces
nulla nauta necessitate coactus in navem deteriorem, cum id sciret te fieri nolle transtulit et merces tua cum ea nave perierunt, in qua novissime vectae sunt, habes ex
conducto locato cum priore nauta actionem. Paulus:imo contra, si modo ea navigatione
utraque navis periit, cum id sine dolo et culpa nautarum factum esset65.

This passage gives us enough evidence to affirm that the vessel to which
the goods are transhipped, which is not justified in the text as there seems
to be no reason for the transfer, should be adequate to avoid an unsuccessful
assistance. However the text in question deals with the tranship from an
internal contractual point of view, that is to say, the one responsible for the
locatio of transport of goods, is, at the same time, in charge of carrying out
a tranship to other smaller vessels that may even belong to the crew66 itself
or to the boatmen. Although this last interpretation is not the one of the
case, as it does not mention tranship to skiffs like in the previous fragment,
in search of a useful result in navigation and in transport.
The scapaharii or boatmen had a significant role in port traffic, not only
in tranship of goods to lighten the vessels67 and improve the navigability in
64
65

De Martino, Lex Rhodia..., p. 111.
In that sense, there is a fragment by Ulpianus, D.19.2.13.1 in this case the tranship
takes place to be able to sail a river which justifies the assistance to another vessel, although
the responsibility in case of an unsuccessful result fall upon the captain of the vessel in the
cases in which it is proved that it is his fault for carrying out an unnecessary tranship or in an
inadequate: si navicularius onus Minurnas vehendum conduxerit, et cum flumen Minturnense
navis ea subire non poste, in aliam navem merces transturelit, eaque navis in ostio fluminis
perierit, tenetur primus navicularius, Labeo, si culpa caret, non teneri ait, ceterum si vel invito
domino fecit, vel quo non debuit tempore, aut si minus idoneae navis, tunc ex locato agendum.
66 As a complementary boat that drags the vessel and that is used in the cases of
shipwreck and other accidents.
67 The sailing of these skiffs were not free from accidents in which the responsibilities
were purged based on lex Aquilia according to the damage caused to the boat si navis tua
impacta in meam scapham damnum mihi dedit, quaesitum est, quae actio mihi competeret? Et
ait Proculus si in potestate nautarum fuit, ne id accideret, et culpa eorum factum sit, lege
Aquilia cum nautis agendum, Ulpianus, libr. XVIII ad. Ed. D.9.2.29.2.
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ports and rivers, but also, as we have said before, in the manoeuvre in ports,
piloting the vessels and even towing the vessels68 . Even though the judicial
sources in this matter are scarce, their intervention may also have carried
out in the field of removal together with the group of the urinatores.
Logically, the intervention of the scapharii obey a contractual relationship of hiring, in which they provide a service in any of the types, be it
tranship, towing for the berthing of vessels and even assistance in the removals, together with the divers, in exchange of a compensation that will be
according to the useful result obtained and of the goods itself. In our judgment, it will not be a big quantity, but it will be according to the number of
amphora embarked as it may be analogically inferred from the fragment by
Labeón, although this fragment refers to the hiring of the vessel according to
its capacity in amphora.
D.14.2.10.2: Si conduxisti navem amphorarum duo millium, et ibi amphoras
portasti, pro duobus millibus amphorarum pretium debes. Paulus imo si aversione
navis conducta est, pro duobus millibus debetur merces; si pro numero impositarum
amphorarum merces constituta est, contra habet, nam pro tot amphoris pretium debes,
quot portasti.

4. A brief reference to the reception of Roman law
in Spanish historical law and in the supranational
regulations
We have said that Romans tried to protect pillage and the condition of
the shipwrecked goods with penal sanctions for seizure, but during Middle
Ages reached the ius naufragii as a legal right or attribute to the riverside
feudalists that allowed them the seizure of the goods that reached their
coast69. In view of this situation, canon law70 played an important role and
like Roman regulation, tried to pursue acts of pillage in shipwrecks.
68 De Salvo, I Corpora naviculariorum, Messina, 1992, ensures the help given by the
boatmen in the port maneuvers, see note 516 .
69 Morral, El salvamento marítimo, Barcelona 1997, p. 68 foll., on the protection of the
church and its role in this matter that tried to abolish the ius naufragii.
70 In Gregorys decretals IX.17.5: Excommunicatione quoque subdantur qui Romanos aut
alios cristianos, pro negotiatione vel aliis honestis causis navigio vectos, aut capere aut rebus
suis spoliare praesumunt excommunication is imposed to those that dare to take or sack,
therefore condemning the acts of pillage. We also find some bulls that protect the salvage of
goods, considering that possession continues belonging to the owner as we have also seen in
Roman law and establishes economic compensations to those that help in the retrieval of
wreckage. See, amongst others, the bull Romanus Pontifex Pope Julius II de 1509, and Pope
Paul III de 13 de Marzo de 1545 Accepimus Nuper la de Pio de 1566V Cum Novis. For a study
on the ecclesiatic repression of these condects see Schiapoli, Il ius naufragii secondo il Diritto
della Chiesa, R.D.N. I, 1938, p. 147 foll.
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In medieval times, the Rôles dOléron stands out which finds its origins
in Roman law as it also protects the collection and rescue of wreckage71 in
shipwrecks and averages72 in which jetsam does not imply abandonment,
pursuing an act of pillage due to shipwrecks. Likewise, a protection of removals and remuneration of the rescue73 is set in proportion to the value of the
thing saved. However, we will have to wait to the French Ordinance of 1681,
which was carried into the French Commercial Code of 1807, for the complete abolition of the medieval shipwreck law declaring the protection of the
vessel, crew and cargo that has been thrown overboard to the coast74.
In Spanish law we find precedents that also derive from Roman law
in the Fuero Real (1255) [Royal municipal code] title XXIV, law 1 protects
the property of the objects shipwrecked or thrown75 overboard considering
the seizure of these objects as larceny. Roman law also marked el Código de
las Siete Partidas (The Seven Part Code) by Alfonso X the Wise of Castile
(12561263) in where his Partida V (Fifth Part) title IX systematized regulations relating to marine law. So, regarding the matter we are dealing with in
the first place, we have to point out that law 676 that directly derives from
D.14.2.4.1 and, consequently, protects the removals of objects from an iactus,
protects the property of the goods from a shipwreck or jetsam; the finder has
to give it back to its legitimate owner. Unlike the text from the Digest
previously mentioned, the Partida or Part is more summarized and does not
71 See section 36 to 41 confirming again excommunication in canon law in acts of seizure
governing also the compensation for rescue, section 36: [...] et le maistre et ses mariniers ou
lun deux eschappe et se saulve, ou les marchans, le seigneur du lieu ne droit empescher la
salvation du bris et marchandise de ladicte navier par ceulx qui seront eschappez, et par ceulx
à qui appartiendra la navier ou merchandise, mais doibt ledict seigneur secourir et aider par
luy ou ses sujects lesdicts poures mariniers et marchans à saulver leurs biens sans rien
prendre, sauf toutesfois à remunerer les saulveurs [...] e qui fera le contraire et prendra aucuns
des biens desdicts pauvres nauffragans et perdus et destruitz, outre leur gré er volunté, il est
excommunié de l Eglise. Pardessus, Collection de lois maritimes antérierures au XVIII, t. I,
Paris 1828, p. 347 foll.
72 Sections 42 and 43 analize the intention of salvage of the objects thrown overboard in
the cases of average in which there is no abandonment lors celluy qui a faict ledict gect
a encores intention, vouloir et esperance de recouvrer lesdictes coses; et par ce ceulx qui trouveont
ces coses son tenus à restitution à celluy qui en fera la pousuyte. Pardessus, op. cit., p. 349350.
73 Section 3: Le patron doit leur payer un salaire raisonnable, et les frais de conduite
dans leur pays, autatn que la valeur des coses sauvées peut suffire [...]. Pardessus, op. cit.,
p. 325.
74 Morral, El salvamento..., p. 78 foll.
75 Sy nave, o galea o otro navio qualquier peligrar o quebrar, mandamos que el navio
e todas las cosas que en él andavan, sean daquellos cuyas eran ante que el navio quebrase
o peligrase, e ninguno non sea osado de tomar ninguna cosa dellas sin mandato de sus duennos,
fueras si las tomaren por guardarlas e darlas a sus duennos, e ante que las tomen en esta guisa
llamen el alcalle del logar, si no aver pudieren, e otros omes buenos, e escríbanlas todas,
e guárdenlas por escripto e por cuenta, e dotra guisa non sean osados de las tomar: et qui dotra
manera las tomare, pechelas como de furto. Et esto mismo sea de las cosas que fueren echadas
del navio por aliviarlo, o cayeren o se perdieren dél por alguna guisa.
76 Arias Bonet, Derecho Marítimo en las Partidas, Studi Volterra III, 1971, p. 112.
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explicitly mention divers77. Law 7 declares that the things thrown overboard
to save the vessel or the things lost due to shipwreck do not lose their
possession if they are later found. That is, the finding of goods is protected
and therefore, continues to belong to its owner or even to the heirs, due to
the lack of intention or abandonment. Although there is no compensation
established for those that find the objects78. In the same way as in the
Digest79, laws 1080 and 1181 also punish acts of pillage that are carried out
by taking advantage of the circumstances of marine accident that have been
caused by its own crew or by a third party by means of false luminous signs
that do not guide the vessel safely, but it guides it into breakwaters or reefs.
Later in Llibre del Consulta de Mar of 1370 we find some influences
from Roman law in some of its chapters regarding findings, removals, and
also marine assistance. In the findings, the obligation of the individual that
finds the goods to report it is imposed, as it happens in D.47.2.43.8, with the
right of the finder to keep half of the goods found, if they are not claimed
back by its owner82 within a year and a day. It also mentions removal and
77 [...] si de las cosas que en aquel logar cayesen pudiesen algunas cosas cobrar, los
sennores dellas tenudos son de ayudar a cobrar a los otros la pérdida que ficieren por razón
del exhamiento que fue hecho a pro de todos comunalmente [...].
78 [...] si acaeciere que la nave se quebrantase por tormenta o de otra manera, que todo
quanto pudiere ser fallado della o delas cosas que eran en ella, o quier que lo fallasen, que deve
ser de aquellos que lo perdieron. E defendemos que ningun ome non gelo pueda embargar, que
non ayan; maguer oviese privilejio o costumbre usada, que tales cosa como éstas, que aportasen
a algund puerto suyo, o que fuesen falladas cerca de algún castillo, o en ribera de la mar, que
deven ser suyas, n in por otra razón que se pueda [...] non tenemos por derecho que las cosas
que los omes pierden por ocasión de tal mal andaca, que las pueda ninguno tomar por costumbre.
79 Arias Bonet, op. cit., p. 119. considers them not derived from D.14, pointing out in
relation to the law 10 the inexistence in the gloss and in Justinians compilation of the same
disposition.
80 [...] guiándolos a sabiendas por logares peligrosos, porque se pereciesen los navios,
e puedan aver ocasión de furtar, o de robar algo de aquello que traen. E por ende dezimos: que
cualquier dellos, aq uien fuese provado que havia fecho tan grand maldad como esta, que
muera por ello [...].
81 Pescadores, e otros omes de aquellos que usan a pescar, e a ser cerca la ribera de la
mar, facen sennales de fuego de noche engañosamente en logares peligrosos a los que andan
navegando, e cuidan que es el puerto alli; o las facen con la entencion de los engañar que
vengan a la lumbre o fieran los navios en penna, o en logar peligroso e se qubranten porque
puedan furtar o robar algo de lo que traen; [...] e pudiere ser provado tal enganno como este,
e quales fueron lo que los ficieron, mandamos que todo quanto furtaron o robaron de los bienes
que en el navio venian, que lo pechen quatro doblado si les fuere demandado por juicio; e si
fasta no demandasen, dende adelante peche otro tanto quanto fue lo que tomaron e si por
ventura acaeciese que ellos non lo robasen, mas que se perdies;devenles pechar todo quanto
perdieron e menoscabaron por esta razon. E aun el judgador del logar ante quien fuere esto
provado, les faga escarmiento en los cuerpos [...].
82 Chapter 252 (extracted from Pardessus, op. cit., vol. II, p. 253 foll.): Roba que será
trobada en plaia o en port ò en ribera, que vaia sobre aygua, ò que la mar la hagues exaugada
en terra aquell qui trobará aquella en plaia ò en port ò en ribera, ab que la mar no la hagues
exaugada en terra, ne deu haver la meytat de trobadures, en aquesta guisa que ell la deu
presenar à la senyoria deufa tenir manifesta à tot hom un any é un dia.
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retrieval of goods in the open sea, gulf or in the bottom of the sea, setting the
right to recover the lost goods due to shipwreck or jetsam on behalf of the
legitimate owner83. At the same time, it states a procedure in which the
authorities take part and in which fixed periods are set for the legitimate
owners to report themselves in order to recover the objects84. From the point
of view of assistance, in rules it also deals with tranship of goods with help
of boatmen and similarly with the transfer carried out in Roman law by
schaparii85.
The Ordinance of the Consulate of Bilbao of 1737, influenced by the
French one of 1681, also keeps the property of the objects retrieved by
means of removals and findings, as well as the assistance and rescue of
vessels, based on the rules of the previous sources and, of course, the Roman
legal bases. Precautionary measures made in chapter XIX.VI stand out. Here
one is induced to search and locate the objects shipwrecked or thrown overboard to lighten the vessel86 and a third party is influenced to compensate
for the findings or removals, as an incentive for the search of the goods.
With all this conglomeration or regulations, we reach to our current
commercial code of 1885 where rescue is superficially regulated with the
influences of the Ordinance of Bilbao particularly in the sections 840 and 45
83 Continues Ch. 252: Empero, si alguna roba será trobada en golf ò en mar deliura, [...]
ò si per ventura, roba será trobada qui iaurá à fons, aquella aytal que sobre aygua no irá, ne
y poria anar, aquella no deu esser venuda ne alienada.
84 Through a thrity day public proclamation, the owners are called to report themselves
and so the the wreckage found is handed over. An exhaustive regulation on time periods to
communicate the findings exists, as well as the right of the finders to a reward to satisfy the
damage and costs of the removal: (cont. 252) E si asi xom desus es dit, en ver metre porá la
dita roba esser sua, é de tot en tot la dita roba ell cobrar volrá; ell es tengut de donar è de pagar
à aquell qui trobada la haurá, tots dans è tots destrichs é interessos, que en vermetre porá, que
per culpa de la roba desusdita li seran esdevenguts è haguts de haurá à sostenir, à coneguga de
la dita senyoria è de dos bons homens qui sien dignes de fe.
85 Ch. 277: Si algun senyor de nau ò leny haurá carregat de tot ò en altre loch, è si stant
aquí on haurá carregat ò en altre loch li vendrá cas de ventura, que ell haurá à descarregar de
tot ò de partida lo cas de ventura es à entendre, si li surtira stopa ò romball ò alguna cadeaò
cadenas ò perdrá alguna exarcia perque ella fos à perill ò per lenys armats de enemichs; si en
aquell loch, on lo cas de ventura li esdevendrá, haurá barques de descarregar, que ell puga
haver per diners, ell les deu logar è fer descarregar tro que sia à salvament es à entendre que
hagen trobada aquella malafeta ò lo dit reguart sia pasta.
86 Ch. XIX.VI: Cualquier persona que sacare del fondo del Mar, o hallare sobre sus olas,
o arenales después del naufragio y librando lo demás del navio y su carga, géneros, mercaderías, u otras cosa deberá acudir a entregarlo a disposición, y orden del Prior, y Cónsules,
dentro de las veinte y cuatro horas, para que lo pongan con los demás que se hubiere salvado.
También establece el derecho a un tercio del hallazgo y el rastreo y localización de objetos:
después de haberse salvado quanto se hubiere podido del naufragio y abandonándose ya por sus
interesados, hallare dichos géneros, sacándolos del fondo de el agua, ò de otra manera, y los
restituyeren, han de haber, y se les deberá dar la tercia parte de lo que manisfestaren,
y entregaren por razón de su trabajo, y hallazgo para que por este medio se les incite a en
busca, y salvamento y se eviten las extracciones y ocultaciones, qu een semejantes casos se
suelen experimentar.
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where it disciplines the consequences of shipwreck and in its regulation the
objects saved from the shipwreck are subject to payment of the rescue expenses. As a result of the International Agreement for the unification of some
rules as regards marine assistance and rescue held in Brussels in 1910 the
law 60/196287 was enacted in our law that refers to marine help, rescue,
findings and removals, which redirects you to section 61788 of our Civil code.
The aforementioned law 60/62, in section 2 points out that any help or
rescue that produces a useful result will give place to an equitable retribution , that in the cases of findings according to section 20 reaches a third of
the value of the things found like in the Ordinance of Bilbao. In correspondence to the precedent legislation and following historical precedents in
section 19 it points out that the person that finds abandoned objects in the
sea or objects drawn to the coast by it, things that are not a product of the
sea, has to put it in disposition of the marine authority as soon as possible.
The same obligation lies on the one that by chance retrieves sunken objects
and even has to report it immediately after the finding. The protection and
consideration that the objects thrown overboard continue to belong to its
owners89 is according to section 22 which excludes the application of chapter III about findings90 .
In a supranational level, the last agreement about marine rescue drawn
up in London in 1989 stands out. It specially cares about the environment
and obviously about rescue91. It states as a general rule the obligation to
give help and assistance to any person, vessel and its objects that are in
danger and to reduce damage to the environment. It also states that the
retribution or compensation is fixed, guaranteed with the right of retention
87 Ruiz Soroa, Manual de Derecho de accidentes de la navegación, Vitoria 1992, p. 115
considers that the law takes into account the basic on the principles of the Agreement of 1910
complementing them with the regulation of a marginal situation like towing, or of an administrative nature in the basics like findings and removals, and providing them with an adequate
carrying out of the procedure. See Real Decreto 984/1967 of the 20th of April where the
regulation is passed for the law to be imposed.
88 The rights on the objects thrown overboard or on the ones brought to the coast by the
waves, of any nature, or on the plants and grass that grow on the shore are determined by
special laws.
89 In the cases of vessels or its wreckage, when the owner does not exercise his rights
y abandons them during three years following the sinking see section 29a, in this case the State
acquires the ownership. In any case, the law contemplates the drawing up of records of
assistance, rescue, towing, findings, and removals before the local marine authority in accordance to section 35 to 62 of the quoted law.
90 Section 22: The precepts of this chapter are applicable to: 1) abandonded vessels and
airships in the sea or their cargo. 2) the objects thrown overboard to lighten the vessel or
airship in the case of danger when these are retrieved immediately.
91 Section 1a: considers the rescue operation as any act o activity undertaken to rescue or
assist a vessel or to safeguard any other goods that were in danger in navigable waters o any
other waters.
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of the saved objects (section 21.3), by paying attention to a series of criteria
established in section 13 like the value of the vessel and the objects saved,
the skill, the time spent, the degree of preparation of the saving team, the
efforts made to reduce danger to the environment and, of course, the danger
involved. There is no doubt that modern law has been influenced by some
aspects of Roman law, due to its indelible character that although it does not
theorize about rescue, assistance, findings or removals, it did start off to
regulate some juridical aspects of rescue operations.

5. Conclusions
Having reached to this point, we have to emphasize the importance of
Roman law regarding rescue that allows us to take a glimpse at how Roman
regulation does not completely move away from our current law.
1) The protection of shipwreck and rescue of wreckage was originally
carried out in the penal area pursuing acts of pillage and sentencing the
cases of lack of assistance or help in the sea to any vessel, as we may infer
from D.47.9.3.8 just like it is stated nowadays.
2) In Roman law, in the field of removals, some criteria to calculate the
remuneration in the rescue operations of wreckage was taken into account
like in rescue today, given that the retribution increases according to the
depth at which the task of search dredging of the shipwrecked goods was
carried out as we have seen in the text of the Basilika 53.8.47, in which
obviously a higher compensation was established in the cases of removal
than in the cases of findings, although the remuneration was protected by
the virtue of the right to preserve the retrieved objects.
3) They also got to know rescue operations, removals and findings carried out by qualified professionals like the urinatores in the field of removals
and findings and, of assistance and help preformed by the schaparii, individuals that were perfectly organized by means of professional corporations.
4) Another aspect to bear in mind, and that undoubtedly forms part of
a historical constant in all the subsequent regulations to Roman law, is the
right of keeping the property in the cases of objects shipwrecked or thrown
overboard, where the protection and guardianship of the goods clearly remains in the circumstances that do not involve abandonment (D.14.2.2.8;
41.1.9.8; 41.7.7; 41.2.21.1; 47.2.43.11), and how the finder have to report the
retrieval so that the legitimate owners may claim then as inferred from
D.47.2.43.8.
5) From the point of view of coastal protection, the obligation imposed to
locate the wreckage of the lightening of the vessel in the cases of average
D.14.2.8 is significant, as we have been able o distinguish removals and
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findings that may happen spontaneously from the ones that take place from
a hiring agreement. The obligation to dredge and locate imposed by Roman
law constitutes a remote precedent of the ecological protection of the coast
and riverside where the objects are thrown overboard or spilt, reason for
which its immediate withdrawal is necessary.

Streszczenie
Niniejszy artyku³ powiêcony jest problematyce reasekuracji morskiej
oraz ratownictwa morskiego w prawie rzymskim i zawiera pewnie elementy
komparatystyki historyczno-prawnej. Autorzy omawiaj¹ zagadnienia ochrony
uszkodzonych i wyrzuconych na brzeg lub ska³y okrêtów handlowych oraz
przewo¿onego przez nie ³adunku. Przytaczaj¹ zarówno regulacje na gruncie
ius civile (problem ochrony w³asnoci), jak i ius publicum (sankcje karne stosowane w przypadku pl¹drowania porzuconych wraków albo rabunku wyrzuconego na brzeg ³adunku). W koñcowej czêci artyku³u dokonuj¹ porównania regulacji powsta³ych na gruncie prawa rzymskiego z prawem redniowiecznej
i nowo¿ytnej Europy, dotycz¹cym ochrony rozbitych okrêtów i transportowanego ³adunku.
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The problem of causa condictionis
in the settlements of Roman jurists and in modern
Polish unjustified enrichment law
1. Introduction
In my paper I would like to introduce you to the problem of causa
condictionis in the settlements of Roman jurists and to prove the topicality
of this issue in contemporary law, especially in the Polish unjustified enrichment law. Undoubtedly, contemporary regulations on justified enrichment in
the various European states rest on Roman foundations, especially on the
crucial concept of undue performance. In art. 410 § 2 of the Polish civil code
one can find references to condictiones worked out by Roman jurists1.
Unjust enrichment has been one of the principle sources of obligation
since Roman times. This topic has been at the centre of interest of researchers on both Roman and modern civil law for many years. One of the most
contentious issues is the problem of causa condictionis, that is a ground for
claims common to all condictiones, a common idea of the remedy for the
recovery of an unjust enrichment2. This issue has been popular among academics since the Institutiones of Gaius were found in 18163, mostly due to
1 On this issue see W. Mossakowski, Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia (condictiones), Forum Iuridicum 2004, nr 3, p. 87100.
2 On the meaning of causa condictionis see A. Ehrhardt, Iusta causa traditionis. Eine
Untersuchung über den Erwerb des Eigentums nach römischem Recht, Berlin  Leipzig 1930,
p. 42 and p. 48; F. Schwarz, Die Grundlage der condictio im klassischen römischen Recht,
Münster  Köln 1952, p. 229, p. 303; A. Simonius, Zur Frage einer einheitlichen causa condictionis, Festschrift Hans Lewald, Basel 1953, p. 161; S. Hähnchen, Die causa condictionis. Ein
Beitrag zum klassischen römischen Kondiktionenrecht, Berlin 2003, p. 13, p. 18 f.; W. Dajczak,
Tradycja romanistyczna a wspó³czesna debata o zasadach prawa prywatnego. Uwagi na tle
problemu nies³usznego wzbogacenia, [in:] Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, A. Dêbiñski, M. Joñca (eds.), Lublin 2008, p. 132 ff.
3 On the history of search for causa condictionis see S. Hähnchen, op. cit., p. 14.
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the fact that the condictio is the only action in Roman civil procedure that
did not include any causa debendi4. The problem of causa condictionis
in Roman law has been tackled both from a narrow point of view, confined
to restitution of unjust enrichment, and in its broader meaning, which refers
to all cases where condictio was applied, so even in the field of contract (e.g.
stipulatio, mutuum, expensilatio), tort law (furtum) and quasi contracts5.
We must assume that the fact that one of the indicated grounds was
peculiar to all cases of unjust enrichment does not justify the view that
it was peculiar to all condictiones as well. Nevertheless, the identification
of the ground peculiar to condictio within the field of unjust enrichment
is beneficial in itself, because it contributes to the better understanding
of the theoretical assumptions of this legal institution and enables us to
grasp the features of all cases in which it was applied.
I must add that the majority of works on causa condictionis were written under the influence of a radical critique of sources; suspicions as to the
genuineness of the sources affected the works of G. Donatuti6, F. Schwarz7
and U. von Lübtow8, which is why this issue requires a fresh review. In this
context I assume the sources should be treated as genuine unless it is deeply
justified that they are not9.
One can ask to what extent it is a Roman problem, I mean a problem
taken up by Roman jurists, present in the sources of Roman law, and to
what extent it is a modern problem, an emanation of the contemporary point
of view on the historical sources of law, but alien to Roman jurists. To
answer this question I must admit that there are two contentious points of
views on this matter, some Romanists regard it as a Roman problem, known
to Roman jurists, who tried to find a causa condictionis, and some researchers consider it as an artificial problem owing to the fact that there was not
4 O. Lenel, Das Edictum Perpetuum  Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung, Leipzig
1927, p. 239 f.; D. Liebs, The history of the Roman condictio up to Justinian, [in:] The legal
mind. Essay for Tony Honorè, N. MacCormick, P. Birks (eds.), Oxford 1986, p. 165 ff.;
R. Zimmermann, The Law Obligations. Roman Foundations and the Civilian Tradition, Cape
Town  Wetton  Johannesburg 1990, p. 835 f.; S. Hähnchen, op. cit., p. 13; W. Dajczak, op. cit.,
p. 132.
5 F. Schwarz confined himself only to unjustified enrichment (F. Schwarz, op. cit., p. 2).
It is contentious whether Roman jurists knew enrichment in another manner, so enrichment
not related to a performance, see R. Santaro, Studi sulla condictio, Annali Palermo 1971,
nr 32, p. 181 ff.; D. Liebs, op. cit., p. 170 f.; S. Heine, Condictio sine datione. Zur Haftung aus
ungerechtfertigter Bereicherung im klassischen römischen Recht und zur Entstehung des Bereicherungsrechts im BGB, Berlin 2005, passim.
6 G. Donatuti, Le causae delle condictiones, Studi Parmesi I, 1951, pp. 33169.
7 F. Schwarz, op. cit., passim.
8 U. von Lübtow, Beiträge zur Lehre von der Condictio nach römischem und bürgerlichem
Recht. Studien zum römischen und geltenden Recht, Berlin 1952.
9 Cf. W. Bojarski, Remarks on Textual Reconstruction in Roman Law, [in:] W. Wo³odkiewicz, M. Zab³ocka (eds.), Le droit romain et le monde contemporain. Mèlanges à la mèmoire de
Henryk Kupiszewski, Varsovie 1996, p. 89.
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any causa condictionis10. The sources themselves are not clear enough; however, it is very difficult to find a trace of the quest for a common basis of
claims, which is why we cannot assume that there was a dispute over it
among Romans11.
In spite of critical voices, which are in the minority, I regard the search
for causa condictionis as justified.
This issue has always been of great importance in the course of the
development of the unjust enrichment doctrine. The name of this institution
itself reflects a controversy over its ratio legis, because we can wonder which
name is proper: unjust enrichment or unjustified enrichment, understood as
enrichment without legal basis. Even if we accept the view that there was
not any common basis of claims of unjust enrichment in Roman law and that
this problem was alien to Romans, it does not diminish its importance for
comparative law. The fact itself that Romans did not take up this issue is not
sufficient to admit that there was not any causa condictionis, on the contrary, the common name of the action with such a wide field of application gives
rise to a discussion whether there was something peculiar to all legal relationships where the action was used. Ultimately, it may turn out that the
popularity of condictio is due to its distinguishing features as an action of
civil procedure not to the properties of certain legal relationships. I share the
point of view of Emilio Betti that the fact that Roman lawyers did not deal
with a particular problem does mean that we are not allowed to tackle this
problem12. Already more than one hundred years ago Alfred Pernice encouraged researchers not to confine themselves to arguments of Roman jurists
but to look for ideas that influenced them13.
In my opinion due to the fact that contemporary regulations rest on
Roman foundations it is legitimate to ask whether the problem of common
grounds for claims is still present in the doctrine and judicial decisions. It
seems beneficial to establish if the same common grounds are indicated
nowadays as in Roman times.
The regulations on unjustified enrichment are very different in various
European states, which is why even the reference to one legal family only
would exceed the framework of this paper significantly. For this reason I
confine myself only to my native legal system, all the more that the Polish
regulation is strongly influenced by foreign patterns.
10 W. Flume, Der Wegfall der Bereicherung in der Entwicklung vom römischem zum geltenden Recht, [in:] Festschrift für Hans Niedermeyer zum 70. Geburtstag, Göttingen 1953,
p. 136 ff.
11 A. Pernice, Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht im 1. Jahrhunderte der
Kaiserzeit 3, Band 1, Halle 1892, p. 260.
12 E. Betti, Zum Problem der Gefahrtragung bei zweiseitig verpflichtenden Verträgen, ZSS
1965, nr 83, p. 17.
13 A. Pernice, Über wirtschaftliche Voraussetzungen römischer Rechtssätze, ZSS 1898,
nr 19, p. 98.
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My work does not aspire to a comprehensive analysis of causa condictionis in every field of its application; my aim is only to introduce you to the
grounds for restitution of unjust enrichment both in Roman and in contemporary civil law. The very limited scope of this paper does not let me analyse
even the most important relevant sources of Roman law to establish the
common ground for recovery of the unjust enrichment. In order to achieve
this purpose I would have to write a book, as for example F. Schulz or S.
Hähnchen did, not only a short paper; therefore I do not analyse sources but
I confine myself only to the presentation of the most popular theories of
contemporary researchers of Roman law to check if the theories are still
present in the doctrine of civil law. I think that a paper limited only to a
comparison of the most important theories on the same issue in the aforementioned legal systems, even without deep analysis of the sources that
support the theories, is still beneficial, because it lets us establish if we have
the same problems as Romans had and if we solve them in a similar way to
them.
To my mind because so many books and articles were written on this
issue there is no point in doing further research to establish the causa
condictionis in Roman law; it is more useful to verify whether this issue is
still present in contemporary law and to compare the Roman conception with
the contemporary one.

2. Common grounds for claims for the recovery of unjust
enrichment indicated by the researchers of Roman law
One of the oldest and the most widespread conceptions of the common
ground of claims for the recovery of unjust enrichment in Roman law is the
theory of fairness or equity (aequitas), in the light of which the protection of
the impoverished party was derived from the principle of equity. This conception has its foundation first of all in two famous legal maxims iure
naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem14 (by the law of nature it is fair that no one become richer by the loss
and injury of another), well known also in the version nam hoc natura
aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem15 (for it is
by nature fair that nobody should enrich himself at the expense of another)
and heac condictio ex bono et aequo introducta, quod alterius apud alterum
sine causa deprehenditur, revocare consuevit16 (this condictio, grounded in
14
15
16

Pomponius D.50.17.206.
Pomponius D.12.6.14.
Papinianus D.12.6.66, on this problem see F. Pringsheim, Bonum et aequum, ZSS 1932,
nr 52, p. 152; F. Schwarz, op. cit., p. 216 f.; R. Zimmermann, op. cit., p. 852 f.
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the idea of what is good and fair, has become the means of reclaiming
whatever, belonging to one in the absence of good cause is found in the
hands of another).
Since the times of Friedrich Carl von Savigny these statements, which
have obtained the status of general maxims, have justified the view that the
ground and precondition for condictios applications was the enrichment
of one person at the expense of another and that the enrichment should be
restored17. In the further development of this doctrine the precondition
of enrichment has become combined with the law of nature and the principle
of equity18. It was stressed that the principle of justice is the foundation of
recovery of unjust enrichment19, the leitmotif of classical condictio20. Nowadays the most prominent supporter of this doctrine is Berthold Kupisch21.
The doctrine of equity has many opponents who argue that equity was not
a principle applied directly22 and that the aforementioned maxims are only
an expression of a general rule of justice not the sources of obligation23.
The next very popular doctrine of causa condictionis in Roman law is the
conception of negotium contractum24, a kind of direct dealing or agreement
reached by the parties, similar but not identical to contract. In fact negotium
has a broader meaning than contract25. This conception also has foundations
in the sources of Roman law, first of all in the settlement of Julianus in the
39 book of his digest (D.12.6.33). In this settlement Julianus refused to grant
condictio to a person who had built a house on anothers land due to the fact
17
18

F. C. Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Band 5, Berlin 1841, p. 564.
Ch. Wollschläger, Das stoische Bereicherungsverbot in der römischen Rechtswissenchaft,
[in:] O. Behrends, M. Diesselhorst, W. E. Voss (eds.), Römisches Recht in der europäischen
Tradition, Symposion aus Anlaß des 75. Geburtstages von F. Wieacker, Ebelsbach 1985, p. 77 f.
19 H. Coing, Zur Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung bei Accursius, ZSS 1963,
nr 80, p. 396.
20 H. Nelson, U. Manthe, Gai Institutiones III, 88181. Die Kontraktsobligationen. Text
und Kommentar, Berlin 1999, p. 85.
21 B. Kupisch, Ungerechfertigte Bereicherung. Geschichtliche Entwicklungen, Heildelberg
1987, p. 25 f.
22 T. Kipp, Paulys Realencyclopädie der Altertumswissenchaften, vol. 7, Stuttgart 1900,
s.v. condictio, J. P. Dawson, Unjust enrichment. A comparative analysis, Boston 1951, p. 4;
R. Zimmermann, op. cit., p. 852; G. Schiemann, Condictio, [in:] Der neue Pauly, vol. 3, p. 120 f.
23 R. Feenstra, Die ungerechtfertigte Bereicherung in dogmengeschichtlicher Sicht, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesu Dergesi 1972, Sayi 12, p. 292; F. Giglio, Condictio proprietaria und europäisches Bereicherungsrecht. Eine Untersuchung auf rechtshistorischer und rechtsvergleichender Basis mit besonderer Berücksichtigung des deutschen und itallanischen Rechts,
Berlin 2000, p. 42 f.
24 F. Trampedach, Die condictio incerti, ZSS 1896, nr 17, p. 97 f.; G. Donatuti, op. cit.,
p. 49; F. Schwarz, op. cit., p. 193; A. Simonius, op. cit., p. 165; N. Jansen, Die Korrektur
grundloser Vermögensverchiebungen als Restitution? Zur Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherug bei Savigny, ZSS 2003, nr 120, p. 113; S. Heine, op. cit., p. 29.
25 On negotium see F. Schwarz, op. cit., p. 192; R. Zimmermann, op. cit., p. 854;
A. Saccoccio, Si certum petetur. Dalla condictio dei veteres alle condictiones giustinanee, Milano
2002, p. 282 ff.; S. Heine, op. cit., p. 26 ff.
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that there was not any kind of negotium between the parties26. The requirement of negotium is also present in other sources27. However, we can find
settlements where the condictio was granted in spite of the fact that there
was not negotium28.
The followers of this doctrine assume that datio was the basic precondition for application of condictio with the exception of condictio ex causa
furtiva29.
Very similar to the doctrine of negotium is the conception that the ground for condictio was an express or implied arrangement between the parties in which they determined the premises of restitution of financial benefit.
A proof of this kind of arrangements is seen in the cases of datio ob rem,
because it is assumed that the parties to datio determined the circumstances
in which the given object had to be given back to a giver, in particular, in the
case where the aim of the performance was frustrated30.
The most popular point of view in contemporary doctrine is based on the
distinction between causa dandi understood as a reason for performance and
the causa retinendi understood as a reason that justified the retention of the
object of performance by the person to whom it was given31. Of course this
distinction is applied only to undue performance, but not to the other cases
of unjust enrichment due to the lack of datio.
Formerly, the researchers paid more attention to causa dandi32; they
assumed the existence of a claim for recovery of the performance in every
case when causa was vitiated (falsa33, nulla causa34) or did not exist at all
(sine causa35).
In the contemporary doctrine the usefulness of this conception is perceived in the field of condictio indebiti and condictio ob rem; however, greater
importance is attached to causa retinendi. In this conception the claim for
the recovery of enrichment rested rest not on the fact that after the performance it turned out that its causa did not exist or was defective, but on the
fact that there was no proper justification for retention of performance by
26 On this settlement see I. Koschembahr-£yskowski, Condictio, vol. 1, p. 94 ff.;
J. P. Dawson, op. cit., p. 51 f.; S. Hähnchen, op. cit., p. 27 f.; A. Saccoccio, op. cit., p. 279 ff.;
S. Heine, op. cit., p. 26 ff.; J. D. Harke, Das klassische Kondiktionensystem, IURA 2003, p. 76 f.
27 Ulpianus D.12.6.2 pr.; Africanus D.23.3.50 pr.; Celsus D.12.1.32; Julianus D.39.6.13 pr.;
Gai. 3.91.
28 See R. Santoro, op. cit., p. 237 ff.; D. Liebs, op. cit., p. 171 f.
29 Cf. S. Hähnchen, op. cit., p. 27 f.
30 F. Schwarz, op. cit., p. 193 f.; S. Hähnchen, op. cit., p. 29.
31 On causa dandi and causa retinendi see F. Schwarz, op. cit., p. 224 ff.
32 H. Witte, Die Bereicherungsklagen des Gemeines Rechts, Halle 1859, p. 139; M. Voigt,
Über die condictiones ob causam und über causa und titulus im allgemeinen, Leipzig 1862,
p. 489.
33 Ulpianus D.12.6.23.
34 Papinianus D.12.7.5 pr. and 1.
35 Julianus D.12.7.2; Africanus D.12.7.4; Javolenus D.12.4.10; Africanus D.19.1.30 pr.
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the recipient36. This doctrine is based on the sources where it is written that
the condictio would go for anything in someones hands on an unlawful
basis37, property can always be recovered by a condictio from people who
possess it without proper title38, because property which is retained on the
basis of a gift which is not permitted by law is held to be retained without
cause or without just cause, and a condictio will be available here39, the
condictio can only go against someone for something which came to him
other than on a legally sufficient basis or comes to be referable to a basis
which is not legally sufficient40.
An eclective point of view is also very popular, which combines two
doctrines  equity and causa retinendi. According to this view condictio
rested on the general principle of equity and it was granted when the recipient could not prove any just reasons for retention of performance41.
Opponents of the most popular doctrine of causa retentionis as a ground that justified the retention of the performance argue that this theory
should also be rejected42. In fact Roman jurists did not pay attention to
a particular situation of the recipient, they did not try to find arguments in
his favour to let him retain the object of performance. That is why in their
opinion this conception is useless as a causa condictionis because it can be
applied to any claim based on any legal relationship not only to unjust
enrichment43. In every situation we can tell that the defendant should give
something back if he does not have any justified grounds for its retention,
so this conception does not distinguish unjust enrichment from any other
claims.
I have just mentioned only the most popular conceptions of
causa condictionis in Roman law, but apart from them there are con36 A. Pernice, Marcus Antistius Labeo..., p. 218 f.; I. Koschembahr-£yskowski, Condictio,
vol. 1, p. 182; E. Rabel, Grundzüge des römischen Privatrecht, [in:] Enzyklopädie der Rechtswissenschaft, vol. 1, 1915, p. 399 f.; F. Schwarz, op. cit., p. 210 f.; A. Simonius, op. cit., p. 161 f.;
G. Astuti, Azioni do aricchimento (Premessa storica). Tradizione romanistica e civiltà giuridica
europea 3, Napoli 1984, p. 1786; A. Wacke, Actio rerum amotarum, Köln  Graz 1963, p. 110;
A. dOrs, Creditum, RE, Suppl. 10, 1965, p. 1158; J. G. Wolf, Causa stipulationis, Weimar 1970,
p. 33; A. Watson, Roman Private Law around 200 BC, Edinburgh 1971, p. 125; T. Mayer-Maly,
Römisches Privatrecht, Wien  New York 1999, p. 155.
37 Ulpianus D.12.5.6; Papinianus D.12.6.66.
38 Marcianus D.25.2.25.
39 Gaius D.24.1.6.
40 Ulpianus D.12.7.1.3.
41 P. Frezza, Ius gentium, RIDA 1949, nr 2, p. 292; H. Coing, Zum Einfluß der Philosophie des
Aristoteles auf die Entwicklung des römischen Rechts, ZSS 1952, nr 69, p. 24 f.; idem, Zur Lehre...,
p. 396, E. H. Kaden, Das Schriftum der Jahre 195053 zur römischen Bereicherungslehre, ZSS
1954, nr 71, p. 586 f.; M. Kaser, Zur iusa causa traditionis, BIDR 1961, nr. 3, p. 61; idem, Ius
gentium, Köln  Weimar  Wien 1993, p. 163 f.; R. Zimmermann, op. cit., p. 852 f.
42 S. E. Wunner, Der Begriff causa und der Tatbestand der condictio indebiti, Romanitas
1970, nr 9, p. 479; H. Jansen, op. cit., p. 122.
43 H. Jansen, op. cit., p. 122; S. Hähnchen, op. cit., p. 15.
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ceptions of fides44, quasi-contract45, real contract46, however, these theories
are either in the minority or have already been disapproved many years
ago47.
As I have already said some Romanists deny the existence of any common grounds for condictio in Roman law even in the field limited to unjust
enrichment, let alone application of this action outside this field48. In particular, the condictio of causa furtiva causes many inexplicable problems of
interpretation because it had many distinguishing features, which do not fit
any common conception49. However, even these researchers do not exclude
that it is possible to establish a common ground for a particular type
of condictio in all cases where the particular type was applied50. That is why
in my opinion it is profitable to search for this common ground even if there
is not causa common for all types condictiones.
To sum up, it is very difficult to prove that there was a common ground
for the recovery of unjust enrichment in Roman law and to prove that
a particular conception prevails over others. Even the most popular theory of
causa retinendi is not convincing enough to accept it without reservation as
common ground for all unjust enrichment claims. It seems that Roman
jurists used arguments of very different nature to justify the claims, which is
why these arguments cannot be reduced to a single idea.
For the aforementioned reasons I share the point of view of Alfred
Ohanowicz that the Roman jurists did not manage to overcome the fragmentary regulation of particular cases and did not find any common principle
that can let restitution of unjust enrichment rest on a uniform legal structure51. In Alfred Ohanowiczs opinion Romans did not manage to create any
distinct institution of unjust enrichment; however, they perceived the need
to protect the aggrieved party in particular situations52.

44 A. Pernice, Marcus Antistius Labeo, p. 413; I. Koschembahr-£yskowski, Condictio,
vol. 1, p. 24 ff.
45 R. Leonhard, Institutionen des römischen Rechts, 1894, p. 430.
46 S. Hähnchen, op. cit., p. 32 f.
47 On the aforementioned theories: F. Boré, Die Voraussetzungen der condictio causa data
causa non secuta des Gemeinen Rechts, Berlin 1904, p. 11 f.; S. Hähnchen, op. cit., p. 33.
48 N. Jansen, op. cit., p. 118 f.; C. Sanfilippo, Condictio indebiti. Il fondamento dellobligazione da indebito, Milano 1943, p. 13 f.
49 On the condictio ex causa furtiva see e.g. D. Liebs, op. cit., p. 169 ff., W. Pika, Ex causa
furtiva condicere im klassischen römischen Recht, Berlin 1988, passim, with a bibliography
there.
50 Cf. F. Boré, op. cit., p. 19.
51 A. Ohanowicz, Nies³uszne wzbogacenie, [in:] idem, Wybór prac, Warszawa 2007,
p. 717.
52 Ibidem, p. 722.
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3. Common ground for condictio in 19th and 20th century
doctrine
First of all it must be stressed that the issue of common ground for
unjustified enrichment claims is still present in the discussions on contemporary conceptions of this institution in various European states. What is
more, it is precisly the search for modern common causa condictionis that
has contributed to the creation of a uniform institution of unjustified enrichment that replaced the previous casuistic approach53. This issue was highly
popular especially in the 19th century and the theories proposed by 19th
century doctrine were strongly influenced by the Roman conceptions and
were based on the Roman sources. It is useless to present all these theories
in detail because it would exceed the confined framework of this paper,
which is why I will confine myself only to the presentation of the most
important theories in very broad outline.
The theories of causa condictionis can be divided in three groups, called
theories of surrogation, theories of causa or contract and theories of equity54.
The most important of the theories of surrogation is the theory of vindication, according to which condictio substitutes vindication in those situations where it is impossible to apply rei vindicatio, e.g. because of the
consumption or alienation of a thing55.
The peculiar form of the theories of surrogation is the theory according
to which an enriched party who retains the object of unjustified enrichment
commits a tort56, apart from which we should mention B. Windscheids
theory of premise (Voraussetzung) and the theory of right of withdrawal57.
The basic assumption of contractual theories is that the claim is based
on the defective causa or lack of causa of a legal transaction to the increment of assets. Causa is understood as a legally relevant purpose of performance; however, not every subjective purpose of performance can be regarded as causa but only this purpose which is determined by its function
(e.g. causa solvendi, conditionis implendae, dotis)58.
53
54

Ibidem, p. 917.
Cf. A. Ohanowicz, Nies³uszne wzbogacenie, p. 917 ff.; idem, Bezpodstawne wzbogacenie
(1981), [in:] idem, Wybór prac, p. 1009 f.; E. £êtowska, Bezpodstawne wzbogacenie, Warszawa
2000, p. 8 ff.; P. Mostowik, Bezpodstawne wzbogacenie, Studia Prawa Prywatnego 2007,
vol. 2(5), p. 46 f.
55 A. Ohanowicz, Nies³uszne wzbogacenie, p. 917 ff.; idem, Bezpodstawne wzbogacenie
(1981), p. 1009; E. £êtowska, op. cit., p. 8 f.; P. Mostowik, op. cit., p. 46.
56 A. Ohanowicz, Nies³uszne wzbogacenie, p. 918 ff.; idem, Bezpodstawne wzbogacenie
(1981), p. 1009; E. £êtowska, op. cit., p. 8 f.; P. Mostowik, op. cit. p. 46.
57 A. Ohanowicz, Nies³uszne wzbogacenie, p. 920 ff.
58 Ibidem, p. 921 ff.; A. Ohanowicz, Bezpodstawne wzbogacenie (1981), p. 1009 f.;
P. Mostowik, op. cit., p. 46.
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The majority of the supporters of contractual theories come to the conclusion that it is impossible to construe one uniform ground for all cases of
unjustified enrichment, but the concept of causa can be applied to those
cases where enrichment was caused by the impoverished party and in other
cases one should search for another different ground of lack of justification of
enrichment59.
The theories of equity emphasize the ethical ground of the obligation of
restitution60. In the light of these theories enrichment should be restored if,
in spite of the existence of a formal ground for gaining of the benefit, the
enrichment infringes the moral standards, which makes it unfair61.
The most prominent supporters of equity theory in Polish doctrine were
Ignacy Koschembahr-£yskowski and Fryderyk Zoll. Ignacy Koschembahr-£yskowski, who did thorough research into the Roman concept of condictio62,
came to the conclusion that the concept was based on the notion of bona
fides and he appealed for the application of the theory of equity in contemporary law63. Fryderyk Zoll applied the concept of unfairness to those cases
also where the enrichment did not infringe the positive law but was contrary
to the moral and ethical standards.
In the Polish Code of obligations, adopted in 1933, unjust enrichment
was regulated in art. 123 and subsequent provisions. The peculiarity of the
Polish conception rested on the fact that the notion of undue performance
was separated from the unjust enrichment64.
The authors of the Code of obligations used the notion unjust enrichment
and according to the general provision of art. 123 the person who unjustly
gained benefit at the expense of another was obliged to restore the benefit in
kind, in the case where it was not possible to restore the value of the benefit.
The key notion of Polish regulation was unjust enrichment. The notion
itself suggested the reference to the theory of equity. Actually, it is not right
to claim that the conception of unjust enrichment in the Code of obligations
was based on equity65.
The use of the notion was justified by the fact that the notion without
legal basis referred to the concept of a legal transaction to the increment of
assets which made it too narrow, because unjust enrichment could also take
place without the legal transaction.
59
60
61
62

A. Ohanowicz, Bezpodstawne wzbogacenie (1981), p. 1010.
E. £êtowska, op. cit., p. 11; P. Mostowik, op. cit., p. 46.
Por. A. Ohanowicz, Bezpodstawne wzbogacenie (1981), p. 1011; E. £êtowska, op. cit., p. 11.
I. Koschembahr-£yskowski, Die condictio als Bereicherungsklage im klassischen römischen Recht, Weimar 1903 (vol. I), 1907 (vol. II).
63 I. Koschembahr-£yskowski, Podstawy skargi o zwrot nies³usznego wzbogacenia,
Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego 1916, p. 1 ff.
64 For a general suryer see P. Ksiê¿ak, Bezpodstawne wzbogacenie. Art. 405414 k.c.
Komentarz, Warszawa 2007, p. 29.
65 Cf. A. Ohanowicz, Bezpodstawne wzbogacenie (1981), p. 1011 f.; E. £êtowska, op. cit., p. 11.
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The next argument was that the notion of legal basis was useless in
reference to enrichment owing to the fact that the enrichment could be
legally justified in spite of the lack of legal basis, e.g. in the case of abstract
legal transaction66.
Despite the aforementioned explanatory statement of the Code of obligations there were opinions in the doctrine which referred the regulation to the
theory of fairness.
The broad conception of unfair enrichment was proposed by Fryderyk
Zoll, who regarded the claim for restitution as a general remedy which could,
by means of the basic principles of justice, heal also those wounds which
were unfairly caused by the application of the legal provisions, even if the
positive law did not envisage any claims67.
Also Jan Namitkiewicz pointed out the meaning of the theory of equity
to the application of the provision of unjust enrichment. In his opinion the
task of regulation of unjust enrichment and undue performance was to
eliminate the transfer of property which was justified neither by law nor
equity. The responsibility based on art. 123 of the Code of obligations took
place provided that there was an increment of property to the detriment of
anothers property and the increment was not justified by law or by equity.
In Namitkiewiczs opinion enrichment was unjust if it could be justified
neither by law nor moral standard68.
The most prominent opponent of the theory of equity as a ground for
unjust enrichment claims was Alfred Ohanowicz. In his view the notion of
unjust enrichment was too broad, because it let the application of the
relevant provisions be extended without clear confines and because it used
such vague and basic criteria as principles of justice, equitable law or even
intuitive law; consequently, it left the judge too much discretion69.
Alfred Ohanowicz assessed that the regulation of the Code of obligations
was not, in contrast to its name, based on the principle of equity, but was
based on the lack of legal justification of increment. He regarded the justification of enrichment as legal title that justifies the enrichment; this title
could result from the legal transaction concluded by the enriched party with
the impoverished party or a third person or from other events which had
this legal effect70.
Alfred Ohanowicz came to the conclusion that the vague notion of equity
or incompatibility with the aims of justice could never justify a claim for the
66 R. Longschamps de Bérier, Uzasadnienie projektu kodeksu zobowi¹zañ, vol. 1, Warszawa 1936, p. 177 ff.
67 F. Zoll, Zobowi¹zania w zarysie, Warszawa 1948, p. 111 ff.
68 J. Namitkiewicz, Kodeks zobowi¹zañ. Komentarz dla praktyki, £ód 1949, p. 180.
69 A. Ohanowicz, Nies³uszne wzbogacenie, p. 797.
70 Ibidem, p. 798; A. Ohanowicz, Niektóre problemy nies³usznego wzbogacenia, [in:] idem,
Wybór prac, p. 690.
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restitution of enrichment, because it made the claim dependent on the arbitral courts decision71.
For the aforementioned reasons Alfred Ohanowicz campaigned for the
change of the name of the institution; unjust enrichment should be replaced
by unjustified enrichment understood as enrichment without legal basis72.
The new name of the institution deprived it of false appearance as
a general remedy for all imperfections of the legal system and gave it
a proper measure as one of the remedies aiming at the protection against
unjustified increment of property at the expense of another73.
Judicial decisions followed the conception that the enrichment was
unjust where it did not have legal justification; therefore the courts searched
for the legal basis of enrichment, e.g. the Polish Supreme Court regarded the
contract of loan and contract of gift as the proper legal basis of enrichment74.
Nevertheless, one can also find judgments based on the theory of equity, for
instance the Supreme Court stated that the aim of the unjust enrichment
was to heal the wounds inflicted by the law where the transfer of legal
benefit from the property of one person to anothers in spite of being formally legal infringed the principles of equity75.

4. Unjustified enrichment in the contemporary
Polish civil code
In the currently binding Polish civil code enacted in 1964 the relevant
institution is named unjustified enrichment. Art. 405 of the civil code operates with the general formula who gains a benefit at the expense of another
without legal basis is obliged to give up the benefit in kind or, if it is not
possible, to return its value.
The key notion of the Polish regulation is legal basis. The legal basis
is a basis which justifies the enrichment, makes it consistent with the legal
order76. According to the widespread view there is not legal basis where the
benefit does not rest on the legal transaction, provision of a statute, judgment of the court or an administrative act77.
71
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A. Ohanowicz, Nies³uszne wzbogacenie, p. 799.
A. Ohanowicz, Bezpodstawne wzbogacenie w projekcie kodeksu cywilnego PRL, [in:]
idem, Wybór prac, p. 955.
73 Ibidem.
74 OSP 1939, nr 17.
75 Judgement of 15th Sempember 1945 C I. 116/45, PiP 1946, nr 2, p. 120.
76 A. Ohanowicz, Bezpodstawne wzbogacenie (1981), p. 1024.
77 K. Ko³akowski, [in:] G. Bieniek, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania, vol. 1, Warszawa 2005, note 6 to art. 405; E. £êtowska, op. cit., p. 76; K. Pietrzykowski, [in:] K. Pietrzykowski (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1449 [11], vol. I, Warszawa
2005, p. 1059; W. Dubis, [in:] E. Gniewek (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006,
p. 632; P. Ksiê¿ak, op. cit., p. 73.
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The nonconformity of transfer of benefit in the case of unjustified enrichment relates to law and the legal order and rests on the lack of legal basis
that justifies the transfer78.
The same conception is adopted in the courts decisions79. As a result the
Polish regulation of unjustified enrichment is not based on the principle of
equity but having as a central notion the lack of legal basis it approaches
the causal theories. The adjective unjustified stresses more the lack or
defectiveness of legal basis of the transfer than its moral disapproval80. This
conception excludes the application of any criterion outside the sphere of
law81. In these cases where it is possible to indicate a legal basis there is no
duty to restore the enrichment, so in practice the court searches for the legal
basis of enrichment instead of assessing if the enrichment is just or unjust.
Nowadays equity cannot be seen as the self-contained, sufficient and first of
all specific explanation of the institution of unjustified enrichment, which is
why the theory of equity is not defended today82.

5. Conclusions
Regardless of the fact whether we accept the existence of one common
causa condictionis in the Roman unjust enrichment law or not, undoubtedly
this issue and the search for the causa over the centuries contributed to the
creation of unjust enrichment as a legal institution. The academics of the 19th
and 20th centuries searched for the common ground for claims both in Roman
law and in the contemporary civil law; moreover they tried to apply the
Roman conception in contemporary law or at least to justify their theories by
references to Roman law. It proves that the Roman law has always been
a source of inspiration for civil law regulation and its application by courts.
There are many proposed common grounds for claims in Roman unjust
enrichment law, and in my opinion it is extremely hard to prove that one of
the theories prevails over the others. There are arguments for and against
each of the most important theories. Nevertheless, the theory of the lack of
causa retinendi seems to be the most popular, in spite of the aforementioned
critique.
In 19th and 20th century doctrine this issue was still discussed; there
were many theories which often had their roots in Roman law. Especially,
78
79

A. Ohanowicz, Bezpodstawne wzbogacenie (1965), p. 963.
The judgements of Polish Supreme Court of 17th November 1998 III CKN 18/98 and
23th May 2003 III CKN 1211/00, (OSNC 2004, nr 3, p. 39).
80 E. £êtowska, op. cit., p. 15, cf. P. Ksiê¿ak, op. cit., p. 8.
81 A. Ohanowicz, Bezpodstawne wzbogacenie (1965), p. 963.
82 P. Ksiê¿ak, op. cit., p. 6.
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the theory of equity derived from Roman law sources was very popular until
the enactment of the civil code in 1964.
Nowadays, the prevailing conception in Polish doctrine is the lack of
legal basis; the issue of common ground for unjustified enrichment claims is
not so much disputed as it was before the enactment of the currently binding
civil code. To a certain extent the conception of legal basis seems to be
similar to Roman causa retinendi, but one cannot deny that Roman jurists
assessed the causa retinendi from a considerably different perspective from
the one from which we assess the lack of legal basis now. First of all the
conception of causa retinendi seems to be significantly broader than the
current concept of legal basis due to the fact that it was not confined only to
arguments of purely legal nature and took into consideration also other
values. Secondly, Roman jurists paid attention to the fact whether there was
a ground for retention of the benefit whereas contemporary doctrine attaches more importance to the legal assessment of the transfer itself, not so
much to the search for the ground for retention. The vast majority of the
Roman application of causa retinedi related to different cases of undue performance whereas the contemporary institution of unjustified enrichment is
applied to the enrichment in another manner as well, which means it is not
limited only to undue performance.

Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja problemu tzw. causa
condictionis (tj. wspólnej wszystkim condictiones podstawy roszczenia)
w prawie rzymskim i ukazanie aktualnoci tego zagadnienia w prawie wspó³czesnym, w szczególnoci w prawie polskim.
Autor prezentuje w zarysie wszystkie istotne pogl¹dy wyra¿one na ten
temat w romanistyce, dochodz¹c do wniosku, ¿e trudno wskazaæ wspóln¹
jedn¹ podstawê ³¹cz¹c¹ wszystkie rzymskie condictiones, niemniej najwiêcej
zwolenników ma teoria braku tzw. causa retinendi (tj. przyczyny uzasadniaj¹cej zatrzymanie wzbogacenia przez wzbogaconego), choæ i ta koncepcja
budzi zastrze¿enia. W czêci powiêconej prawu wspó³czesnemu szczególn¹
uwagê zwraca na pogl¹dy doktryny sformu³owane w czasach obowi¹zywania
kodeksu zobowi¹zañ z 1933 r. i kodeksu cywilnego.
W konkluzji autor dochodzi do wniosku, ¿e wspó³czesne teorie dotycz¹ce
wspólnej podstawy roszczeñ z tytu³u bezpodstawnego wzbogacenia s¹ silnie
inspirowane myl¹ jurystów rzymskich. W ten sposób ród³a prawa rzymskiego przyczyni³y siê do powstania bezpodstawnego wzbogacenia jako instytucji prawnej.
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Humanitaryzm w rzymskim pónoantyczym
ustawodawstwie cesarskim na przyk³adzie
konstytucji zamieszczonych
w CTh 9.3. De custodia reorum
Rzymska humanitas jest niezwykle pojemnym treciowo sformu³owaniem. Nale¿y je rozpatrywaæ, jak uwa¿a Henryk Kupiszewski, zarówno pod
wzglêdem estetycznym, jak i etycznym. Humanitas oznacza³a ³agodnoæ, instynkt przynale¿ny cz³owiekowi cywilizowanemu1, wszechstronne przygotowanie do ¿ycia obywatelskiego, ukszta³towanie pewnej postawy moralnej,
uznanie godnoci w³asnej i innego cz³owieka i wreszcie og³adê, jaka powinna
cechowaæ ka¿dego cz³owieka, który odebra³ staranne klasyczne wykszta³cenie2. Nie jest jednak¿e celem tego artyku³u analiza pojêciowa, zwa¿ywszy na
fakt, ¿e istnieje bogata literatura powiêcona humanitas (a spór o ustalenie
ostatecznej definicji wci¹¿ toczy siê na polu wspó³czesnej romanistyki prawniczej3). Pragnê raczej zaj¹æ siê przejawami humanitas w prawie karnym,
tj. humanitas imperatoria oraz indulgentia. Pod pojêciami tymi rozumiemy
akt ³aski cesarskiej, tak¿e w odniesieniu do spraw karnych4, darowanie kar
czy ul¿enie mêce skazanego5. W tym przypadku humanitas przeciwstawiana
1
2

R. Baumann, Crime and punishment in ancient Rome, London  New York 1996, s. 6.
H. Kupiszewski, Humanitas a prawo rzymskie, Prawo Kanoniczne 1977 (20), nr 12,
s. 284; W. Litewski, Podstawowe wartoci prawa rzymskiego, Kraków 2001, s. 23.
3 Zob. np. C.A. Maschi, Humanitas romana e caritas cristiana come motivi giuridici,
Jus 1950, nr 1, s. 266274; K. Büchner, Humanum und humanitas in der römischen Welt,
Studium Generale 1961, nr 14, s. 636646; J. Van Den Besselaar, Humanitas Romana,
Revista de Historia 1965, nr 16, s. 265286; G. Crifò, A propositio di humanitas, [w:] Ars boni
et aequi. Festschrift für Wolfgang Waldstein zum 65. Geburstag, Stuttgart 1993, s. 7991;
A. Palma, Humanior interpretatio. Humanitas nellinterpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi, Torino 1992, passim.
4 J. Sondel, S³ownik ³aciñsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2001, s. 434 s.v.
humanitas.
5 Por. H. Kupiszewski, op. cit., s. 283.
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by³a takim pojêciom jak: saevitia, severitas i atrocitas (srogoæ, surowoæ,
okrucieñstwo)6, czêsto kojarzonym z rzymskim prawem karnym.
W niniejszym artykule przedstawiê wp³yw humanitas na rzymskie prawo karne w IV wieku n.e. w wietle konstytucji cesarskich zachowanych
w Kodeksie Teodozjañskim. Wybór okresu nie jest przypadkowy  w pónym
antyku surowoæ prawa karnego znacznie siê nasili³a. Przeprowadzenie dowodu ze wiadków za pomoc¹ tortur sta³o siê wówczas mo¿liwe tak¿e
w przypadku ludzi wolnych7, a kary uleg³y zaostrzeniu (upowszechnia³y siê
kary mutylacyjne czy spalenia ¿ywcem)8. Analizuj¹c poklasyczne rzymskie
prawo karne i ród³a pozajurydyczne, mo¿na wyrobiæ sobie przekonanie
o niezwyk³ym okrucieñstwie, jakie cechowa³o procedurê karn¹ w burzliwym
IV i V wieku n.e. Annalici staro¿ytni maluj¹ ponury obraz ci¹g³ych procesów
o obrazê majestatu, odbywaj¹cych siê w atmosferze terroru. Tortury s¹ powszechnie stosowanym rodkiem dowodowym, pleni siê donosicielstwo, dzia³a
tajna s³u¿ba cesarska, agentes in rebus. Oczywicie antypatie polityczne przejawiane przez dziejopisarzy bez w¹tpienia wp³ywa³y na wizerunek w³adców
i ich rz¹dów. Niektórych cesarzy odmalowywano jako okrutników: przyk³adowo za takiego uchodzi³ w oczach Ammiana Marcellina cesarz Konstancjusz:
stara³ siê bowiem, aby umieranie niektórych oskar¿onych, o ile pozwala³a na
to ich kondycja, przeci¹ga³o siê w czasie9. Na ile ta i inne opinie s¹ prawdziwe, pozostanie kwesti¹ dyskusyjn¹, niemniej jednak ród³a prawne w jakim
stopniu potwierdzaj¹ wzrost okrucieñstwa w prawie karnym owego okresu10.
Atrocitas wywo³ywa³a reakcje ze strony chrzecijañskich i pogañskich
intelektualistów, skutkuj¹ce ³agodzeniem praw11. Interesuj¹co przedstawia
6
7

Ibidem, s. 289.
Od czasu dynastii Sewerów (K. Amielañczyk, Rzymskie prawo karne w reskryptach
cesarza Hadriana, Lublin 2006, s. 165 i n.), aczkolwiek quaestio per tormenta zagra¿a³o przedstawicielom stanu poledniego (humiliores). Wyj¹tkowo tortury stosowano wobec wszystkich
wolnych obywateli, jeli w grê wchodzi³a zbrodnia obrazy majestatu cesarskiego (crimen laesae
maiestatis).
8 R. MacMullen, Judicial savagery in the Roman Empire, Chiron 1986, nr 16, s. 158 i n.
Kwestiê surowoci rzymskiego prawa karnego omówi³ np. R. Baumann: Crime and punishment
in ancient Rome, London - New York 1996; idem, Human rights in ancient Rome, London  New
York 2000, passim.
9 Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie, t. 1, t³um. I. Lewandowski, Warszawa 2001,
s. 371 (21.16.9).
10 Przyk³adowo konstytucj¹ cesarza Walentyniana (CTh 7.13.5), wydan¹ prawdopodobnie
w roku 368 (lub 373) przewidziano karê spalenia ¿ywcem dla rekrutów, którzy dokonaliby
samookaleczenia w celu unikniêcia s³u¿by wojskowej. Arnold H. M Jones uwa¿a³, i¿ tak surowe
sankcje nale¿y t³umaczyæ wybuchowym charakterem cesarza Walentyniana: In 368 Valentinian, presumably in a fit of fury, instructed Viventus [...] that ofenders should be burned alive
[...] (A.H.M. Jones, The Later Roman Empire 284602. A social economic and administrative
survey, Oxford 1964, s. 618). Surowoæ sankcji mog³a byæ tak¿e odbiciem ca³kowitej bezradnoci
w³adz w obliczu przypadków samookaleczenia (por. G. Piccaluga, I risvolti sacrali della truncatio digitorum, [w:] Sodalitas. Scritti in Onore di Antonio Guarino, t. 4, Napoli 1984, s. 1815).
11 H. Kupiszewski pisze, ¿e prawo karne pozostawa³o w tyle wzglêdem cywilnego, jeli
chodzi o wp³ywy humanitas na jego treæ (H. Kupiszewski, op. cit., s. 293).
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siê kwestia humanitas w odniesieniu do praw reguluj¹cych postêpowanie
z wiêniami. Poni¿ej omówiê pokrótce cesarskie ustawodawstwo odnosz¹ce
siê do custodia reorum (uwiêzienia oskar¿onych), a zw³aszcza do warunków
panuj¹cych w wiêzieniach (carcer).
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ogólnie rzecz ujmuj¹c, Rzymianie nie traktowali
wiêzienia jako kary. Pe³ni³o ono rolê rodka zapobiegawczego podczas postêpowania rozpoznawczego (quaestio) albo po wydaniu wyroku, mia³o zapobiec
ucieczce skazanego i zagwarantowaæ wykonanie poena (lub egzekucjê roszczeñ)12. W ród³ach jurydycznych spotykamy siê z zamiennie stosowanymi
terminami u¿ywanymi na okrelenie tego rodka: custodia, carcer lub vincula13. Wraz z rozwojem procesu cognitio extra ordinem i struktur s¹downiczych pañstwa rzymskiego custodia nad pozwanym/ oskar¿onym zaczê³a
przesuwaæ siê ze sfery prywatnej do sfery publicznej. Wiêzienia (carer) pojawi³y siê w wiêkszych miastach Cesarstwa i zaczê³y byæ dozorowane przez
przedstawicieli w³adzy (zazwyczaj byli to ¿o³nierze).
Ju¿ w okresie pryncypatu sytuacja w wiêzieniach by³a przedmiotem regulacji ze strony cesarskiego ustawodawstwa. Ich autorem by³ m.in. cesarz
Hadrian, któremu przypisuje siê szersze zastosowanie idei humanizmu
w prawie karnym, chocia¿by poprzez uwydatnienie animus w kwalifikacji
przestêpstwa, rozszerzenie katalogu kar celem dostosowania ich do wagi
pope³nionego czynu, wydanie reskryptów chroni¹cych maj¹tek osób skazanych czy te¿ ograniczenie stosowania tortur jako rodka dowodowego wobec
niewolników14.
Hadrian zakaza³ odbierania wiêniom rzeczy osobistych, mo¿na to by³o
uczyniæ dopiero po wyroku skazuj¹cym (jêzyk reskryptu sugeruje, ¿e traktowano to jako spolia  ³upy)15. Zwalcza³ tak¿e praktykê orzekania kary do¿ywotniego wiêzienia (perpetua vincula) wobec ludzi wolnych, jako kary
sprzecznej z cesarskim ustawodawstwem16. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e praktyka
i pogl¹dy wyra¿ane przez jurystów odbiega³y czêsto od litery cesarskiego
prawa. Ju¿ w epoce Sewerów Ulpian postrzega³ vincula jako jedn¹ z kar,
która mog³a byæ stosowana tak¿e wobec ingenui (chocia¿ tylko odnonie do
12 W. Litewski, Rzymski proces karny, Kraków 2003, s. 89; K. Amielañczyk, Reskrypty
cesarza Hadriana w sprawach karnych, [w:] T. Maciejewski (red.), Dzieje wymiaru sprawiedliwoci, Koszalin 1999, s. 29; K. Amielañczyk, Rzymskie prawo karne..., s. 213. Powy¿sze dotyczy³o oczywici ludzi wolnych, a nie niewolników, wobec których mo¿na by³o zastosowaæ karê
poena vinculorum (ibidem, s. 215).
13 K. Amielañczyk, Rzymskie prawo karne..., s. 212. Odnonie do terminologii zob.
K. Amielañczyk, Custodia, carcer, vincula publica. Pozbawienie wolnoci w rzymskim prawie
karnym za panowania cesarza Hadriana, [w:] A. Dêbiñski, M. Wójcik (red.), Wspó³czesna romanistyka prawnicza w Polsce, Lublin 2004, s. 12 i n.
14 K. Amielañczyk, Reskrypty cesarza Hadriana..., s. 24; idem, Rzymskie prawo karne...,
s. 164 nn.
15 K. Amielañczyk, Rzymskie prawo karne..., s. 214.
16 Ibidem.
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osób niskiego stanu spo³ecznego  humiliores)17. Treæ reskryptu Karakalli
z 214 r. jasno wskazuje na sprzeczn¹ z cesarskim ustawodawstwem praktykê
skazywania na vincula perpetua ludzi wolnych18.
Jeli wierzyæ przekazom literackim, w pónym Cesarstwie Rzymskim
stosowanie carcer wobec osób oczekuj¹cych na wszczêcie procesu sta³o siê
nagminne19. Zarówno sama sytuacja, jak i jej pod³o¿e, zosta³y opisane
w mowie retora Libaniusza z Antiochii, która pos³u¿y nam jako najlepszy
komentarz do przytoczonych poni¿ej konstytucji.
Mowa 45 nie zosta³a nigdy wyg³oszona przed szerszym audytorium, zamiast tego w formie listu protestacyjnego trafi³a do cesarza Teodozjusza
Wielkiego ok. 386 r.20 Retor pragn¹³ zainteresowaæ cesarza fatalnymi warunkami, w jakich przetrzymywani byli uwiêzieni, ale przede wszystkim wskazaæ na przyczyny przepe³nienia wiêzieñ cesarskich. Libaniusz wini³ za ten
stan rzeczy wielkich w³acicieli ziemskich i wszechpotê¿nych dygnitarzy (potentiores) oraz skorumpowanych namiestników prowincji (iudices ordynarii),
pe³ni¹cych tak¿e funkcjê sêdziów w pierwszej instancji, którzy przewlekali
postêpowanie albo umylnie, albo z powodu niekompetencji czy opiesza³oci.
Wed³ug Libaniusza samowola w³adz wiêziennych i sêdziów by³a przyt³aczaj¹ca. Wskazywa³ on na wysoki poziom korupcji i brak troski o poprawne przestrzeganie zasad procesowych. Zdaniem retora stanowiska te [iudices ordinarii  A..] zajmuj¹ nikczemnicy21. W³adco wiedz, ¿e masz morderców
w osobach tych, których posy³asz na namiestników prowincji22  uskar¿a³
siê w dalszej czêci tekstu. Namiestnicy stosowali praktykê umieszczania
pods¹dnych w carcer nadzwyczaj czêsto. Wystarczy³o jedno (czêsto fa³szywe)
doniesienie, a oskar¿ony by³o odsy³any do wiêzienia, chocia¿ w aktach brakowa³o formalnego inscriptio lub nawet wówczas, gdy oskar¿ony wskazywa³ porêczycieli, którzy mogliby go przed wiêzieniem uchroniæ. Co gorsza,
[...] powo³ywanie siê na prawa nie przynosi efektu23.
Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywa³ Libaniusz w nierównociach
spo³ecznych, pog³êbiaj¹cej siê przepaci pomiêdzy humiliores a honestiores.
Ci drudzy, zazwyczaj w³aciciele ziemscy, urzêdnicy wysokiego szczebla czy
dowódcy wojskowi, wykorzystywali sw¹ uprzywilejowan¹ pozycjê spo³eczn¹
w s¹dzie, zw³aszcza w przypadku, gdy stron¹ przeciwn¹ by³ obywatel zalicza17
18

Ibidem, s. 221.
C. 9 47.6 Incredibile est, quod adlegas liberum hominem, ut vinculis perpetuis contineretur, esse damnatum: hoc enim vix in sola servili condicione procedere potest. Cesarz wyra¿a³ tym
samym swoje oburzenie z powodu zastosowania kary vincula perpetua wobec osoby wolno
urodzonej, gdy¿ takowa mog³a byæ stosowana jedynie w przypadku niewolników.
19 O tym tak¿e J. Harries, Law and empire in the Late Antiquity, Cambridge 1999, s. 120.
20 Libanios, Wybór mów, t³um. i oprac. L. Ma³unowiczówna, Wroc³aw 2006, s. 257. Wszelkie póniejsze cytaty pochodz¹ z ww. pozycji.
21 Oratio 45.1.
22 Oratio 45.3.
23 Oratio 45.3.
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ny do poledniego stanu spo³ecznego (humilior). Niesprawiedliwoci doznawali s³absi od mo¿niejszych, ubodzy od majêtnych, lud od garstki24. Potentiores trwali w przekonaniu, ¿e oskar¿enia od nich pochodz¹ce znacz¹ wiêcej
ni¿ dowody25. Przewaga ta widoczna by³a zw³aszcza  jak pisa³ Libaniusz
 w sytuacji, gdy spór toczy³ siê pomiêdzy w³acicielem ziemskim a kolonem:
jeli ci [koloni  A.] nie pochwalaj¹ skierowanego przeciw sobie ucisku,
wystarczy kilka sylab, a ju¿ ¿o³nierz z ³añcuchami w rêku zjawia siê na wsi
i wiêzienie przyjmuje wiêniów26.
Sytuacjê tê, zdaniem Libaniusza, pogarsza³a ca³kowita bezkarnoæ fa³szywych donosicieli (pomimo istnienia sankcji karnych w tym zakresie), co
zachêca³o kolejnych oszczerców27, dlatego wiêzienia s¹ pe³ne ludzi, nikt ich
nie opuszcza, zgo³a nieliczni, a przybywa wielu28. Zape³niali je wolni pomieszani z niewolnikami, ludzie oskar¿eni o ciê¿kie zbrodnie byli osadzeni
w celach wraz z ludmi, którzy pope³nili crimina levia, a nawet ze wiadkami, którzy byli przetrzymywani przez d³ugi okres czasu29. Oskar¿eni i wiadkowie w sprawach karnych cierpieli w wyniku przewlek³oci postêpowania
 specyficznej sytuacji, jaka by³a produktem rzymskiego systemu wymiaru
sprawiedliwoci. Iudices ordynarii, generalnie rzecz ujmuj¹c, s¹dzili w sprawach karnych i cywilnych. Sprawy maj¹tkowe jawi³y siê skorumpowanym
sêdziom jako bardziej op³acalne, co redukowa³o sprawy karne do drugiej
kategorii i powodowa³o nagminne opónienia w orzekaniu. S¹dy blokowane
s¹  uskar¿a³ siê Libaniusz  sporami b³ahymi i drugorzêdnymi: o 30 statera,
o wielb³¹da, o os³a, o ubranie i o piêd ziemi, prowadzonymi z zaanga¿owaniem godnym lepszej sprawy30.
Ponury obraz sytuacji, jaki namalowa³ retor, uprawdopodabniaj¹ ród³a
prawne. Ju¿ znacznie wczeniej, zanim Libaniusz pos³a³ mowê do cesarza Teodozjusza, w³adze przejawia³y troskê o oczekuj¹cych w carcer na proces. W 320 r.
cesarz Konstantyn wyda³ konstytucjê skierowan¹ do rationalis Florentinusa31:
IMP. CONSTANTINUS A. AD FLORENTIUM RATIONALEM.
In quacumque causa reo exhibito, sive accusator exsistat sive eum publicae sollicitudinis cura perduxerit, statim debet quaestio fieri, ut noxius puniatur, innocens absolvatur. Quod si accusator aberit ad tempus aut sociorum praesentia necessaria videatur, id quidem debet quam celerrime procurari. interea vero exhibito non ferreas
manicas et inhaerentes ossibus mitti oportet, sed prolixiores catenas, ut et cruciatio
desit et permaneat fida custodia. Nec vero sedis intimae tenebras pati debebit inclusus,
24
25
26
27
28
29
30
31

Oratio 45.4.
Oratio 45.4.
Oratio 45.5.
Oratio 45.7.
Oratio 45.8.
Oratio 45.11, 45.15.
Oratio 45.18.
CTh 9.3.1.
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sed usurpata luce vegetari et, ubi nox geminaverit custodiam, vestibulis carcerum et
salubribus locis recipi ac revertente iterum die ad primum solis ortum ilico ad publicum lumen educi, ne poenis carceris perimatur, quod innocentibus miserum, noxiis non
satis severum esse cognoscitur.
Illud etiam observabitur, ut neque his qui stratorum funguntur officio neque ministris eorum liceat crudelitatem suam accusatoribus vendere et innocentes intra carcerum saepta leto dare aut subtractos audientiae longa tabe consumere. [...]
DAT. PRID. CAL. IUL. SERDICAE CONSTANTINO A. VI ET CONSTANTINO
CAES. CONSS.

Jest to pierwsza (pod wzglêdem chronologicznym) konstytucja zachowana w Kodeksie Teodozjañskim powiêcona sytuacji wiêniów. Zawiera ona
cis³e zalecenia dotycz¹ce procesu karnego. Przede wszystkim nakazano, i¿
proces, niezale¿nie od tego, czy bêdzie mia³ charakter inkwizycyjny, czy skargowy, winien rozpocz¹æ siê natychmiast, aby winny zosta³ skazany, niewinny zwolniony. Te s³owa: ut noxius puniatur, innocens absolvatur winny by³y
przywiecaæ ka¿demu sêdziemu, zw³aszcza w odniesieniu do innocentes. Konstytucja nie okrela³a cis³ych terminów: trzeba by³o na to poczekaæ jeszcze
18 lat, a¿ do konstytucji wydanej w 338 r. przez tego samego cesarza, kiedy
maksymalny czas postêpowania karnego zosta³ okrelony na 1 miesi¹c32.
W dalszej czêci tekstu cesarz wyda³ szczegó³owe zalecenia bêd¹ce
w istocie regulaminem postêpowania z oskar¿onymi. W oczekiwaniu na proces nie mo¿na by³o przetrzymywaæ ich w ¿elaznych okowach, które rani³y
cia³o i powodowa³y jego trwa³e uszkodzenie, nale¿a³o zamiast tego stosowaæ
l¿ejsze, mniej uci¹¿liwe ³añcuchy (catenae), co wiêcej, wiêzienie winno byæ
bezpieczne, nie mog³o nara¿aæ oskar¿onego na utratê zdrowia czy mieræ.
Dziêki Mowie 45 Libaniusza wiemy, co móg³ mieæ na myli cesarz, u¿ywaj¹c s³ów fida custodia. Warunki panuj¹ce w wiêzieniach 50 lat po wydaniu
niniejszej konstytucji by³y fatalne. Panowa³a w nich ciasnota, szerzy³y siê
choroby. Retor skar¿y³ siê cesarzowi Teodozjuszowi, ¿e to w³anie ograniczona przestrzeñ by³a przyczyn¹ najwiêkszych m¹k  brakowa³o miejsca na sen,
trudno by³o nawet usi¹æ. Skutki by³y ³atwe do przewidzenia: Wiêniowie
umieraj¹ tysi¹cami, cesarzu  alarmowa³ Libaniusz  umieraj¹ na skutek
ró¿nych cierpieñ, a przede wszystkim jednego: ciasnoty pomieszczenia [ ]
umieraj¹ po równi wolni z niewolnikami, winni z niewinnymi33.
Za panowania Konstantyna sytuacja musia³a byæ podobna. Dlatego te¿
imperator nakazywa³: wiêzieñ musi mieæ zapewnione dogodne warunki,
m.in. dostêp do wiat³a dziennego, Wykluczone by³o przetrzymywanie oskar¿onych w ni¿szych kazamatach (carcer interior, sedes infima) pogr¹¿onych
w ca³kowitym mroku. Z nastaniem nocy oskar¿onego winno siê umieszczaæ
w wiêziennym westybulu, z dostêpem do wie¿ego powietrza.
32
33

CTh 9.1.7.
Oratio 45.11.

Humanitaryzm w rzymskim pónoantycznym ustawodawstwie cesarskim...

49

Ciekawe jest uzasadnienie regulacji. Po pierwsze: ustanowiono je, aby
oskar¿ony nie umar³ z powodu zamkniêcia w wiêzieniu, co dla niewinnego
jest ¿a³osnym losem, za dla winnego niewystarczaj¹co surowym (ne poenis
carceris perimatur, quod innocentibus miserum, noxiis non satis severum esse
cognoscitur), i po drugie (uzasadnienie zamieszczone na koñcu tekstu konstytucji): aby niewinny nie zosta³ pozbawiony mo¿liwoci wys³uchania swych
racji przez mieræ bêd¹c¹ efektem przed³u¿aj¹cego siê zamkniêcia b¹d uporczywej odmowy ze strony sêdziego (et innocentes intra carcerum saepta leto
dare aut subtractos audientiae longa tabe consumere).
Przytoczone uzasadnienie wskazuje, ¿e w istocie cesarz mia³ na celu
zagwarantowanie podstawowej zasady prawa procesowego: audiatur et altera pars. Oczywicie mo¿emy siê tutaj dopatrywaæ pobudek humanitarnych
i z pewnoci¹ je znajdziemy, ale humanitas przejawiana przez Konstantyna
jest najwyraniej pochodn¹ troski o zachowanie zasad procesowych. Nie
przejawia ju¿ Konstantyn ludzkich odruchów wobec skazañców oczekuj¹cych
na wyrok, co wiêcej, uwa¿a, ¿e cierpienia powodowane przez carcer s¹ dla
nich za ma³o surowe (noxiis non satis severum). Humanitas Konstantyna
nijak siê ma tu do clementia Seneki, który w dziele De irae sugerowa³ ³agodne podejcie nawet do skazañców, chocia¿by traktowanie ich z godnoci¹
przynale¿n¹ ka¿demu cz³owiekowi.
Ponadto Konstantyn odniós³ siê w tekcie konstytucji do sytuacji, która
le¿a³a u pod³o¿a nieprawid³owoci, tak szeroko opisywanych przez Libaniusza. Cesarz nakazywa³: ani nadzorcy wiêzieñ, ani ich pomocnicy nie sprzedadz¹ swego okrucieñstwa oskar¿ycielom (neque his qui stratorum funguntur officio neque ministris eorum liceat crudelitatem suam accusatoribus
vendere). Miêdzy wierszami widaæ zjawisko, które za kilkadziesi¹t lat
pchnie Libaniusza do napisania pe³nej goryczy mowy: carcer jest polem
prywatnej, cichej wojny pomiêdzy oskar¿onym a oskar¿ycielem, zemsty dokonywanej rêkami przekupnego nadzorcy wiêzienia (commentariensis) lub
jego pomocnika.
Jakkolwiek wielkoduszna, konstytucja nie wywo³a³a najwyraniej daleko
id¹cych zmian, co zreszt¹ widaæ po skargach Libaniusza. Znacznie póniejsza
konstytucja Walentyniana i Walensa z 365 r.34 , skierowana do wikariusza
Hiszpanii, wci¹¿ sygnalizowa³a ³amanie zasad procesowych:
IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD VALERIANUM VICARIUM HISPANIARUM
Post alia: nullus ante carceris custodiae mancipetur, quam ab eo, qui in accusationem eius erupit, in codice publico sollemnia inscriptionis impleta sint.
PRAELATA LITTERIS V. C. VICARII VI ID. SEP. VERONAE VALENTINIANO
ET VALENTE AA. CONSS.
34

CTh 9.3.4.
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Z tekstu wynika, ¿e oskar¿eni byli zamykani w wiêzieniu, zanim jeszcze
oskar¿yciel wniós³ formalne inscriptio do protoko³u (nullus ante carceris custodiae mancipetur, quam ab eo, qui in accusationem eius erupit, in codice
publico sollemnia inscriptionis impleta sint). Mowa Libaniusza uwiadamia
nam, ¿e w jego czasach nakaz, a raczej napomnienie panoñskich cesarzy,
by³o wielokrotnie ignorowane. Wiêzienia by³y pe³ne ludzi zamkniêtych pomimo niedope³nienia formalnoci procesowych35.
W roku 380 wydane zosta³o kolejne prawo odnosz¹ce siê do oczekuj¹cych
w carcer na proces. Cesarze Gracjan, Walentynian i Walens w konstytucji36
skierowanej do prefekta pretorian Orientu Eutropiusza w istocie ponowili
nakazy Konstantyna z 320 r.:
IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. EUTROPIO
PRAEFECTO PRAETORIO.
De his quos tenet carcer id aperta definitione sancimus, ut aut convictum velox
poena subducat aut liberandum custodia diuturna non maceret. Temperari autem ab
innoxiis austera praeceptione sancimus et praedandi omnem segetem de neglegentia
iudicum provinciarum ministris feralibus amputamus. Nam nisi intra tricensimum
diem semper commentariensis ingesserit numerum personarum, varietatem delictorum, clausorum ordinem aetatemque vinctorum [ ].
DAT. III KAL. IAN. CONSTANTINOPOLI GRATIANO V ET THEODOSIO I AA.
CONSS.

Nakazano albo szybko wydaæ wyrok i dokonaæ jego egzekucji (velox poena), albo zwolniæ niewinnych z wiêzienia. Nale¿a³o tak¿e uwzglêdniaæ
30-dniowy termin, w którym proces powinien byæ zakoñczony, ustanowiony
przez Konstantyna Wielkiego konstytucj¹ z 338 r.37 rodkiem kontrolnym
stosowanym wobec naczelników wiêzieñ mia³ byæ obowi¹zek przesy³ania co
30 dni raportów o stanie liczebnym wiêniów, ich wieku oraz o aktach oskar¿enia i stanie spraw w toku.
W konstytucji pad³y te¿ oskar¿enia pod adresem skorumpowanych
naczelników wiêzieñ. Pojawi³y tam nastêpuj¹ce s³owa: ³upie¿cze ¿niwa zbierane przez nadzorców, bêd¹ce wynikiem opiesza³oci przejawianej przez pe³ni¹cych funkcje sêdziowskie namiestników prowincji (praesides provinciarum),
których zbiór nale¿y natychmiast przerwaæ (amputare). Beneficjentami tych
wiêziennych ³upów z pewnoci¹ byli owi wskazani przez cesarzy w tekcie
ministri feriales, nadzorcy wiêzieñ i ich pomocnicy (np. odwierni, stra¿nicy).
Libaniusz nazywa³ ich w³adcami drzwi, panami wiêzienia38. Ich dochody
stanowi³y w istocie wymuszane ³apówki, wrêczane dos³ownie za wszystko.
Za lampê lub oliwê ¿¹daj¹ wielkiej ceny. Kto z powodu biedy nie da nic,
35
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Oratio 45.3.
CTh. 9.3.6.
Póniejsze prawa wyd³u¿¹ maksymalny czas procesu do jednego roku (CTh 9.36.1).
Oratio 45.10.
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spotyka go ch³osta39. Brak pieniêdzy i nêdza wiênia nie by³y wyt³umaczeniem: jedyn¹ cyniczn¹ rad¹, jak¹ nadzorca s³u¿y³ takim nieszczênikom, by³o
odwo³anie siê za porednictwem osób wychodz¹cych z wiêzienia do kobiet,
które zajmowa³y siê dzia³alnoci¹ dobroczynn¹, aby wspomog³y uwiêzionego
pieniêdzmi pochodz¹cymi z datków. Konstytucja mia³a wiêc na celu nie tylko
przywrócenie zatrzymanym podstawowych praw do sprawiedliwego procesu
oraz zapewnienie godziwych warunków podczas pobytu w carcer. Mia³a tak¿e
porednio (a byæ mo¿e przede wszystkim) zahamowaæ wszechogarniaj¹c¹ korupcjê s³u¿b wiêziennych.
W tym samym roku ci sami cesarze skierowali do tego¿ prefekta pretorian Eutropiusza kolejn¹ konstytucjê40, w której stanowczo sprzeciwiali siê
umieszczaniu w carcer niewinnych (nullus in carcerem, priusquam convincatur, omnino vinciatur). Prawdopodobnie s³owo convicere oznacza³o tutaj z³o¿enie formalnego oskar¿enia do akt. Konstytucja by³a wiêc wznowieniem prawa
Walentyniana i Walensa z 365 r.41, nakazuj¹cego stosowanie carcer tylko
w stosunku do osób, wobec których wniesiono do protoko³u formalne inscriptio.
Powtarzaj¹ce siê nadu¿ycia powodowa³y koniecznoæ ponawiania regulacji w trosce o prawid³owoæ postêpowania. W konstytucji cesarzy Arkadiusza
i Honoriusza z 396 r.42 czytamy:
IMPP. ARCAD. ET HONOR. AA.
Ne diversorum criminum rei vel desidia iudicum vel quadam lenitatis ambitione
per provincias detenti in carcere crudelius differantur, moneantur omnes iudices, productos e custodiis reos disceptationi debitae subdere et, quod leges suaserint, definire.
DAT. III. NON. AUG. CONSTANTINOPOLI, ARCADIO IV. ET HONORIO III.
AA. COSS.

Tym samym ponowiono (bo tak, moim zdaniem, nale¿y odczytywaæ zwrot
moneantur omnes iudices) nakaz przeprowadzenia procesu niezw³ocznie, aby
przez opiesza³oæ (desidia iudicum), stronniczoæ, pró¿noæ i zach³annoæ
(ambitio) sêdziów uwiêzieni nie doznawali cierpieñ w strasznych wiêzieniach (crudelis carcer). W treci konstytucji mo¿na siê dopatrzyæ zarówno
dba³oci o zachowanie zasad procesowych, jak i troski o los wiêniów.
Elementy humanitaryzmu widoczne s¹ tak¿e w konstytucji wydanej
w 409 r., autorstwa Teodozjusza II i Honoriusza43.
IMPP. HONOR. ET THEODOS. AA. CAECILIANO PF. P.
Post alia: iudices omnibus dominicis diebus productos reos e custodia carcerali
videant et interrogent, ne his humanitas clausis per corruptos carcerum custodes negetur. Victualem substantiam non habentibus faciant ministrari, libellis duabus aut
39
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tribus diurnis vel quot existimaverint, commentariensi decretis, quorum sumptibus
proficiant alimoniae pauperum quos ad lavacrum sub fida custodia duci oportet,
[...] nec deerit antistitum christianae religionis cura laudabilis, quae ad observationem
constituti iudicis hanc ingerat monitionem.
DAT. XII. KAL. FEBR. RAVENNA, HONORIO VIII. ET THEODOS. III. AA.
COSS.

Nakazano wszystkim sêdziom w dzieñ Pañski wzywaæ wiêniów na przes³uchanie (interrogatio), aby ich cz³owieczeñstwo nie zosta³o im odebrane
przez skorumpowane stra¿e wiêzienne, przez wspomnianych wy¿ej w³adców drzwi, ¿yj¹cych z ³apówek wrêczanych w zamian za rozmaite przys³ugi.
Oprócz troski o udro¿nienie postêpowania karnego cesarze przejawiali tak¿e
autentyczn¹ dba³oæ o los uwiêzionych. W³adze wiêzienne otrzyma³y nakaz
wyasygnowania pewnej sumy pieniêdzy, przeznaczonej na wy¿ywienie osadzonych (zazwyczaj 2 lub 3 libellae dziennie). Ponadto nale¿a³o zapewniæ
wiêniom dostêp do ³ani oraz pos³ugi kap³añskiej. Powy¿sze regulacje podyktowane by³y jednak czym wiêcej ni¿ tylko trosk¹ o zdrowie fizyczne
i duchowe osób zamkniêtych w carcer. Spogl¹daj¹c na treæ konstytucji
w szerszym kontekcie, mo¿na sobie uzmys³owiæ, ¿e poprzez jej wydanie
starano siê ochroniæ rodziny wiêniów przed zubo¿eniem, a nawet degeneracj¹ moraln¹. Powszechnie bowiem uwa¿ano, ¿e utrzymanie wiênia spoczywa³o na barkach najbli¿szych44. Libaniusz w swojej mowie ukazuje los kobiet, które aby zapewniæ wiktua³y uwiêzionym cz³onkom rodziny, musia³y
dokonywaæ dramatycznych wyborów: Jedyne wiêc wyjcie, by nieurodziwe
lub zu¿yte staroci¹ ¿ebra³y, a posiadaj¹ce pewne powaby na wszystko siê
zgadza³y. A to dla uwiêzionych jest bardziej dotkliwe ni¿ wiêzienie, bez w¹tpienia musz¹ oni pytaæ i dowiadywaæ siê, sk¹d otrzymuj¹ tê pomoc45. £atwo
zrozumieæ, ¿e uwiêzienie jedynego ¿ywiciela rodziny uruchamia³o ³añcuchow¹ reakcjê skutkuj¹c¹ demoralizacj¹ innych jej cz³onków.
Na zakoñczenie warto przytoczyæ treæ konstytucji wydanej w 340 r. przez
cesarza Konstancjusza, skierowanej do prefekta pretorian Acyndiusza46.
IMP. CONSTANTIUS A. ACYNDINO PF. P.
Quoniam unum carceris conclave permixtos secum criminosos includit, hac lege
sancimus, ut, etiamsi poenae qualitas permixtione iungenda est, sexum tamen disparem diversa claustrorum habere tutamina iubeatur.
DAT. NON. APRIL. ACYNDINO ET PROCULO COSS.

Niniejszym zakazywano umieszczania w tych samych pomieszczeniach
(conclave) kobiet i mê¿czyzn, mimo i¿ uzasadnia³aby to natura pope³nionego
przez nich przestêpstwa. Niew¹tpliwie prawo to zosta³o wydane w trosce
44 Aczkolwiek ju¿ w Ustawie XII Tablic wierzyciel zobowi¹zany by³ zapewniæ uwiêzionemu d³u¿nikowi minimaln¹ iloæ po¿ywienia (Tablica III).
45 Oratio 45.9.
46 CTh. 9.3.3.
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o przyzwoitoæ i skromnoæ (pudor, pudicitia). Z praktycznego punktu widzenia
separacja p³ci mia³a zapewne zapobiegaæ wysoce prawdopodobnej przemocy na
tle seksualnym, aczkolwiek wp³yw na jej wprowadzenie mia³a zapewne doktryna chrzecijañska, reprezentuj¹ca nowe podejcie do kwestii skromnoci.
Podsumowuj¹c ten pobie¿ny przegl¹d róde³, nale¿y zadaæ sobie pytanie:
na ile treæ regulacji, bez w¹tpienia przynosz¹cych ulgê wiêniom, by³a podyktowana humanitarn¹ postaw¹ najwy¿szych w³adz rzymskich, a na ile
wzglêdami czysto praktycznymi? Niew¹tpliwie segregacja p³ci, prawo do
wiat³a dziennego, racji ¿ywieniowych zapewnianych przez w³adze wiêzienia
czy k¹pieli by³y niema³ym osi¹gniêciem, zw³aszcza w pe³nych okrucieñstwa,
sprzecznoci i podzia³ów wiekach pónego Cesarstwa. By³y one z jednej strony wyrazem wspó³czucia, jakie okazywali rz¹dz¹cy osobom przetrzymywanym w ur¹gaj¹cych warunkach. Z drugiej jednak strony przytoczone konstytucje zmierza³y, w moim przekonaniu, przede wszystkim do uzdrowienia
procedury karnej. Ich celem by³o przywrócenie prawa do uczciwego procesu,
którego skazywanym na d³ugotrwa³y areszt odmawiano, oraz likwidacja korupcji w wiêziennictwie. £atwo wyobraziæ sobie sytuacjê, w której rzesze
ludzi oczekuj¹cych na proces w zamkniêciu stawa³y siê ród³em nieuczciwego
zysku (chocia¿by w postaci wy¿ej wspomnianych ³apówek wrêczanych stra¿nikom). W Historii Kocio³a Sokrates Scholastyk wspomina o pewnym dramatycznym odkryciu dokonanym w Rzymie za panowania Teodozjusza II.
Przypadkowo natrafiono wówczas na tajne wiêzienia jednej z gildii miejskich, w których zmuszano do pracy ludzi czêsto uznanych wczeniej za
zmar³ych. To bez w¹tpienia miejska legenda, jednak doskonale odzwierciedla ona obawy wspó³czesnych Wiadomo, ¿e skazani na wygnanie czasowe
czêsto byli przez okres exilium trzymani w lochach bez dostêpu wie¿ego
powietrza i wody47.
Ustawodawstwo cesarskie w zakresie wiêziennictwa by³o ponadto wycelowane w mo¿nych potentiores, wybijaj¹cych siê na obszarach rzymskich
prowincji do wzglêdnej niezale¿noci od w³adz centralnych. Zjawisko patrocinium, u podstaw którego sta³a ich bezkarnoæ, stanowi¹ce w pónym antyku
realne zagro¿enie dla stabilnoci i autorytetu w³adzy cesarskiej, objawia³o siê
m.in. w próbie zaw³aszczenia przez mo¿nych kompetencji s¹downictwa cesarskiego, na co wskazywa³ w swej mowie Libaniusz. Korumpowanie namiestników prowincji oraz personelu wiêziennego s³u¿yæ mia³o podporz¹dkowaniu
sobie ludzi stanu poledniego oraz ³amaniu wszelkiego oporu z ich strony.
ród³a prawne powiadczaj¹, ¿e potentiores posuwali siê do zamykania ludzi,
z którymi weszli w konflikt, w prywatnych wiêzieniach (carcer privatus).
Praktyka ta zosta³a surowo zakazana48, a czyn taki kwalifikowano jako
47
48

J.L. Strachan-Davidson, Problems of the Roman Criminal Law, Amsterdam 1969, s. 210.
W roku 388 (CTh.9.11.1) i ponownie w 486 (C. 9.5.1) i 529 (C. 9.5.2). Por. O.F. Robinson,
Private prisons, RIDA XV 1968, s. 394.
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zamach na majestat cesarski, co wiadczy o powadze, z jak¹ w³adze centralne traktowa³y ten problem. Poprzez seriê przytoczonych powy¿ej regulacji
prawnych pañstwo rzymskie stara³o siê przede wszystkim odzyskaæ pe³n¹
kontrolê nad wiêziennictwem, które przynajmniej od pocz¹tku Cesarstwa na
sta³e wesz³o do sfery publicznej49.

Summary
In this paper I would like to present the roman imperial constitutions
devoted to the situation of prisoners, accused and those, who awaited for
a trial in the roman prison (carcer). These law, featured in Theodosian Code
in its ninth book under title 3 (De custodia reorum), are interesting illustration of the late roman (4th and 5th centuries) penal and prison system (but
not only: the situation of the prisoners was the topic of orations and works of
many late Roman and Greek intellectuals like Libanios).
Some essential problems were regulated: overcrowding of the prisons,
lengthening of the awaiting for the trial, the corruption of the prisons guards, and finally, the situation of the individuals, locked up in the carcers.
Issued constitutions established some rules in reference to feeding the prisoners (at the expense of the roman government), accommodation of the prisoners, the priests ministry and the separation of the sexes. The question is to
which degree these constitutions were manifestation of the roman humanitas imperatoria or indulgentia, and to which degree the indication of the
anti-corruption activities of the roman government.

49 Witruwiusz umieszcza³ wiêzienie w przestrzeni publicznej. Krel¹c plan miasta idealnego, w jego centralnym miejscu umieci³ skarbiec, forum, kuriê, a obok nich carcer (De architectura, 5.2.1).
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Wolnoæ sumienia i wyznania
w warunkach izolacji wiêziennej*
Wstêp
Wolnoæ sumienia i wyznania jest wartoci¹ obiektywn¹ i uniwersaln¹,
której istoty nie wyznacza subiektywne upodobanie prawodawcy, lecz godnoæ osoby ludzkiej. Przyrodzona i niezbywalna godnoæ osoby ludzkiej jest
ród³em podstawowych praw i wolnoci cz³owieka, w tym wolnoci sumienia
i wyznania. Zasada ta oparta jest na prawdzie o cz³owieku jako bycie osobowym wyposa¿onym w atrybuty rozumnoci, wolnoci i sumienia. Pojêcie godnoci ludzkiej mo¿e byæ pojmowane w trzech aspektach: teologicznym, etycznym i filozoficznym. W aspekcie teologicznym podstaw¹ godnoci cz³owieka
jest stworzenie go na obraz i podobieñstwo Bo¿e oraz usynowienie poprzez
odkupienie w Chrystusie. W aspekcie etycznym godnoæ jest zdolnoci¹ do
podejmowania wolnych decyzji i wolnego dzia³ania, za które ponosi on odpowiedzialnoæ1. W aspekcie filozoficznym podstawê godnoci cz³owieka stanowi jego rozum i wolnoæ oraz to, ¿e jest on celem samym w sobie i nie mo¿e
byæ przez nikogo u¿yty jako rodek2. Takie rozumienie godnoci ludzkiej
mo¿e byæ przyjête przez wyznawców ró¿nych ideologii, systemów filozoficznych, religii oraz ustawodawców pañstw wieckich. Racj¹ istnienia norm
prawnych, które chroni¹ relacje miêdzyludzkie i sam¹ godnoæ ludzk¹, jest
wiêc godnoæ cz³owieka w aspekcie ontologicznym3.
* Artyku³ stanowi rozbudowan¹ wersjê referatu wyg³oszonego podczas miêdzynarodowego
sympozjum naukowego zorganizowanego przez Zak³ad Prawa Administracyjnego i Nauki
o Administracji UWM pt. Poszanowanie wolnoci sumienia i wyznania w ¿yciu publicznym
w dniu 3 czerwca 2009 roku.
1 J. Krukowski, Koció³ i pañstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 90.
2 Por. M. A. Kr¹piec, Cz³owiek i prawo naturalne, Lublin 1993, s. 140142.
3 J. Krukowski, Koció³ i pañstwo, s. 8990; M. Makarska, Przestêpstwa przeciwko wolnoci sumienia i wyznania w Kodeksie karnym z 1997 roku, Lublin 2005, s. 1415.
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Okrelenia wolnoæ religii, wolnoæ religijna lub wolnoæ przekonañ,
wolnoæ kultu stosowane s¹ niekiedy jako równowa¿niki pojêcia wolnoæ
sumienia i wyznania. Choæ terminy te nie s¹ to¿same, to powszechnie traktuje siê je zamiennie, jak to czyni obowi¹zuj¹ca Konstytucja z 1997 r., u¿ywaj¹c w art. 53 pojêcia wolnoæ sumienia i religii.

1. Wolnoæ sumienia
Ze swej istoty wolnoæ sumienia dotyczy suwerennej sfery prze¿yæ ka¿dego cz³owieka, jego zdolnoci do wyboru takiego wiatopogl¹du, jaki uwa¿a za
prawdziwy.
W prawie pojêcie wolnoci sumienia jest zakresowo szersze ni¿ pojêcie
wolnoci religii. Obejmuje ono bowiem swobodê przyjmowania przekonañ
religijnych opartych na przes³ankach teologicznych, a tak¿e filozoficzno-wiatopogl¹dowych o religijnym lub antyreligijnym zabarwieniu, które mo¿na
uzewnêtrzniaæ indywidualnie i zbiorowo, publicznie lub prywatnie, analogicznie jak przekonania religijne4. Wolnoæ sumienia to uprawnienie jednostki do swobodnego wyboru, kszta³towania oraz zmiany pogl¹dów i przekonañ
w sprawach religii, uprawnienie do wyboru, kszta³towania i zmiany swego
wiatopogl¹du, mo¿liwoæ przyjêcia innego wiatopogl¹du ni¿ religijny. Ponadto wynika z niej prawo do bycia nie niepokojonym bez w³asnej woli
w sferach dotycz¹cych wiatopogl¹du. Wolnoæ sumienia to wolnoæ wiatopogl¹dowa (filozoficzna)5. Inaczej ujmuj¹c, swoboda sumienia oznacza prawo
do wolnego wyra¿ania okrelonego wiatopogl¹du, zatem tak¿e prawo wolnego wyboru i wyra¿ania okrelonej religii6. W tej sytuacji, skoro cz³owiek jest
wolny w sprawach religijnych, nie mo¿e wiêc byæ zmuszany ani do aktu
wiary, ani aktu niewiary.
Os¹d sumienia nie podlega reglamentacji prawnej i pozostaje poza zasiêgiem interwencji w³adzy publicznej, dopóki nie zostanie uzewnêtrzniony
w stosunkach miêdzyludzkich7.
4

Art. 53 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78,
poz. 483 z pón. zm.).
5 L. Winiewski, Wolnoæ sumienia i wyznania w europejskiej konwencji praw cz³owieka
i prawie polskim, Pañstwo i Prawo 1991, nr 8, s. 19; M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003, s. 20; Z. £yko, Wolnoæ sumienia i wyznania w relacji cz³owiek kocio³y pañstwo, [w:]
L. Winiewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich s¹dowa ochrona, Warszawa 1997,
s. 83.
6 Uzasadnienie wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 12 czerwca 2002 r., sygn. III CKN 618/2000,
OSNC 2003, nr 6, poz. 84.
7 J. Krukowski, Konstytucyjna ochrona wolnoci sumienia i religii, [w:] L. Garlicki,
A. Szmyt (red.), Szeæ lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Dowiadczenia i inspiracje, Warszawa 2003, s. 159167.
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2. Wolnoæ religii (wyznania)
Wolnoæ religii poza aspektem wewnêtrznym (wolnoæ sumienia) zawiera
w sobie aspekt zewnêtrzny. Odnosi siê on tylko do tego, co jest uzewnêtrzniane.
W sensie pozytywnym wolnoæ religii jest wolnoci¹ do  do wyboru
ró¿nych wartoci i uzewnêtrzniania swoich przekonañ w ¿yciu prywatnym
i publicznym.
W sensie negatywnym jest wolnoci¹ od  od przymusu zewnêtrznego
w manifestowaniu swoich przekonañ. Nikt nie mo¿e byæ zmuszany do wykonywania praktyk religijnych i nikt nie mo¿e byæ zmuszany do dzia³añ
sprzecznych z jego religi¹, godz¹cych w jego religiê oraz wspólnotê religijn¹,
do której nale¿y8.
Wolnoæ wyznania obejmuje wolnoæ wyznawania i praktykowania okrelonej religii i wolnoæ wyboru wyznania w ramach okrelonej religii albo
niewyznawania ¿adnej religii9. Pojêcia wolnoæ wyznania oraz wolnoæ
religii s¹ zatem to¿same10.
Wolnoæ sumienia i wyznania to nie tylko i wy³¹cznie norma moralna,
lecz równie¿ specyficzne prawo cz³owieka dotycz¹ce jego aktywnoci wiatopogl¹dowej11. Jest ona prawem podmiotowym w ca³ym tego s³owa znaczeniu
 jako uprawnienie lub zespó³ uprawnieñ poszczególnego podmiotu, po³¹czonych z roszczeniem procesowym. Oznacza to, ¿e z jednej strony powstaje
uprawnienie, z którego mog¹ korzystaæ objête nim podmioty, a z drugiej
istnieje obowi¹zek respektowania tego prawa przez innych ludzi. Tym samym wolnoæ sumienia i wyznania jest prawem skutecznym erga omnes
i polega na tym, ¿e na wszystkich ci¹¿y obowi¹zek nieingerowania w sferê
objêt¹ tym prawem, co nie oznacza jednak, ¿e prawo to jest nieograniczone.
Ograniczenia te mog¹ byæ jednak przewidziane tylko przez ustawê i musz¹
byæ one konieczne. Wolnoæ sumienia i wyznania jest publicznym prawem
podmiotowym, które rozumie siê jako sytuacjê prawn¹ obywatela wobec pañstwa, w której mo¿e on czego domagaæ siê od pañstwa albo przejawiaæ jak¹
aktywnoæ w stosunku do pañstwa12.
Oficjalne przek³ady miêdzynarodowych uregulowañ praw i wolnoci obywatelskich pos³uguj¹ siê sformu³owaniem wolnoæ myli, sumienia i wyznania, natomiast w polskiej doktrynie prawa ugruntowa³y siê wyra¿enia wolnoæ sumienia i wolnoæ wyznania, które to pojêcia mog¹ obejmowaæ
8
9

F. J. Mazurek, Prawa cz³owieka w nauczaniu spo³ecznym Kocio³a, Lublin 1991, s. 107.
M. Piechowiak, Wolnoæ religijna  aspekty filozoficzno-prawne, Toruñski Rocznik Praw
Cz³owieka i Pokoju 19941995, z. 3, s. 11.
10 M. Makarska, op. cit., s. 23.
11 Z. £yko, op. cit., s. 88.
12 K. Pyclik, Wolnoæ sumienia i wyznania w Rzeczypospolitej Polskiej (za³o¿enia filozoficzno-prawne), [w:] B. Banaszak, A. Preisner, Prawa i wolnoci obywatelskie w Konstytucji, Warszawa 2002, s. 440442.
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wszelkie aspekty wolnoci religijnej, istotne z punktu widzenia regulacji
prawnych. Nauka prawa czêciej u¿ywa pojêcia wolnoæ religii czy wolnoæ
religijna, by nie sugerowaæ, i¿ podmiotem wolnoci jest religia jako rzeczywistoæ kulturowa i spo³eczna, lecz punktem wyjcia analiz jest jednostka
ludzka13. W artykule niniejszym stosowane bêd¹ obydwa terminy: wolnoæ
sumienia i wyznania oraz wolnoæ religijna ze wzglêdu ugruntowanie znaczenia tych pojêæ w ustawodawstwie, doktrynie i orzecznictwie.
Szczególne znaczenie na p³aszczynie wolnoci religijnej ma nauka Kocio³a katolickiego, zgodnie z któr¹ wolnoæ sumienia i religii jest pierwszym
i niezbywalnym prawem osoby ludzkiej, a nawet nale¿y uznaæ, ¿e podtrzymuje ona racjê bytu innych wolnoci. Stanowisko Kocio³a w kwestii wolnoci
religijnej wyeksponowane zosta³o przede wszystkim w Deklaracji o wolnoci
religijnej (Dignitatis Humanae)  podstawowym dokumencie Soboru Watykañskiego II w zakresie relacji Kocio³a do wiata. Deklaracja przes¹dzi³a, i¿
wolnoæ pochodzi z natury cz³owieka, jej ród³em nie jest prawo stanowione,
poniewa¿ prawo do wolnoci jest zakorzenione w samej godnoci osoby ludzkiej, a wolnoæ jest niepodzielna. Bior¹c pod uwagê zakres podmiotowy prawa do wolnoci, Deklaracja okrela, ¿e wolnoæ religijna rozci¹ga siê nie
tylko na osoby, ale równie¿ na wspólnoty religijne. Koniecznoæ uznania
prawa wspólnot do wolnoci religijnej wi¹¿e siê z zapewnieniem im mo¿liwoci realizacji kultu religijnego14.
Dorobek spo³ecznej nauki Kocio³a katolickiego w sposób wyrany odcisn¹³
piêtno na przepisach prawa miêdzynarodowego i partykularnego. Najistotniejszym tego przejawem jest przyjêcie w deklaracjach miêdzynarodowych i w przepisach prawa pozytywnego, ¿e prawo do wolnoci jest zakorzenione w samej
godnoci osoby ludzkiej, a wolnoæ ta jest niepodzielna.

3. Wolnoæ sumienia i wyznania w prawie miêdzynarodowym
i polskich uregulowaniach prawnych
Druga wojna wiatowa da³a impuls do rozwoju miêdzynarodowych regulacji praw cz³owieka w znaczeniu uniwersalnym. Najpierw 26 maja 1945 r.
podpisano w San Francisco Kartê Narodów Zjednoczonych, gdzie na pierw13 K. Pyclik twierdzi, ¿e nauka u¿ywa pojêcia wolnoæ religijna niechêtnie. Jest to nie do
koñca prawdziwe, poniewa¿ jest ono chêtnie stosowane przez doktrynê nawi¹zuj¹ca do spo³ecznej nauki Kocio³a katolickiego, zarówno wczeniejsz¹, jak i wspó³czesn¹  por. ibidem, s. 458.
14 Skoro w Deklaracji mówi siê o wspólnotach w liczbie mnogiej, nale¿y przez to rozumieæ
nie tylko Koció³ rzymskokatolicki i podmioty z nim zwi¹zane, ale tak¿e rozmaite grupy religijne, nawet gdyby  w ocenie Kocio³a  by³y uznane za schizmatyckie lub heretyckie. Sobór
Watykañski II stan¹³ na stanowisku, ¿e tak¹ sam¹ wolnoæ religii, jaka przys³uguje Kocio³owi
katolickiemu, nale¿y zagwarantowaæ tak¿e innym wspólnotom na zasadzie fundamentalnej
równoci.
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szym miejscu wyeksponowane zosta³y prawa cz³owieka, a w dalszej czêci
zadeklarowano wolnoæ dla wszystkich bez wzglêdu na rasê, p³eæ, jêzyk lub
religiê. Jednoczenie rozpoczêto prace nad zredagowaniem Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, która zosta³a przyjêta 10 grudnia 1948 r.
Zgodnie z art. 18 Powszechnej Deklaracji ka¿dy cz³owiek ma prawo do
wolnoci myli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje swobodê zmiany
wyznania lub wiary oraz swobodê ich okazywania, indywidualnie b¹d wespó³ z innymi ludmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, sprawowanie kultu i przestrzeganie obyczajów. Ogromn¹ wagê przywi¹zuje Powszechna Deklaracja do manifestowania przekonañ religijnych
zarówno publicznie, jak i prywatnie, co wiadczy o ujêciu wolnoci religijnej
w aspekcie pozytywnym15. Ponadto wprowadzono w tym dokumencie jednolit¹ nazwê tego prawa: prawo do wolnoci myli, sumienia i religii16, stosowan¹ póniej w wiêkszoci tekstów prawnych.
W oparciu o Deklaracjê opracowano w nastêpnych latach Pakty Praw
Cz³owieka, uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 16 grudnia 1966 r.
W zakresie wolnoci religijnej wa¿kie znaczenie ma Miêdzynarodowy Pakt
Praw Obywatelskich i Politycznych17, gdzie poza powtórzeniem zawartego
w Powszechnej Deklaracji uprawnienia do wolnoci myli, sumienia i wyznania, warto zwróciæ uwagê na zapisy wprowadzone w ust. 2 i 3 art. 18.
Zgodnie z ust. 2 tego artyku³u nikt nie mo¿e podlegaæ przymusowi, który
stanowi³by zamach na jego wolnoæ posiadania lub przyjmowania wyznania
albo przekonañ wed³ug w³asnego wyboru. Ustêp 3 stanowi, ¿e wolnoæ uzewnêtrzniania wyznania lub przekonañ mo¿e podlegaæ jedynie takim ograniczeniom, które s¹ przewidziane przez ustawê i s¹ konieczne dla ochrony
bezpieczeñstwa publicznego, porz¹dku, zdrowia lub moralnoci publicznej
albo podstawowych praw i wolnoci innych osób.
Rozwiniêcie zasad Paktu Praw Obywatelskich znajduje siê w Uwagach
Ogólnych nr 22 (48) dotycz¹cych art. 18 Komitetu Praw Cz³owieka ONZ,
które zosta³y przyjête 20 lipca 1993 r. W sposób szczegó³owy zosta³y tam
wymienione uprawnienia sk³adaj¹ce siê na prawo do wolnoci religijnej18. Ze
15
16
17
18

J. Krukowski, Koció³ i pañstwo..., s. 211.
A. £opatka, Prawo do wolnoci myli, sumienia i religii, Warszawa 1995, s. 8.
Ratyfikowany przez Polskê 3 marca 1977 r. (Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167).
Komitet Praw Cz³owieka podkrela, ¿e wolnoæ myli i wolnoæ sumienia chronione s¹
na równi z wolnoci¹ przekonañ. Uprawnienie to nie mo¿e byæ anulowane nawet w czasie stanu
wyj¹tkowego. Nie s¹ dopuszczalne ograniczenia w sferze wolnoci sumienia i myli oraz wolnoci posiadania b¹d przyjmowania religii; nikt te¿ nie mo¿e byæ zmuszany do ujawniania swoich
myli czy przekonañ b¹d przynale¿noci do Kocio³a. Wolnoæ taka oznacza równie¿ prawo do
zmiany swojej obecnej religii lub prawo do zachowywania religii lub przekonañ. W sferze manifestowania religii lub przekonañ wolnoæ mo¿e siê objawiaæ w modlitwie, obrzêdach, praktykach
i nauczaniu. Modlitwa obejmuje akty rytualne i ceremonialne, jak równie¿ rozmaite praktyki
(budowanie miejsc modlitwy, wykorzystywanie symboli, przestrzeganie wi¹t i dni odpoczynku). Ponadto kultywowanie przekonañ religijnych obejmowaæ mo¿e zwyczaje (przestrzeganie
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wzglêdu na gwarancyjny charakter tych przepisów Uwagi Ogólne powiêcaj¹
du¿o miejsca ograniczeniom wolnoci manifestowania religii lub przekonañ.
Regulacje te, nak³adane przez prawo, musz¹ podlegaæ cis³ej interpretacji i
nie s¹ dopuszczalne ograniczenia na innych podstawach ni¿ wymienione w
przepisach. Istotne jest te¿ za³o¿enie, ¿e koncepcja moralnoci bazuje na
wielu tradycjach spo³ecznych, filozoficznych i religijnych, przeto ograniczenia
wolnoci manifestowania religii lub przekonañ s³u¿¹ce ochronie moralnoci
musz¹ byæ oparte na zasadach wyrastaj¹cych w sposób wy³¹czny z jednej
tylko tradycji. Dla przedmiotu niniejszej pracy istotna jest wskazówka interpretacyjna, w myl której osoby ju¿ podlegaj¹ce pewnym ograniczeniom
okrelonym przez prawo, jak wiêniowie, nadal korzystaj¹ z prawa do manifestowania swej religii lub przekonañ w najpe³niejszym zakresie, daj¹cym siê
pogodziæ ze szczególnym charakterem ich ograniczenia19.
Podobne rozwi¹zania dotycz¹ce wolnoci myli sumienia i religii oraz
ograniczeñ w ich praktykowaniu zosta³y przyjête w art. 1 Deklaracji ONZ
w sprawie wyeliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji
opartych na religii lub przekonaniach z 25 listopada 1981 r. Ze wzglêdu na
bardzo podobne brzmienie do omawianych wy¿ej Paktu Praw Obywatelskich
oraz Uwag Ogólnych nr 22 (48), Deklaracja z 25 listopada 1981 r. nie wymaga szerszego komentarza.
Uniwersalne przepisy dotycz¹ce praw cz³owieka okaza³y siê w praktyce
ma³o skuteczne wobec rozbie¿noæ ich interpretacji przez poszczególne pañstwa, a co wa¿niejsze  z powodu braku efektywnej kontroli ich przestrzegania. Dlatego powsta³a idea stworzenia systemu ochrony praw cz³owieka
o zasiêgu regionalnym20. W prawie dotycz¹cym kontynentu europejskiego
podstawowe znaczenie ma art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka21
(dalej: EKPC), który zapewnia ka¿demu wolnoæ myli, sumienia i wyznania.
Prawo to obejmuje wolnoæ zmiany wyznania lub przekonañ oraz wolnoæ
uzewnêtrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonañ przez uprawianie kultu, nauczanie,
praktykowanie i czynnoci rytualne. Tak w przypadku Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, jak i Paktu Praw Obywatelskich ochrona w zakresie,
w którym odnosi siê do sfery wewnêtrznej myli, sumienia i wyznania (forum
przepisów dietetycznych, noszenie szczególnego ubioru b¹d nakrycia g³owy, wype³nianie rytua³ów dotycz¹cych pewnych stadiów ¿ycia, u¿ywanie szczególnego jêzyka). Wyranie rozstrzygniêto, ¿e praktykowanie i nauczanie religii obejmuje prowadzenie swoich spraw przez grupy
wyznaniowe (wybór przywódców religijnych, kap³anów i nauczycieli, tworzenie seminariów
i szkó³ religijnych oraz wolnoæ przygotowywania i rozpowszechniania tekstów i publikacji
religijnych). Treæ Uwag podano za: T. Jasudowicz, Wolnoæ religii. Wybór materia³ów, dokumenty, orzecznictwo, Toruñ 2001, s. 7071.
19 Uwagi ogólne nr 22 (48), teza 8 (ibidem, s. 72).
20 J. Krukowski, Koció³ i pañstwo..., s. 218.
21 Konwencja przyjêta 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284), ratyfikowana
przez Polskê 7 kwietnia 1993 r. (Dz.U. nr 61, poz. 285).
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internum), nie podlega ¿adnym ograniczeniom22. Ustêp 2 art. 9 EKPC reguluje ograniczenia w manifestowaniu religii, które maj¹ brzmienie prawie
identyczne jak ust. 3 art. 18 Paktu Praw (ograniczenia w zakresie uzewnêtrzniania wyznania lub przekonañ musz¹ byæ przewidziane przez ustawê
oraz konieczne w demokratycznym spo³eczeñstwie, a cele, dla osi¹gniêcia
których mog¹ byæ wprowadzane ograniczenia, to: bezpieczeñstwo publiczne,
ochrona porz¹dku publicznego, ochrona zdrowia i moralnoci oraz ochrona
praw i wolnoci innych osób). W takiej sytuacji mo¿na odpowiednio zastosowaæ powo³an¹ wy¿ej interpretacjê ograniczeñ uzewnêtrzniania wyznania lub
przekonañ zawart¹ w Uwagach Ogólnych. Ograniczenia w uzewnêtrznianiu
wolnoci sumienia i wyznania nie by³y uregulowane w Powszechnej Deklaracji, nie znaczy to jednak, ¿e EKPC wprowadza ograniczenie wolnoci religijnej. Konwencja jedynie normuje istniej¹ce ju¿ w prawie i koncepcjach teoretycznych ograniczenia uzewnêtrzniania religii23.
W prawie wspólnotowym problematyka praw jednostki znalaz³a siê pocz¹tkowo poza sfer¹ regulacji, tym samym prawa cz³owieka by³y pozostawione unormowaniom pañstw cz³onkowskich. Traktat o Unii Europejskiej24
w art. 6 ust. 2 (by³y art. F) zawiera zapis, i¿ Unia szanuje prawa podstawowe, jakie gwarantowane s¹ w Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, co
nale¿y odnieæ równie¿ do art. 9 EKPC. W literaturze podkrela siê jednak,
¿e s³ab¹ stron¹ EKPC jest brak gwarancji ochrony wolnoci religijnej
w wymiarze instytucjonalnym i dlatego Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
uzna³, ¿e tak¿e Kocio³y oraz stowarzyszenia o charakterze religijnym lub
wiatopogl¹dowym mog¹ wnosiæ skargi w imieniu swoich cz³onków25.
Wolnoæ myli, sumienia i religii zosta³a zagwarantowana w art. 10 ust. 1
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, któr¹ przyjêto w Nicei
w grudniu 2000 r. Ma ona charakter decyzji politycznej. W Preambule do
tego aktu zapisano: Narody Europy w procesie tworzenia miêdzy sob¹ coraz
cilejszej unii s¹ zdecydowane dzieliæ pokojow¹ przysz³oæ opart¹ na wspólnych wartociach. Treæ Preambu³y wywo³a³a szerokie spory polityczne.
W tym miejscu warto podkreliæ, ¿e ró¿nice wystêpuj¹ w ró¿nych wersjach
jêzykowych, poniewa¿ w jêzyku niemieckim jest odwo³anie do dziedzictwa
duchowo-religijnego i moralnego, natomiast w tekcie angielskim i francu22 A. Winiewski, Orzecznictwo Strasburskie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w sprawach polskich dotycz¹cych zarzutu naruszenia prawa do wolnoci myli, sumienia
i wyznania (art. 9 EKPC), Radca Prawny 2005, nr 2, s. 106.
23 Odmiennie: S. Meler, Prawo wiêniów do wolnoci religijnej, Przegl¹d Wiêziennictwa
Polskiego 2003, nr 3839, s. 63.
24 Podpisany w Maastricht 7 lutego 1992 r., wszed³ w ¿ycie w dniu 1 listopada 1993 r.
(Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/30).
25 J. Krukowski, Stosunek pañstw do Kocio³ów w warunkach pluralizmu kulturowego
w Europie. Aspekty prawne, [w:] E. Wiszowaty (red.), Pañstwa, kocio³y, policje w integruj¹cej siê
Europie, Szczytno 2007, s. 100.
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skim do dziedzictwa duchowego, co mo¿e oznaczaæ niechêæ do wartoci
religijnych wynikaj¹c¹ z dyktatu laicyzmu26. W samej Karcie Praw Podstawowych zapisano, ¿e ka¿da osoba ma prawo do wolnoci myli, sumienia
i religii. Prawo to obejmuje wolnoæ zmiany religii lub przekonañ oraz wolnoæ manifestowania religii lub przekonañ indywidualnie lub wespó³ z innymi oraz publicznie lub prywatnie  w modlitwie, nauczaniu, praktykach
i obrzêdach. Takie ujêcie jest zgodne z gwarancjami zapisanymi w art. 9
EKPC i ma podobny zakres oraz znaczenie.
W art. II Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy, który stanie
siê obowi¹zuj¹cy, je¿eli zostanie ratyfikowany przez wszystkie pañstwa
cz³onkowskie, wpisano prawo do wolnoci myli, sumienia i religii27 o treci
zbli¿onej do art. 9 EKPC. St¹d te¿, zgodnie z art. 10 Deklaracji odnosz¹cych
siê do treci Konstytucji, norma ta odpowiada prawu zagwarantowanemu
w art. 9 EKPC o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci, a ograniczenia powinny uwzglêdniaæ art. 9 ust. 2 EKPC. Zaakcentowaæ trzeba, ¿e
Traktat wyranie uznaje pozycjê prawn¹ Kocio³ów. Organy unijne zosta³y
zobowi¹zane do prowadzenia dialogu z kocio³ami i innymi organizacjami
religijnymi i wiatopogl¹dowymi, a dialog ten ma byæ otwarty, przejrzysty
i regularny28.
Bardzo du¿e znaczenie dla unormowania pos³ug i praktyk religijnych
w jednostkach wiêziennych ma Konkordat miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzeczypospolit¹ Polsk¹ z 28 lipca 1993 r., ratyfikowany 23 lutego 1998 r., który
wszed³ w ¿ycie 25 kwietnia 1998 r.29 W art. 17 Konkordat stanowi, ¿e Rzeczpospolita Polska zapewnia warunki do wykonywania praktyk religijnych,
korzystania z pos³ug religijnych oraz do opieki zdrowotnej i spo³ecznej osobom przebywaj¹cym w zak³adach penitencjarnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, a tak¿e w innych zak³adach i placówkach tego rodzaju. W ust. 2
art. 17 Konkordatu wymieniono przyk³adowo uprawnienia osób przebywaj¹cych w zak³adach karnych. S¹ nimi w szczególnoci: zapewnienie mo¿liwoci
uczestniczenia we Mszy w. w niedziele i wiêta oraz w katechizacji i rekolekcjach, a tak¿e korzystania z indywidualnych pos³ug religijnych w zgodzie
z celami pobytu tych osób w zak³adach. W celu realizacji uprawnieñ osób
pozbawionych wolnoci biskup diecezjalny skieruje kapelanów, z którymi odpowiednia instytucja zawrze stosown¹ umowê.
Obowi¹zkiem dyrektorów jednostek wiêziennych jest zaanga¿owanie kapelanów i okrelenie, a tak¿e zapewnienie im warunków pracy w zak³adzie
26
27

Ibidem, s. 101102.
Uchwalony 29 padziernika 2004 r., opublikowany w Dz. Urz. UE C 2004, nr 310, s. 1.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e Konstytucja UE pos³uguje siê pojêciem wolnoæ religii, a nie wolnoæ wyznania jak EKPC.
28 J. Krukowski, Stosunek pañstw..., s. 103.
29 Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318.

Wolnoæ sumienia i wyznania w warunkach izolacji wiêziennej

63

karnym czy areszcie ledczym30. W jednostkach organizacyjnych wiêziennictwa kwestia obowi¹zków dyrektora zak³adu, który winien podejmowaæ niezbêdne czynnoci w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania praktyk i pos³ug religijnych oraz korzystania z tych pos³ug, zosta³a
uregulowana w § 5 Rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 2 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z pos³ug religijnych w zak³adach karnych i aresztach
ledczych31. W odniesieniu do pos³ug i praktyk religijnych Kocio³a rzymskokatolickiego przepis ten powtarza zasadê zawart¹ w art. 17 Konkordatu, lecz
ma on istotne znaczenie dla organizacji praktyk i pos³ug religijnych pozosta³ych wyznañ, które nie maj¹ uregulowanych swoich stosunków z pañstwem
w drodze umowy miêdzynarodowej. Regu³a ta koresponduje z postanowieniami Europejskich Regu³ Wiêziennych, które zobowi¹zuj¹ administracje jednostek penitencjarnych do zapewnienia infrastruktury pos³ug i praktyk religijnych w wiêzieniach.
Ustawa zasadnicza z 2 kwietnia 1997 r. uregulowa³a zarówno prawo do
wolnoci sumienia i wyznania w aspekcie indywidualnym (siedem ustêpów
w art. 53) oraz zbiorowym (stosunek pañstwa do Kocio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych  piêæ ustêpów w art. 25). Ustawa zasadnicza poprzez
zastosowanie pojêcia wolnoæ sumienia i religii zerwa³a z tradycyjn¹ polsk¹
terminologi¹, która wolnoæ sumienia ³¹czy³a z wolnoci¹ wyznania. Konstytucja nie dostosowa³a siê równie¿ do nomenklatury umów miêdzynarodowych, gdzie u¿ywa siê okrelenia wolnoæ myli, sumienia i wyznania32.
Kwestia ta jest o tyle istotna, ¿e zakres pojêcia wolnoæ religii jest wê¿szy
od pojêcia wolnoæ wyznania. Ponadto ustawodawca konstytucyjny ustali³
zakres wolnoci religii w sposób wê¿szy, ni¿ wynika to z art. 18 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz z art. 9 EKPC. Skutkiem tego zabiegu legislacyjnego jest fakt, ¿e definiowanie wolnoci poprzez
enumeratywne wyliczenie uprawnieñ mo¿e prowadziæ do jej ograniczenia na
podstawie samych zapisów Konstytucji. Pozytywnie natomiast oceniany jest
w doktrynie system gwarancji wolnoci i praw, w tym wolnoci sumienia
i wyznania, poniewa¿ nie mog¹ byæ one ograniczone nawet w czasie stanu
wojennego czy wyj¹tkowego. Zgodnie z art. 53 ust. 5 Konstytucji ograniczenia uzewnêtrzniania religii dopuszczalne s¹ tylko w drodze ustawy i wy³¹cznie z wa¿nych powodów, takich jak: koniecznoæ ochrony bezpieczeñstwa
30
31

J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 178.
Dz.U. nr 159, poz. 1546. Identyczny zapis istnia³ równie¿ w § 5 poprzednio obowi¹zuj¹cego Rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z pos³ug religijnych
w zak³adach karnych (Dz.U. nr 139, poz. 904).
32 Jako przyk³ad ³¹czenia sumienia z wyznaniem nale¿y wskazaæ obowi¹zuj¹c¹ w trakcie prac nad Konstytucj¹ ustawê o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r.
(Dz. U. nr 29, poz. 155 z pón. zm.). Por. M. Pietrzak, Stosunki pañstwoKoció³ w nowej
Konstytucji, Pañstwo i Prawo 1997, 1112, s. 181.
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pañstwa, ochrony porz¹dku publicznego, ochrony zdrowia i moralnoci, wolnoci i prawa innych osób. Wolnoæ religii obejmuje równie¿ posiadanie wi¹tyñ i innych miejsc kultu w zale¿noci od potrzeb ludzi wierz¹cych oraz
prawo do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie siê znajduj¹.
Równie¿ zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania ustawodawca okreli³, ¿e prawo do wolnoci
sumienia i wyznania przys³uguje tak¿e osobom przebywaj¹cym w zak³adach
karnych, poprawczych, wychowawczych, aresztach ledczych i schroniskach
dla nieletnich, z zastrze¿eniem, ¿e sposób realizacji uprawnieñ reguluj¹ odrêbne ustawy i przepisy wydane na ich podstawie33. Zapis ten oznacza, ¿e
obowi¹zkiem osób zarz¹dzaj¹cych tego typu zak³adami jest stworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych spe³nianie praktyk religijnych i korzystanie z pos³ugi duszpasterskiej, natomiast obowi¹zkiem w³adz Kocio³ów i innych
zwi¹zków wyznaniowych jest zapewnienie im odpowiedniej opieki duszpasterskiej, w porozumieniu z zarz¹dami tych zak³adów.
Jednoznacznie kwestiê obowi¹zków administracji wiêziennej w tym zakresie rozstrzygaj¹ przepisy ustawy z 26 kwietnia 1996 r. o S³u¿bie Wiêziennej34, która w art. 1 ust. 3 pkt 3 stanowi, ¿e do podstawowych zadañ tej
formacji nale¿y zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolnoci lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zw³aszcza humanitarnych warunków, poszanowania godnoci, opieki zdrowotnej i religijnej. Z kolei ust. 4 tego art. nak³ada na S³u¿bê Wiêzienn¹ obowi¹zek
wspó³dzia³ania przy wykonywaniu kary m.in. z kocio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi, szko³ami wy¿szymi i placówkami naukowymi oraz osobami godnymi zaufania. W art. 3 ust. 3 tej ustawy znalaz³ siê zapis, ¿e w jednostkach
organizacyjnych S³u¿by Wiêziennej mog¹ byæ tworzone s³u¿by, dzia³y, zespo³y
i stanowiska prowadz¹ce dzia³alnoæ, w szczególnoci w zakresie dzia³alnoci
duszpasterskiej. Zwróciæ nale¿y te¿ uwagê na szczególny przepis, który zobowi¹zuje wychowawcê prowadz¹cego rozmowê wstêpn¹, realizowan¹ niezw³ocznie po przyjêciu osadzonego do jednostki penitencjarnej, w której winien on poinformowaæ wiênia o mo¿liwoci korzystania z pos³ug i praktyk
religijnych35. W kwestii zapewnienia osadzonym warunków do realizacji wolnoci religijnej w warunkach izolacji przepisy te stanowi¹ równie¿ odzwierciedlenie zasad zawartych w Europejskich Regu³ach Wiêziennych36.
33
34
35

Tekst jedn. Dz.U z 2005 r., nr 231, poz. 196 ze zm.
Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 207, poz. 1761 ze zm.
Patrz § 24 ust. 1 i 2 pkt 2 lit. c) Zarz¹dzenia nr 2/04 Dyrektora Generalnego S³u¿by
Wiêziennej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegó³owych zasad prowadzenia organizacji
pracy penitencjarnej oraz zakresów czynnoci funkcjonariuszy i pracowników dzia³ów penitencjarnych i terapeutycznych (Dz. Urz. CZSW z 2004 r., nr 1, poz. 2).
36 Europejskie Regu³y Wiêzienne z 11 stycznia 2006 r.  rekomendacja Rec(2006)2 dla
pañstw cz³onkowskich Rady Europy przyjêta przez jej Komitet Ministrów. Zob. te¿ Biuletyn
Biura Informacji Rady Europy 2008, nr 1.
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Poza omówionymi wy¿ej przepisami o charakterze ogólnym, ramy prawne ¿ycia religijnego w jednostkach penitencjarnych znajduj¹ siê w kodeksie
karnym wykonawczym (k.k.w.)37 i Rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 2 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad wykonywania
praktyk religijnych i korzystania z pos³ug religijnych w zak³adach karnych
i aresztach ledczych. Pozosta³e przepisy wykonawcze do k.k.w. jedynie wyrywkowo odnosz¹ siê do organizacji praktyk i pos³ug religijnych w jednostkach penitencjarnych.
Zgodnie z art. 102 pkt 3 k.k.w. skazany ma prawo do korzystania
z wolnoci religijnej. W przepisie tym prawo to zosta³o ujête jako jedno
z podstawowych praw cz³owieka38. Ta ogólna zasada, znajduj¹ca siê w artykule, który wymienia przyk³adowo prawa przys³uguj¹ce skazanym, znajduje
rozwiniêcie przede wszystkim w art. 106 k.k.w., ale realizacji tego prawa
dotycz¹ równie¿ inne przepisy tego kodeksu.
W przepisie art. 104 k.k.w. przewidziano zapis, ¿e korzystanie przez
skazanego z przys³uguj¹cych mu praw powinno nastêpowaæ w sposób nie
naruszaj¹cy praw innych osób oraz nie zak³ócaj¹cy ustalonego w zak³adzie
karnym porz¹dku, a w art. 106 § 3 k.k.w. zapisano, ¿e korzystanie z wolnoci
religijnej nie mo¿e naruszaæ zasad tolerancji ani zak³ócaæ ustalonego porz¹dku w zak³adzie karnym.
Istniej¹ równie¿ dwa przepisy, które dotycz¹ prawa wiêniów do posiadania ksi¹¿ek, pism i przedmiotów niezbêdnych do wykonywania praktyk religijnych oraz korzystania z pos³ug religijnych (art. 106 § 1 k.k.w.), a tak¿e
posiadania w celi przedmiotów kultu religijnego (art. 110a § 1 k.k.w.). W tych
dwóch artyku³ach w rzeczywistoci jest mowa o takim samym uprawnieniu,
jako ¿e pojêcie kultu religijnego jest szersze, poniewa¿ na kult religijny
sk³adaj¹ siê m.in. praktyki religijne.
Przepisy k.k.w. nie odnosz¹ siê do kwestii prawa osób pozbawionych
wolnoci do milczenia w sprawie swoich przekonañ religijnych czy jakichkolwiek innych. W wietle miêdzynarodowych regulacji dotycz¹cych praw cz³owieka w nauce podnosi siê, i¿ jest kwesti¹ dyskusyjn¹, czy milczenie
w sprawie religii nale¿y do istotnych elementów prawa do wolnoci religijnej39. Polski ustawodawca uzna³ jednak, ¿e prawo do zachowania milczenia
w sprawach swojej religii lub przekonañ jest istotnym sk³adnikiem prawa do
37
38

s. 250.

39

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90, poz. 557).
T. Szymanowski, Z. wida, Kodeks kamy wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1999,

J. Krukowski (Koció³ i pañstwo..., s. 220) uwa¿a, ¿e milczenie w sprawach religii mo¿e
byæ jedn¹ z postaw, któr¹ jednostka chce wybraæ, nie mo¿e byæ jednak traktowane jako istota
wolnoci, natomiast Z. £yko (op. cit., s. 85) za element wolnoci sumienia i wyznania uznaje
prawo do milczenia w sprawach religii.
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wolnoci sumienia i wyznania40. Prawo to jest przestrzegane przez administracjê wiêzienn¹  w dokumentacji dotycz¹cej osadzonych i rejestrach nie s¹
odnotowywane dane dotycz¹ce wyznania czy przekonañ religijnych wiêniów41. Z tej te¿ przyczyny nie ma oficjalnych danych wykazuj¹cych, jak¹
religiê wyznaj¹ osadzeni i informacji o ich aktywnoci religijnej.

4. Wolnoæ sumienia i wyznania wiêniów w wietle
standardów miêdzynarodowych (regu³ minimalnych)
Idea uniwersalnych wzorów dotycz¹cych postêpowania z przestêpcami
narodzi³a siê w Miêdzynarodowej Komisji Penalnej i Penitencjarnej, która
przygotowa³a zbiór regu³ zaaprobowanych przez Ligê Narodów w 1934 r.
Prace nad tym projektem by³y kontynuowane po II wojnie wiatowej ju¿
pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po dokonaniu rewizji
projektu z 1934 r. I Kongres Narodów Zjednoczonych w sprawie zapobiegania
przestêpczoci i postêpowaniu z przestêpcami, który odby³ siê w Genewie
w 1955 r., jednomylnie uchwali³ nowe regu³y minimalne 30 sierpnia 1955 r.42
Nowoczesne systemy penitencjarne traktuj¹ zasadê wolnoci religijnej
jako jedno z podstawowych praw przys³uguj¹cych osobom pozbawionym wolnoci, przebywaj¹cym w zak³adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Wynika to z za³o¿enia, ¿e wolnoæ sumienia i wyznania przys³uguje
równie¿ tym obywatelom, którzy popadli w konflikt z prawem i z tego powodu
przebywaj¹ czasowo w instytucjach izoluj¹cych. Szczególne znaczenie nale¿y
przypisaæ Wzorcowym Regu³om Minimalnym Postêpowania z Wiêniami43
(dalej: Regu³y Minimalne ONZ) oraz Europejskim Regu³om Wiêziennym.
40 Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania
(tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 231, poz. 196 ze zm.). Nale¿y mieæ równie¿ na uwadze przepisy
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101,
poz. 926 ze zm.), zaliczaj¹ce w art. 27 przynale¿noæ wyznaniow¹ do tzw. danych wra¿liwych
(sensytywnych), których przetwarzanie co do zasady jest zabronione (wyj¹tki przewidziano
w art. 27 ust. 2 pkt 110).
41 Z. Lasocik, Praktyki religijne wiêniów, Warszawa 1993, s. 178. Autor ten cytuje wypowied kapelana, który sugerowa³ zniesienie ewidencji osób bior¹cych udzia³ w praktykach
religijnych, gdy¿ podlega³a ona akceptacji naczelnika zak³adu. W istocie wykaz osób zg³aszaj¹cych akces do udzia³u we mszy w. s³u¿y jedynie celom ochronnym, jest bowiem dokumentem
ewidencjonuj¹cym ruch panuj¹cy w jednostce i stanowi podstawê opuszczenia oddzia³u przez
osadzonego.
42 P. Wojtas, Europejskie regu³y minimalne jako element wspó³czesnej promocji praw cz³owieka, [w:] Materia³y Seminaryjne nr 8. Ogólnopolskie Seminarium Kapelanów Wiêziennych
Wiêziennictwo w wietle praw cz³owieka, Kule k. Czêstochowy, 1821 padziernika 1993 r.,
[online] <www.bractwowiezienne.mchy.opoka.org.pl/materialv.php>, s. 5.
43 Przyjête w Genewie w 1955 r. przez I Kongres Narodów Zjednoczonych w sprawie
zapobiegania przestêpczoci i postêpowania ze sprawcami przestêpstw, zaaprobowane przez
Radê Gospodarcz¹ i Spo³eczn¹ w rezolucji 663C (XXIV) z dnia 31 lipca 1957 r. oraz 2076 (LXII)
z dnia 13 maja 1977 r.
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Przepisy te nie s¹ bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce, obydwa akty prawne maj¹
charakter tzw. soft law (miêkkie prawo). Zalecenia i rekomendacje nie s¹
wiêc wi¹¿¹ce, maj¹ jednak znaczenie moralne i polityczne. Pañstwa cz³onkowskie winny podj¹æ wszelkie mo¿liwe wysi³ki w celu realizacji Regu³ Minimalnych ONZ przez administracje ich zak³adów penitencjarnych i braæ je
pod uwagê przy kszta³towaniu prawa wewnêtrznego. Ranga tych przepisów
jest jednak na tyle wysoka, ¿e stosunek do tych standardów sta³ siê podstawowym kryterium oceny systemów wiêziennych. Nieprzestrzeganie ich mo¿e
prowadziæ do potêpienia pañstwa na forum miêdzynarodowym i stosowania
rodków nacisku politycznego44.
4.1. Regu³y Minimalne ONZ
W przepisach ogólnych Regu³ Minimalnych ONZ w art. 6 przewidziano
z jednej strony zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na religiê, a z drugiej nakazano poszanowanie przekonañ religijnych i moralnych grupy, do której wiêzieñ nale¿y. Regu³y te w art. 41 stanowi¹, ¿e w zak³adzie, w którym przebywa wystarczaj¹ca liczba wiêniów tego samego wyznania, ustanawia siê lub
dopuszcza kanonicznie uprawnionego przedstawiciela tego wyznania. Ponadto, o ile usprawiedliwia to liczba wiêniów i o ile pozwalaj¹ na to warunki,
powinno siê ustanowiæ lub dopuciæ tego przedstawiciela w wymiarze czasu
odpowiadaj¹cym pe³nemu etatowi. Przedstawicielowi danego wyznania, wyznaczonemu lub zaakceptowanemu zgodnie z zasadami opisanymi wy¿ej (kapelanowi), w odpowiednich terminach zezwala siê na regularne odprawianie
nabo¿eñstw oraz sk³adanie prywatnych wizyt duszpasterskich wiêniom tego
wyznania. ¯adnemu wiêniowi nie odmówi siê dostêpu do odpowiedniego
przedstawiciela jakiejkolwiek religii. Jednoczenie, gdy którykolwiek z wiêniów sprzeciwi siê wizycie jakiegokolwiek przedstawiciela religijnego, jego
pogl¹dy bêd¹ w pe³ni respektowane. Przytoczony wy¿ej art. 41 Regu³ Minimalnych ONZ okrela uprawnienia wchodz¹ce w zakres wolnoci religijnej
zalecane do realizacji w warunkach wiêziennych.
Z kolei art. 42 stanowi podstawê do prowadzenia dzia³alnoci duszpasterskiej w wiêzieniach. Zgodnie z jego brzmieniem, w takim stopniu, w jakim to
bêdzie mo¿liwe, ka¿demu wiêniowi zezwoli siê na zaspokajanie jego potrzeb
religijnych poprzez uczêszczanie na nabo¿eñstwa odbywaj¹ce siê w instytucji
o charakterze izolacyjnym oraz posiadanie ksi¹¿ek na temat przestrzegania
wskazañ religijnych i obejmuj¹cych zasady wyznawanej przez niego religii.
Wa¿ne jest wskazanie w omawianym przepisie potrzeby ustanowienia przedstawiciela religijnego (kapelana), w miarê mo¿liwoci na pe³nym etacie.
Istotna jest równie¿ sugestia, by tam, gdzie jest to mo¿liwe, opieka religijna
44 J. Zagórski, Europejskie Regu³y Wiêzienne w polskich przepisach i praktyce penitencjarnej, Rzeczpospolita 1997, nr 136; B. Stañdo-Kawecka, Prawne podstawy resocjalizacji, Kraków
2000, s. 93.

68

Tadeusz P³oski

by³a jedn¹ z form oddzia³ywañ wychowawczych na pozbawionych wolnoci
dla realizacji celów wykonania kary, obok indywidualnych programów oddzia³ywañ czy kultury fizycznej (art. 66 ust. 1 i art. 59 w zw. z art. 58 Regu³
Minimalnych ONZ). Ponadto art. 77 ust. 1 zaleca w³¹czyæ naukê religii do
programów edukacji wiêniów w krajach, w których jest to mo¿liwe.
Zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na religiê i koniecznoæ poszanowania
przekonañ religijnych oraz moralnych wiêniów przewiduje równie¿ Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 45/111 z 14 grudnia 1990 r.  Podstawowe
zasady traktowania wiêniów oraz Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ
43/173 z 9 grudnia 1988 r.  Zbiór zasad maj¹cych na celu ochronê wszystkich osób poddanych jakiejkolwiek formie aresztowania b¹d uwiêzienia.
4.2. Europejskie Regu³y Wiêzienne
Podobnie jak Regu³y Minimalne ONZ, Europejskie Regu³y Wiêzienne
(dalej: ERW)45 maj¹ charakter soft law46. Generalnie zapisy te s¹ zbli¿one,
lecz inaczej rozk³adaj¹ akcenty w pewnych fragmentach dotycz¹cych uprawnieñ pozbawionych wolnoci47 . Art. 2 ERW wprowadza równie¿ zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na religiê i koniecznoæ poszanowania przekonañ religijnych. Art. 25 ust. 1 ERW przewiduje uprawnienie do otrzymywania przez
wiêniów wy¿ywienia zgodnego z wymogami religijnymi i kulturowymi, tak
dalece jak to jest mo¿liwe. Zalecenia takiego nie uwzglêdnia³y Regu³y Minimalne ONZ. Przepis art. 46 ERW stanowi, ¿e tak dalece jak jest to mo¿liwe
do wykonania, ka¿demu wiêniowi zezwala siê na zaspokajanie potrzeb religijnych, duchowych i moralnych poprzez uczestnictwo w nabo¿eñstwach
i spotkaniach organizowanych w zak³adzie oraz posiadanie wszelkich mo¿liwych ksi¹¿ek lub literatury. Kolejny art. 47 wprowadza zasadê, ¿e w zak³adzie, w którym przebywa wystarczaj¹ca liczba wiêniów tego samego wyznania, ustanawia siê oraz zatwierdza uprawnionego przedstawiciela tego
wyznania. Je¿eli uzasadnia to liczba wiêniów i pozwalaj¹ na to warunki,
powinno siê go zatrudniæ na pe³nym etacie. Uprawnionemu przedstawicielowi ustanowionemu lub uznanemu, zgodnie trybem opisanym wy¿ej, umo¿liwia siê regularne wykonywanie pos³ug religijnych i praktyk oraz sk³adanie
na osobnoci wizyt duszpasterskich w wymaganych przez dan¹ religiê razach. ¯adnemu wiêniowi nie odmówi siê dostêpu do uprawnionego przedstawiciela jakiejkolwiek religii. Je¿eli którykolwiek wiêzieñ sprzeciwi siê wizycie jakiego przedstawiciela religijnego, jego wola bêdzie uszanowana.
45 Zalecenie nr R(87)3 dla pañstw cz³onkowskich Rady Europy przyjête przez Komitet
Ministrów dnia 12 lutego 1987 r. podczas 404 posiedzenia Delegatów Ministrów. Wczeniej,
w 1973 r., Rada Europy przyjê³a jako wzorcowe regu³y minimalne ONZ.
46 Por. zapis preambu³y ERW: Zaleca, aby rz¹dy pañstw cz³onkowskich kierowa³y siê
w swoim ustawodawstwie wewnêtrznym i w praktyce zasadami zawartymi w tekcie Europejskich Regu³ Wiêziennych.
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Omawiane przepisy ERW, podobnie jak Regu³y Minimalne ONZ, zobowi¹zuj¹ administracjê do zapewnienia infrastruktury dla aktywnoci duchowej, kszta³tuj¹cej i wzbogacaj¹cej osobowoæ konkretnej jednostki. Obowi¹zki
administracji wiêziennej dotycz¹ce zapewnienia realizacji potrzeb duchowych nie s¹ automatyczne, w pewnych indywidualnych sytuacjach administracja bêdzie mia³a prawo dokonaæ niezbêdnego ograniczenia48. Dopuszczalne
ograniczenia nie bêd¹ mia³y jednak racjonalnego uzasadnienia w odniesieniu
do takich sfer aktywnoci religijnej wiêniów, jak dostêp do niezbêdnej literatury czy koniecznoæ zachowania wymogów dietetycznych dyktowanych
praktyk¹ religijn¹49.
Doktryna rozró¿nia obowi¹zki negatywne administracji zwi¹zane z zapewnieniem wiêniom realizacji wolnoci sumienia i wyznania (nieingerowanie w posiadanie literatury religijnej czy uczestnictwo w nabo¿eñstwach
i spotkaniach religijnych) oraz obowi¹zki pozytywne polegaj¹ce na umo¿liwieniu realizacji tego prawa przez wiêniów (ustanowienie kanonicznego
przedstawiciela wyznania wiêniów, w miarê mo¿liwoci na pe³nym etacie).
Wraz z zatwierdzeniem przedstawiciel wyznania powinien mieæ zapewnion¹
mo¿liwoæ regularnego wykonywania praktyk religijnych dla wszystkich zainteresowanych oraz sk³adania na osobnoci wizyt duszpasterskich, w indywidualnie uzasadnionych przypadkach50. Przepisy Regu³ Minimalnych ONZ
i ERW wskazuj¹ na przesuniêcie rodka ciê¿koci z instytucji powo³anych do
niesienia pociechy religijnej na jednostkê, która takiej pociechy potrzebuje,
co wynika z chêci rozszerzenia mo¿liwych form dzia³alnoci opiekuñczej oraz
z troski o osoby niewierz¹ce51.
Regu³y Minimalne ONZ i ERW nie rozwi¹zuj¹ wielu kwestii, pozostawiaj¹c je ustawodawstwu krajowemu poszczególnych pañstw. Wród tych nierozstrzygniêtych zagadnieñ znajduje siê sprawa op³acania kapelanów przez
pañstwo czy kocio³y (zwi¹zki wyznaniowe). Niew¹tpliwie jednak w wietle
Regu³ Minimalnych ONZ praca kapelana winna byæ wynagradzana, natomiast sposób zap³aty i podmioty doñ zobowi¹zane pozostaj¹ do uregulowania
w przepisach krajowych. Do rozstrzygniêcia w prawie poszczególnych pañstw
pozostawiono równie¿ szeroko rozumian¹ problematykê autonomii kocio³ów
i zwi¹zków wyznaniowych oraz niezale¿noci kapelanów, a zw³aszcza kwestie
47 J. de Michelis, Opieka duszpasterska nad osobami pozbawionymi wolnoci, [w:] J. Zagórski (red.), Udzia³ osób duchownych w realizacji sprawiedliwoci naprawczej i wykonywaniu
kar kryminalnych, Warszawa 2004, s. 73. Autor twierdzi, ¿e regu³y minimalne ONZ u¿ywaj¹
okrelenia opieka religijna, natomiast ERW tylko pojêcia opieka duchowa i moralna. Stosowanie ró¿nych terminów wynika z odmiennych t³umaczeñ. W opracowaniu D. Gajdus
i B. Gronowskiej, Europejskie standardy traktowania wiêniów (Toruñ 1998, s. 131) u¿ywa siê
okrelenia opieka moralna i religijna.
48 D. Gajdus, B. Gronowska, op. cit., s. 132.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Z. Lasocik, op. cit., s. 59.
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prawa do ingerencji w³adz pañstwowych w obsadzanie kapelana przez w³aciwe organy kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz uprawnienia w³adz
wiêziennych do formu³owania specjalnych wymagañ czy zastrze¿eñ w stosunku do proponowanego kandydata na kapelana w jednostkach penitencjarnych. W Regu³ach Minimalnych ONZ pominiêto te¿ zagadnienia kwalifikacji
i kszta³cenia kapelanów wiêziennych oraz udzia³u osób wieckich wspomagaj¹cych kapelanów w sprawowaniu pos³ug religijnych52.

5. Orzecznictwo dotycz¹ce wolnoci sumienia i wyznania
wiêniów na podstawie art. 9 EKPC
W orzecznictwie Europejskiej Komisji Praw Cz³owieka mo¿na zaobserwowaæ ewolucjê pogl¹dów w zakresie prawa do wolnoci sumienia i wyznania osób pozbawionych wolnoci. Pocz¹tkowo uznawano, i¿ w prawie krajowym poszczególne pañstwa mog³y szeroko okrelaæ ograniczenia dzia³añ
jednostki, co odnosi³o siê w szczególnoci do praw wiêniów. Przyjmowano
za³o¿enie, ¿e je¿eli jednostka zosta³a zgodnie z prawem pozbawiona wolnoci,
to wszelkie inne dolegliwoci, jakich doznaje, winny byæ uwa¿ane za wyp³ywaj¹ce z immanentnych ograniczeñ takiego statusu53. Pobyt w wiêzieniu
cechuje siê bowiem pewnymi ograniczeniami wolnoci i w tym wypadku nie
odnajduje siê jakiegokolwiek naruszenia wolnoci religijnej54. Póniej uznano jednak, ¿e o ile pañstwo mo¿e braæ pod uwagê status jednostki ze wzglêdu
na przynale¿noæ do okrelonej grupy jako jeden z czynników ograniczania
jej praw i wolnoci, to jednak pañstwo to mo¿e dzia³aæ tylko w granicach
konkretnych klauzul zawartych w ust. 2 art. 9 EKPC (bezpieczeñstwo publiczne, ochrona porz¹dku publicznego, ochrona zdrowia i moralnoci oraz
ochrona praw i wolnoci innych osób)55.
Wspomniano ju¿, ¿e warunkiem wprowadzenia limitacji w uzewnêtrznianiu religii jest to, by ograniczenia te by³y przewidziane przez ustawê.
W orzecznictwie Europejskiej Komisji Praw Cz³owieka przyjmuje siê, ¿e pojêcie to obejmuje nie tyko ustawy, ale i przepisy ni¿szego rzêdu, instrukcje
i dyrektywy. Ograniczenia uzewnêtrzniania przekonañ religijnych mo¿e
wprowadziæ równie¿ kodeks etyczny stowarzyszenia. Co wiêcej, za akt prawny uzasadniaj¹cy ograniczenie wolnoci uzewnêtrzniania przekonañ religijnych Europejska Komisja Praw Cz³owieka uzna³a wyranie przepisy regula52
53

P. Wojtas, op. cit., s. 9.
K. Warcha³owski, Prawo do wolnoci myli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, Lublin 2004, s. 148.
54 Por. Decision Huber v. Austria 19 December 1970, application nr 4517/70 Collection 38,
s. 112113, cyt. za: ibidem, s. 130.
55 Ibidem, s. 148.
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minu wy¿szej uczelni, a tak¿e regulaminu wiêziennego, zakazuj¹ce zapuszczania bród czy te¿ publikacji artyku³u w periodyku religijnym56.
Wród przyczyn uzasadniaj¹cych wprowadzenie ograniczeñ uzewnêtrzniania przekonañ religijnych wymienionych w ust 2 art. 9 EKPC na pierwszym miejscu znalaz³y siê bezpieczeñstwo publiczne i porz¹dek publiczny.
Kategorie te s¹ najtrudniejsze do zdefiniowania i najbardziej nieokrelone.
Na ogó³ rozpatruje siê je razem, poniewa¿ dzia³ania naruszaj¹ce porz¹dek
publiczny mog¹ jednoczenie godziæ w bezpieczeñstwo publiczne. Restrykcje
takie s¹ konieczne w spo³eczeñstwie demokratycznym w celu zapobie¿enia
zamieszkom i antagonizmom pomiêdzy grupami wyznaniowymi57. Pod pojêciem bezpieczeñstwa publicznego rozumie siê ochronê przed niebezpieczeñstwem osób, ich ¿ycia, integralnoci fizycznej lub niebezpieczeñstwa powa¿nej szkody w mieniu58.
Z kolei porz¹dek publiczny to zbiór zasad zapewniaj¹cych funkcjonowanie spo³eczeñstwa b¹d zbiór podstawowych zasad, na których opiera siê
spo³eczeñstwo. Istotne s¹ w tym wzglêdzie nie tylko regu³y danego pañstwa, ale standardy w³aciwe dla miêdzynarodowego spo³eczeñstwa demokratycznego59.
W odniesieniu do pozbawionych wolnoci stosuje siê takie same kryteria
oceny ograniczeñ ze wzglêdu na bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny, jak do
pozosta³ej populacji. W praktyce jednak w³adzom pañstw, których skarga
dotyczy i na których spoczywa ciê¿ar dowodu wykazania braku naruszenia
uprawnieñ skar¿¹cego, ³atwiej wykazaæ zasadnoæ wprowadzenia ograniczeñ
w uzewnêtrznianiu wolnoci wyznania wobec pozbawionych wolnoci ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny ni¿ wobec pozosta³ych
osób60. Poni¿ej omówione przyk³ady zdaj¹ siê potwierdzaæ te tezê. Europejska
Komisja Praw Cz³owieka, a nastêpnie Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
musia³y rozstrzygaæ, czy ka¿de dzia³anie lub czynnoæ motywowana pobudkami religijnymi stanowi praktykowanie religii w rozumieniu art. 9 EKPC. Istotne by³o zw³aszcza, jaka jest relacja pomiêdzy tymi praktykami a po³o¿eniem
skar¿¹cego, czyli koniecznoæ danej praktyki w warunkach izolacji61.
Sporód skarg z³o¿onych przez pozbawionych wolnoci relatywnie wiele
z nich dotyczy³o ograniczeñ uzasadnianych bezpieczeñstwem i porz¹dkiem
publicznym.
56 X przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 5442/72, decyzja z 20 grudnia 1974;
DR l, s. 41 i nast.; K. Warcha³owski, op. cit., s. 152153; T. Jasudowicz, op. cit., s. 188;
M. Rozner, Prawo do wolnoci religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka z 1950 r.,
Studia z Prawa Wyznaniowego, t. V, 2002, s. 129.
57 K. Warcha³owski, op. cit., s. 166.
58 Ibidem, s. 167.
59 Ibidem, s. 168169.
60 Por. orzeczenie przytoczone przez K. Warcha³owskiego (ibidem, s. 172).
61 Ibidem, s. 131132.
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W jednej z wczeniejszych spraw skar¿¹cy przebywaj¹cy w zak³adzie
karnym i bêd¹cy wyznania buddyjskiego zarzuci³ naruszenie art. 9 EKPC
poprzez odmowê zezwolenia na subskrypcje Weltmission, periodyku wydawanego przez agencjê katolick¹ oraz odmowê dostarczenia ksi¹¿ek koniecznych dla dalszego rozwoju jego filozofii ¿ycia. Komisja uzna³a, ¿e w ¿aden
sposób nie ograniczono korzystania przezeñ z jego religii, gdy¿ art. 9 EKPC
nie zobowi¹zuje do pozostawienia do dyspozycji wiêniów ksi¹¿ek, które
uwa¿aj¹ oni za niezbêdne dla korzystania ze swej religii b¹d dla rozwoju
swej filozofii ¿ycia. Z dzisiejszej perspektywy mo¿na uznaæ za dyskusyjne
stanowisko Komisji, gdy twierdzi³a, ¿e nie stanowi naruszenia prawa do
wolnoci sumienia odmowa zgody na subskrypcje pisma katolickiego, nawet
gdy osadzony deklarowa³ siê jako buddysta.
Skar¿¹cy zarzuci³ równie¿, ¿e w³adze wiêzienne sprzeciwia³y siê jego
wolnoci manifestowania religii poprzez odmowê pozwolenia na hodowanie
chiñskiej brody, uniemo¿liwienie wykonywania æwiczeñ jogi oraz odmówienie
mu prawa do noszenia ró¿añca. W rzeczywistoci skar¿¹cy zachowywa³ swobodê wykonywania æwiczeñ jogi, pod warunkiem, ¿e nie kolidowa³y z dyscyplin¹ wiêzienn¹. Zarzut ten zosta³ przez Komisjê uznany za nies³uszny.
W zakresie odmowy pozwolenia na hodowanie chiñskiej brody Komisja uzna³a, ¿e koniecznoæ dysponowania mo¿liwoci¹ identyfikacji skar¿¹cego uzasadnia³a limitacjê wolnoci manifestowania religii. Ustosunkowuj¹c siê do
zarzutu odmowy prawa do otrzymania ró¿añca, uznano, ¿e, nawet je¿eli
ró¿aniec jest niezbêdnym elementem w³aciwego wyznania religii buddyjskiej, ograniczenie takie jest uzasadnione na podstawie ust. 2 art. 9 EKPC,
jako rodek konieczny do ochrony porz¹dku publicznego, a w szczególnoci
w interesie bezpieczeñstwa wiênia oraz utrzymania dyscypliny w wiêzieniu62. Mo¿liwe, ¿e w pewnych sytuacjach niew³aciwe u¿ycie ró¿añca mog³oby zagra¿aæ bezpieczeñstwu w wiêzieniu (móg³by np. byæ narzêdziem s³u¿¹cym do ataku), ale stanowisko Komisji, akceptuj¹ce odmowê posiadania
przez wiênia ró¿añca, wydaje siê byæ zbyt restrykcyjne63.
W innym przypadku Komisja uzna³a, ¿e odmowa w³adz wiêziennych
przyjmowania przez skar¿¹cego wizyt niektórych sprawozdawców prasowych, by³a w pe³ni usprawiedliwiona z uwagi na koniecznoæ zapobiegania
zamieszkom, przestêpczoci oraz dla ochrony porz¹dku publicznego w znaczeniu ust. 2 art. 8, 9 i 10 EKPC64. Podobnie wypowiedzia³a siê w sytuacji
62 Skarga nr 1753/63, decyzja z 15 lutego 1965, YB VIII, s. 184; Digest III, s. 378;
T. Jasudowicz, op. cit., s. 178179.
63 K. Warcha³owski (op. cit., s. 173) równie¿ uwa¿a, ¿e w tym przypadku ograniczenie
wolnoci sumienia i wyznania ze wzglêdu na porz¹dek i bezpieczeñstwo by³o mniej przekonuj¹ce; podobny pogl¹d wyrazi³ Z. Lasocik (op. cit., s. 9394), omawiaj¹c przepisy regulaminu
wykonywania kary pozbawienia wolnoci z 1966 r.
64 Skarga nr 3914/69, decyzja z 26 maja 1970; Collection 34, s. 22; Digest III, s. 402;
T. Jasudowicz, op. cit., s. 183.
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cofniêcia prawa dostêpu do wiêzienia stowarzyszeniu, którego cele mia³y
charakter idealistyczny, tj. niekomercyjne s³u¿enie wiêniom porad¹ prawn¹
i dogl¹danie ich interesów. Komisja nie uzna³a bowiem, by w tej konkretnej
sprawie stowarzyszenie realizowa³o prawa zawarte w art. 9 ust. 1 EKPC, i to
we w³asnym imieniu, czy te¿ w charakterze przedstawiciela swoich cz³onków65.
Do tej samej kategorii spraw nale¿y przyporz¹dkowaæ skargê osadzonych, i¿ wymóg noszenia stroju wiêziennego, opatrzonego insygniami Wielkiej Brytanii, uto¿samianymi z nie akceptowanym przez nich Kocio³em anglikañskim, a tak¿e obowi¹zek wykonywania pracy, wbrew ich g³êbokim
przekonaniom, narusza ich wolnoæ przekonañ i sumienia. Na uzasadnienie
swojego stanowiska podali, ¿e s¹ wiêniami politycznymi lub jeñcami wojennymi i nie powinni podlegaæ takiemu samemu re¿imowi, jak inni wiêniowie skazani za zwyczajne przestêpstwa kryminalne. Komisja uzna³a
jednak, ¿e uprawnienie do wolnoci manifestowania religii lub przekonañ
w praktyce nie mo¿e byæ interpretowane tak, by obejmowaæ prawo skar¿¹cych do przywdziewania w wiêzieniu ich w³asnych ubiorów, a ponadto wprowadzona restrykcja wzglêdem odbywaj¹cych karê pozbawienia wolnoci uzasadniona jest ochron¹ spo³eczeñstwa przez przestêpczoci¹66. Na marginesie
tego orzeczenia wspomnieæ nale¿y, ¿e polski kodeks karny wykonawczy
z 1997 r. jest bardziej postêpowy, poniewa¿ przewiduje w art. 107, ¿e skazani
za przestêpstwo pope³nione z motywacji religijnej, politycznej lub przekonañ
ideowych odbywaj¹ karê w oddzieleniu od skazanych za inne przestêpstwa
i maj¹ prawo do korzystania z w³asnej odzie¿y, bielizny i obuwia oraz nie
podlegaj¹ obowi¹zkowi pracy. Jest to wyrany przyk³ad wp³ywu orzecznictwa
strasburskiego na póniejsze regulacje w prawie polskim.
Sztandarowym przyk³adem ograniczeñ wolnoci ze wzglêdu na bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny w odniesieniu do wiênia jest skarga Childres
przeciwko Wielkiej Brytanii. Skar¿¹cy odbywaj¹cy karê za morderstwa, stanowi¹cy zagro¿enie dla wspó³osadzonych, wszczyna³ awantury wród wiêniów, przez co nara¿a³ siê na ich wrogoæ. Odbywa³ on karê w oddzielnej celi
i nie otrzyma³ zgody na udzia³ w nabo¿eñstwach, poniewa¿ w³adze wiêzienne
obawia³y siê, ¿e mo¿e on zak³óciæ nabo¿eñstwo i wywo³aæ niepokoje wród
osadzonych. Komisja uzna³a za s³uszne ograniczenie wolnoci religijnej ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny. W sprawie istotna by³a
okolicznoæ, ¿e administracja wiêzienna zapewni³a skar¿¹cemu regularne odwiedziny kapelana wiêziennego, stara³a siê wiêc zagwarantowaæ wolnoæ religijn¹ w takim zakresie, jak by³o to mo¿liwe67.
65 Varening Rechtswinkels Utrecht przeciwko Holandii, skarga nr 11308/84, decyzja
z 13 marca 1986, s. 200 i nast.; T. Jasudowicz, op. cit., s. 251.
66 Thomas McFeeley i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 8317/78, decyzja z 15 maja 1980, DR 20, s. 44 i nast.; T. Jasudowicz, op. cit., s. 216; por. tak¿e M. Rozner,
op. cit., s. 114; K. Warcha³owski, op. cit., s. 167.
67 EKPC 7 March 1985, application n. 9813/82, podano za K. Warcha³owski, op. cit., s. 172.
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Kolejn¹ przes³ank¹ uzasadniaj¹c¹ ingerencje w prawo do wolnoci sumienia i wyznania s¹ przyczyny zdrowotne. Okolicznoæ ta jest wprawdzie
najmniej dyskusyjna i nie budzi w¹tpliwoci aksjologicznych, lecz jednoczenie jest szczególnie trudna do zdefiniowania. Przyjmuje siê, ¿e wzglêdy te
mog¹ byæ podstaw¹ ograniczania niektórych praw w celu usuniêcia powa¿nego zagro¿enia dla zdrowia ludnoci lub poszczególnych osób, dla zapobie¿enia
chorobom lub obra¿eniom b¹d zapewnienia opieki osobom chorym i rannym68 . Do tej kategorii mo¿na zakwalifikowaæ skargê, w której sikh narodowoci indyjskiej, przebywaj¹cy w wiêzieniu w Wielkiej Brytanii, odmówi³
sprz¹tania celi wiêziennej, podaj¹c, ¿e jako osoba nale¿¹ca do wy¿szej kasty
nie mo¿e, ze wzglêdów religijnych, poni¿yæ siê do wykonywania prac porz¹dkowych. Komisja stwierdzi³a, ¿e nie naruszono art. 9 EKPC. Ograniczenie
manifestowania przekonañ religijnych by³o w tym wypadku uzasadnione
ochron¹ zdrowia skar¿¹cego i innych wiêniów69.
Nie odnotowano skarg pozbawionych wolnoci, na tle art. 9 EKPC, których przedmiotem by³oby ograniczanie wolnoci sumienia i wyznania ze
wzglêdu na ochronê moralnoci publicznej.
Równie¿ ochrona praw i wolnoci innych osób uzasadnia ograniczenia
w korzystaniu z wolnoci sumienia i wyznania. Do tej kategorii nale¿y skarga, która dotyczy³a zatrzymania przez w³adze wiêzienne ksi¹¿ki powiêconej
sztuce wojennej i technikom samoobrony (Tai Chi Chuan i I Ching  choreografia cia³a i umys³u). Ksi¹¿ka nie zosta³a zabrana wiêniowi z powodów
filozoficznych lub religijnych, ale dlatego, ¿e zawiera³a czêæ ilustrowan¹
dotycz¹c¹ sztuki zabijania i samoobrony, która mog³a okazaæ siê niebezpieczna w razie u¿ycia jej przeciwko innym osobom. Komisja uzna³a, ¿e zgodnym
z prawem zadaniem naczelnika wiêzienia jest zapobieganie rozpowszechnianiu znajomoci technik samoobrony, poniewa¿ mog³oby to byæ niebezpieczne,
gdyby zosta³y one u¿yte przeciwko innym osobom. Zatrzymanie tej ksi¹¿ki
by³o uzasadnione, a decyzja w³adz wiêziennych by³a usprawiedliwiona ze
wzglêdu na ochronê praw i wolnoci innych osób70.
Brak naruszeñ art. 9 EKPC Komisja stwierdzi³a równie¿ w sprawie
wiênia muzu³manina, który zarzuci³, ¿e przebywaj¹c w wiêzieniu, nie ma
mo¿liwoci w³aciwego wyznawania swojej wiary religijnej. Podczas badania
okolicznoci sprawy skar¿¹cy przedstawi³ kopiê listu od Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych do cz³onka parlamentu wspó³dzia³aj¹cego ze skar¿¹cym,
w którym potwierdza siê, ¿e towarzysze z celi skar¿¹cego s¹ muzu³manami
oraz, ¿e imam powiedzia³, i¿ w tej sytuacji nie powinno byæ ¿adnych trudno68
69

K. Warcha³owski, op. cit., s. 173.
X przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 8231/78, decyzja z 6 marca 1982,
DR 28, s. 5 i nast., T. Jasudowicz, op. cit., s. 230; por. te¿ K. Warcha³owski, op. cit., s. 174.
70 X przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 6886/75, decyzja z 18 maja 1976;
DR 5, s. 100 i nast.; T Jasudowicz, op. cit., s. 191; K. Warcha³owski, op. cit., s. 181.
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ci w praktykowaniu ich religii. Skar¿¹cy nie negowa³ tego twierdzenia,
w zwi¹zku z czym zarzut naruszenia art. 9 EKPC nie zosta³ wykazany71.
W innej skardze osadzony zarzuca³ naruszenie wolnoci sumienia i wyznania wobec braku kontaktu z kap³anem buddyjskim w wiêzieniu i niewyra¿enie zgody na publikacjê w czasopimie buddyjskim. Komisja stwierdzi³a
jednak, ¿e podczas pobytu skar¿¹cego w wiêzieniu w³adze czyni³y wszystko,
by znaleæ dla niego buddyjskiego kap³ana, czemu skar¿¹cy nie zaprzeczy³.
Ponadto w³adze wiêzienne wyrazi³y zgodê na wysy³anie co tydzieñ, poza
limitem, listu do buddystów, skoro nie uda³o siê znaleæ dlañ kap³ana. Nie
ma ¿adnych wskazañ co do jakiejkolwiek ingerencji w prawo skar¿¹cego do
wolnoci myli, sumienia lub religii. Skar¿¹cy twierdzi³, ¿e komunikacja
z innymi buddystami stanowi istotn¹ czêæ jego praktyk religijnych, nie
dowiód³ jednak, ¿e publikowanie artyku³ów w czasopimie religijnym stanowi konieczny sk³adnik takich praktyk. Nie naruszono wiêc art. 9 EKPC72.
W jeszcze innej sprawie skar¿¹cy zarzuci³, ¿e naczelnik wiêzienia odmówi³ zarejestrowania go jako wyznawcy religii Wicca. Twierdzi³, ¿e w ten
sposób zosta³ pozbawiony mo¿liwoci manifestowania swoich przekonañ. Komisja uzna³a jednak, ¿e skar¿¹cy nie wskaza³ ¿adnych faktów umo¿liwiaj¹cych ustalenie istnienia religii Wicca. Nie przed³o¿y³ chocia¿ najs³abszych
dowodów, by wykazaæ np., i¿ kiedykolwiek domaga³ siê od w³adz wiêziennych
zapewnienia mu udogodnieñ w wykonywaniu praktyk religijnych, do jakich
zg³asza³ roszczenie. Nie ujawniono ¿adnych wskazañ, jakoby w³adze wiêzienne przy jakiejkolwiek okolicznoci faktycznie przeszkadza³y w korzystaniu
przez skar¿¹cego z prawa do manifestowania swojej religii w taki sposób, by
mog³o stanowiæ to naruszenie art. 9 EKPC. Wprowadzenie informacji o wyznaniu religijnym wiênia ma charakter czysto formalny. Odmowa zmiany
takiej rejestracji nie mo¿e byæ uwa¿ana sama przez siê za naruszenie art. 9
EKPC, bez wskazania jakichkolwiek szczególnych utrudnieñ z ni¹ zwi¹zanych. Rejestracja daje tytu³ zainteresowanemu wiêniowi do pewnych udogodnieñ s³u¿¹cych manifestowaniu jego religii. Te udogodnienia s¹ do wyobra¿enia, je¿eli istnieje religia, do której wiêzieñ rzekomo przynale¿y.
Dlatego Komisja uzna³a skargê za oczywicie bezpodstawn¹73.
Na koniec wspomnieæ nale¿y o skardze dotycz¹cej wy¿ywienia zgodnie
z wymogami religii. Art. 9 EKPC gwarantuje ka¿dej osobie prawo do wolnoci religii, co obejmuje prawo manifestowanie swojej religii lub przekonañ
poprzez modlitwy, nauczanie, praktyki i obrzêdy. W³adze wiêzienne zapropo71 Skarga nr 5112/71, Decyzja z 13 grudnia 1971; Digest III, s. 380381; T. Jasudowicz,
op. cit., s. 186.
72 X przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 5442/72, decyzja z 20 grudnia 1974;
DR 1, s. 41 i nast.; T. Jasudowicz, op. cit., s. 188.
73 X przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 7291/75, decyzja z 4 padziernika
1977; DR 11, s. 55 i nast., T. Jasudowicz, op. cit., s. 199200.
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nowa³y skar¿¹cemu koszern¹ dietê i mia³ on kontakt z odwiedzaj¹cym go
¿ydem wieckim w towarzystwie kap³ana wiêziennego, a ¯ydowski Komitet
Wizyt doradzi³ mu zaakceptowanie wegetariañskiej diety koszernej. Kwestiê
wy¿ywienia skazanego konsultowano równie¿ z g³ównym rabinem, a ten
zaaprobowa³ wysi³ki w³adz. W³adze, na ile to by³o mo¿liwe, wykaza³y poszanowanie przekonañ skar¿¹cego. W tych okolicznociach Komisja uzna³a, ¿e
nie naruszono praw i wolnoci umocowanych w EKPC, a zw³aszcza art. 974.
Przytoczone orzeczenia wskazuj¹, ¿e w ¿adnym z przypadków nie stwierdzono naruszenia prawa do wolnoci sumienia i wyznania wiêniów.
Prawo polskie przejê³o z orzecznictwa wydanego na tle art. 9 EKPC
fundamentaln¹ zasadê, ¿e ograniczenia uprawnieñ wiêniów do realizacji
prawa do wolnoci sumienia i wyznania w trakcie wykonywania kary i tymczasowego aresztowania nie mog¹ wynikaæ z samego faktu pozbawienia wolnoci, ale ze wzglêdów bezpieczeñstwa publicznego, ochrony porz¹dku publicznego, ochrony zdrowia i moralnoci oraz ochrony praw i wolnoci innych
osób. Podkreliæ wypada, ¿e w porównaniu do EKPC przepisy i praktyka
w Polsce w szerszym zakresie uwzglêdnia wymagania religijne i kulturowe,
jakie nale¿y zapewniæ w odniesieniu do wy¿ywienia pozbawionych wolnoci,
a tak¿e prawa posiadania prywatnej odzie¿y przez wiêniów sumienia.

Summary
The purpose of the present article was the presentation of the problems
related to the observance of the rights of freedom of conscience and religion
with the people kept in penal institutions and detained for investigation.
Benefiting from the rights of freedom of conscience and religion by prisoners
was evaluated in the light of the declarations concerning human rights,
international law, and regulations enforced in the Republic of Poland.
In consideration of the complaints sent to the European Commission of
Human Rights, the interpretation of limitations in declarations of denominations provided by the ECHR, acceptable for public security, public order
observance, healthcare, morality protection, and protection of rights and
freedom of other persons was presented. The decisions of the Commission
have influenced Polish regulations concerning the rights of freedom of conscience and religion of the detained, especially those rules, that ensure the
right of possession of religious symbols, treatment of conscience prisoners,
and the right of nutrition  according to religious and cultural norms.

74 X Przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 5974/72, decyzja z 5 marca 1976;
DR 5, s. 8 i nast.; T. Jasudowicz, op. cit., s. 190.
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Prawa jednostki a dobro wspólne
 powracaj¹cy dylemat
¯ycie w wymiarze indywidualnym, a tym bardziej zbiorowym, naznaczone jest konfliktami. Ich przyczynami mog¹ byæ ró¿nice w hierarchiach wartoci, celach i metodach ich realizacji. Uwa¿am, ¿e w systemach politycznych
centralna o sporów przebiega wokó³ relacji miêdzy prawami jednostki
a dobrem wspólnym. Ka¿da koncepcja prawa musi zaj¹æ stanowisko w tej
materii, musi nawi¹zywaæ do okrelonej aksjologii i z niej czerpaæ choæby
ogólne wytyczne. W przeciwnym razie bêdziemy nara¿eni na dorane decyzje
zmieniaj¹cych siê ekip rz¹dz¹cych, co w oczywisty sposób nie s³u¿y budowaniu zaufania miêdzy w³adz¹ a obywatelem.
W niniejszym artykule zamierzam siêgn¹æ do doktrynalnych tradycji
dotycz¹cych relacji miêdzy prawami jednostki a dobrem ogó³u. Problem zarysowa³ siê ju¿ w staro¿ytnej Grecji, gdzie ukszta³towa³y siê dwa kluczowe
stanowiska: (1) wspólnotowe, charakterystyczne dla okresu klasycznego
oraz (2) indywidualistyczne, zwi¹zane ze szko³ami hellenistycznymi. Nie
roszcz¹c sobie prawa do wyczerpuj¹cego opisu ewolucji koncepcji dotycz¹cych
relacji miêdzy wolnoci¹ jednostki a dobrem wspólnym, chcia³abym jedynie
zwróciæ uwagê na antyczne, czêsto pomijane, korzenie tego zagadnienia.
W dalszej czêci zamierzam przyjrzeæ siê najbardziej reprezentatywnym stanowiskom nowo¿ytnym. Koncentruj¹ siê one wokó³ dwóch nurtów doktrynalnych: komunitaryzmu i liberalizmu1. Po zaprezentowaniu kluczowych za³o¿eñ spróbujê odpowiedzieæ na pytanie, czy koncepcje te pozostaj¹ wzglêdem
siebie w opozycji, czy te¿ mo¿na dokonaæ ich zbli¿enia.
1 W pewnej mierze na gruncie politycznym mo¿emy mówiæ o kontrowersji miêdzy ustrojem
komunistycznym, który ¿¹da³ podporz¹dkowania jednostki spo³eczeñstwu, a ustrojem kapitalistycznym, który generalnie broni³ idei indywidualnej wolnoci. I tak, w³asnoæ prywatna i wolny rynek,
demokracja i prawa jednostki reprezentowa³y ducha spo³eczeñstw zachodnich, za w³asnoæ spo³eczna, gospodarka planowa, kolektywizm stanowi³y fundament, na którym opiera³y siê pañstwa
komunistyczne. Warto zwróciæ uwagê, ¿e w p³aszczynie kulturowej mo¿emy równie¿ dokonaæ
podzia³u na kultury, którym bli¿sza jest ochrona wartoci wspólnotowych, np. kraje azjatyckie,
afrykañskie oraz te, które preferuj¹ wolnoci indywidualne, np. pañstwa europejskie czy USA.

78

Ma³gorzata Augustyniak

Staro¿ytne korzenie zagadnienia
Od zarania dziejów myli politycznej relacje miêdzy prawami jednostki
a dobrem wspólnym inspirowa³y ró¿ne stanowiska teoriopoznawcze. Problem
zarysowa³ siê ju¿ u mylicieli staro¿ytnej Grecji, w której odmienne opcje
ideowe przyjê³y dwa nurty: klasyczny i hellenistyczny. W pierwszym okresie
dominowa³a tradycja republikañska, gloryfikuj¹ca aktywne obywatelstwo.
Istnia³o wówczas wyrane rozgraniczenie miêdzy dziedzin¹ prywatn¹ i polityczn¹. Domen¹ polityki by³a przestrzeñ publiczna: przestrzeñ ujawniania
siê innym i postrzegania innych, przestrzeñ do dzia³ania, za domen¹
sfery prywatnej by³a skrytoæ. Gospodarstwo domowe nie stanowi³o ani obszaru wolnoci, ani samorealizacji. Rodzina mia³a charakter s³u¿ebny, by³a
zdeterminowana koniecznoci¹ podtrzymywania ¿ycia indywidualnego i gatunkowego. W obrêbie domostwa, obejmuj¹cego tak¿e s³u¿bê i niewolników,
nie by³a respektowana zasada równoci. Rzeczywiste dowiadczenie panowania umiejscowione by³o w³anie w dziedzinie prywatnej, w której gospodarz
panowa³ nad niewolnikami i w³asn¹ rodzin¹. Taki uk³ad nie dopuszcza³ mo¿liwoci walki lub rywalizacji, poniewa¿ gospodarstwo musia³o stanowiæ jednoæ, a sprzeczne interesy i punkty widzenia mog³yby j¹ naruszaæ. Do dyskursu politycznego pojêcie panowania wprowadzi³ dopiero Platon, daj¹c
tym samym asumpt do postrzegania przestrzeni publicznej przez pryzmat
hierarchicznych relacji nadrzêdnoci i podrzêdnoci.
W sferze publicznej hierarchiê wa¿noci wyznacza³o to, czy postêpowanie
jednostki jest dobre dla wiata, w którym ¿yj¹ inni. W centrum znajdowa³ siê
tu wiat, a nie indywidualne ja. W staro¿ytnym modelu republikañskim nie
istnia³a opozycja miêdzy spo³eczeñstwem a pañstwem. Stanowi³y one ca³oæ
przestrzeni publicznej, pojmowanej nie tylko w wymiarze instytucjonalnym,
ale i etycznym, anga¿uj¹cym obywateli do wspólnego, wolnego dzia³ania, do
debatowania oraz podejmowania wiadomych, racjonalnych wyborów sporód
ró¿norodnych opcji, projektów i idei. Kategori¹ centraln¹ w tym ujêciu jest
odpowiedzialnoæ za dobro wspólne, przewy¿szaj¹ce dobra partykularne.
Wolnoæ wspólnoty politycznej nie sta³a w opozycji do wolnoci poszczególnych obywateli i nie pojmowano jej w kategoriach indywidualnych uprawnieñ. Prawdziwa wolnoæ polityczna zasadza³a siê przede wszystkim na aktywnoci obywatelskiej, na dzia³aniu skierowanym na innych. Taka wolnoæ
nie by³a wolnoci¹ od pañstwa, lecz wolnoci¹ w pañstwie, opart¹ na pokoju,
kooperacji, autorytecie prawa, moralnoci i obyczajach.
W greckich polis podstawowy charakter wiêzi spo³ecznej wyznacza³o nie
prawo, nie wspólnoæ terytorialna, lecz faktyczna partycypacja w ¿yciu
wspólnoty. £¹czenie dobra w³asnego z dobrem ogó³u postrzegano jako wiadectwo rozumnej natury cz³owieka oraz jego zdolnoci do przekszta³cenia
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wspólnoty politycznej w etyczn¹2. Postawa taka znalaz³a swoje uzasadnienie
w doktrynie Arystotelesa, dla którego aktywnoæ spo³eczna wynika³a bezporednio z istoty cz³owieczeñstwa. Pisa³, ¿e pañstwo nale¿y do tworów natury, ¿e cz³owiek jest z natury stworzony do ¿ycia w pañstwie (politikon zoon),
taki za, który z natury, a nie przez przypadek ¿yje poza pañstwem, jest albo
nadludzk¹ istot¹ albo nêdznikiem3. Okazuje siê, ¿e cz³owiek, nie bêd¹c
samowystarczalnym, musi stanowiæ czêæ pewnej ca³oci, a jego status wi¹¿e
siê cile z przynale¿noci¹ do wspólnoty4. Aktywnoæ obywatelska jest dobrem samym w sobie, jest realizacj¹ wolnoci po³¹czonej z odpowiedzialnoci¹. Dziêki ¿yciu w pañstwie cz³owiek mo¿e nadaæ swojej egzystencji pe³niejszy sens. St¹d te¿ pañstwo nie jest u Arystotelesa postrzegane przez pryzmat
aparatu przymusu czy w kategoriach z³a koniecznego, nie stanowi zagro¿enia dla podmiotowoci obywateli. Rzeczywistym zagro¿eniem jest utrata
atrybutu uczestniczenia w ¿yciu spo³eczno-politycznym. Podejcie to znalaz³o
te¿ potwierdzenie w prawie rzymskim  tego, kto posiada³ prawa obywatelskie, nazywano person¹5, za s³owem homo (gr. anthropos), okrelano kogo,
kto by³ jedynie cz³onkiem rodzaju ludzkiego, ró¿nym oczywicie od zwierz¹t,
ale bez konkretnych cech indywidualnych.
W staro¿ytnoci sens polityki zawiera³ siê w wolnoci, rozumianej zarówno
w znaczeniu negatywnym, jako stan, w którym nie jest siê ani rz¹dzonym, ani
rz¹dz¹cym, jak i pozytywnym  jako przestrzeñ, któr¹ mog¹ stworzyæ tylko
ludzie równi sobie pod wzglêdem roszczenia do politycznej aktywnoci6. Ateñ2 Por. T. Buksiñski, Arystotelesowska wizja wspó³pracy spo³ecznej, [w:] R. Liberkowski
(red.), Filozofia a polityka, Poznañ 1998, s. 34.
3 Arystoteles, Polityka, [w:] Dzie³a wszystkie, Warszawa 2001, t. VI, s. 27. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e w polskich przek³adach Arystotelesa u¿ywa siê wymiennie przymiotników: polityczny, spo³eczny, pañstwowy. Chodzi zawsze o to samo greckie s³owo politikon, które nie ma
cis³ego odpowiednika w ¿adnym jêzyku nowo¿ytnym z tego powodu, ¿e Grecy nie znali oczywistego dzi rozró¿nienia pañstwa od spo³eczeñstwa. Por. J. Szacki, Historia myli socjologicznej,
Warszawa 2003, s. 29.
4 Arystoteles wyró¿nia³ trzy podstawowe wspólnoty, z których ka¿da zaspokaja³a inn¹ kategoriê potrzeb: rodzinne gospodarstwo domowe (oikos), gmina (kome) i pañstwo (polis). Jedynie
aktywnoæ na forum polis wi¹za³a siê ze statusem obywatela i dawa³a szansê pe³nej samorealizacji (autarkii), choæ naprawdê status ten przys³ugiwa³ tylko nielicznym cz³onkom zbiorowoci.
5 Rzeczownik persona pochodzi do czasownika per-sonare, co znaczy³o rozbrzmiewaæ przez
co. S³owa persona u¿ywano dawniej na okrelenie maski, któr¹ staro¿ytni aktorzy nak³adali,
kiedy odgrywali teatralne role. Maska pe³ni³a podwójn¹ funkcjê: zas³ania³a prawdziwe oblicze
aktora oraz mia³a sprawiæ, aby móg³ w pe³ni wybrzmieæ. We wczesnym okresie republiki
rzymskiej pojêcie persony przeniesiono z teatru na grunt prawa cywilnego, gdzie do dzi u¿ywa
siê go na oznaczenie osobowoci prawnej.
6 W polis aktywnoæ polityczna przybiera³a przede wszystkim formê rozmowy. Równoæ
odnosi³a siê zatem do równego prawa zabierania g³osu w dyskusji. Mówienia w formie rozkazywania i s³uchania w postaci pos³uszeñstwa nie uwa¿ano za prawdziw¹ mowê i s³uchanie. Kiedy
Grecy mówili, ¿e niewolnicy i barbarzyñcy s¹ bez s³ów, chodzi³o im o to, ¿e ich po³o¿enie nie
pozwala na swobodê s³owa. Byli oni, wed³ug Arystotelesa, mówi¹cymi narzêdziami. Równie¿
despota, który tylko wydaje rozkazy, znajduje siê w analogicznej sytuacji. Aby mówiæ, potrzebowa³by innych, którzy s¹ mu równi.
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ska polis, otwieraj¹c siê na wieloæ swoich obywateli, dawa³a im wolnoæ
i dumê z tego, ¿e w przeciwieñstwie do barbarzyñców potrafi¹ kierowaæ
sprawami politycznymi za pomoc¹ mowy, a nie przymusu. Ateñczycy uwa¿ali, ¿e retoryka i sztuka przekonywania jest kunsztem prawdziwie politycznym. Wypowiedzenie w³asnej opinii by³o równoznaczne z mo¿liwoci¹ pokazania siebie, bycia widzialnym i s³yszalnym przez innych. Takiej szansy nie
dawa³o ¿ycie prywatne, które nie wystarcza³o do rozwoju pe³ni cz³owieczeñstwa, do cieszenia siê splendorem, publicznym uznaniem itd.
Mylenie kategoriami dobra ca³oci znalaz³o swój najjaskrawszy wyraz
w koncepcji Platona. Jego pañstwo ma wymiar wartoci totalnej, której powinno zostaæ podporz¹dkowane ¿ycie pojedynczych ludzi. Filozof chcia³, by
w obrêbie wspólnoty politycznej (polis) istnia³a wspólnota kobiet, dzieci, dóbr.
Chodzi tu oczywicie o to, by zminimalizowaæ uczucia zwi¹zane z w³asnoci¹
i posiadaniem i w ten sposób usun¹æ przeszkody stoj¹ce na drodze do dominacji ducha publicznego. Pañstwo jest dla Platona trwa³¹ wspólnot¹, która
ma solidniejsze podstawy ni¿ wola jednostek i umowy miêdzy nimi, a tak¿e
wy¿szy cel ni¿ zapewnienie szczêcia jednostkom. Prawu  czytamy w Pañstwie  nie na tym zale¿y, aby jaki jeden rodzaj ludzi by³ osobliwie szczêliwy; prawo zmierza do tego stanu dla ca³ego pañstwa; harmonizuj¹c obywateli namow¹ i przymusem, sk³ania ich do tego, ¿eby siê ze z sob¹ dzielili tym
po¿ytkiem, jaki ka¿dy potrafi wnieæ dla wspólnego dobra; prawo samo wytwarza takich ludzi w pañstwie nie na to, ¿eby pozwoliæ ka¿demu, niech
sobie idzie, którêdy sam zechce, ale na to, ¿eby siê nimi pos³ugiwaæ dla
zjednoczenia pañstwa7. Pañstwo to nie festyn ludowy, gdzie ka¿dy mia³by
czuæ siê dobrze, to spójna ca³oæ, której pomylnoci powinny zostaæ podporz¹dkowane wszystkie elementy j¹ konstytuuj¹ce.
Nastêpuj¹cy po klasycznym helleñski okres myli politycznej staro¿ytnej
Grecji odwróci³ hierarchiê wartoci. Ówczesne szko³y doktrynalne, takie jak
cynicy, epikurejczycy i stoicy, narodzi³y siê w czasach wielkich wstrz¹sów
staro¿ytnej pañstwowoci, upadku greckich polis, wch³anianych przez imperium Aleksandra Macedoñskiego. Pañstwo przesta³o byæ czym, nad czym
mo¿na zapanowaæ, czym znajomym i w³asnym8. wiat spraw ludzkich wydawa³ siê ca³kowicie pozbawiony racjonalnoci i przewidywalnoci. Pojêcie
aktywnej obywatelskoci zdecydowanie straci³o na znaczeniu. G³ównym
obiektem filozoficznej refleksji sta³a siê jednostka jako byt istniej¹cy poza
obrêbem socjopolitycznych uwarunkowañ, stanowi¹cy samodzieln¹ cz¹stkê
harmonijnego ³adu wszechwiata9. G³ównym obszarem realizacji cz³owieka
nie by³a ju¿ przestrzeñ publiczna tylko sfera prywatna, w obrêbie której
7
8
9

Platon, Pañstwo, t. 1, Warszawa 1958, VII, 519E-520A.
Por. A. Ranowicz, Hellenizm, Warszawa 1961, s. 404.
Por. K. Sójka-Zieliñska, Drogi i bezdro¿a prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Wroc³aw 2000, s. 97.
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poszukiwano sensu ¿ycia, trwa³ych wartoci oraz zasad postêpowania niezale¿nych wobec potêgi losu. Pojêcie wolnoci zaczêto traktowaæ jako kategoriê
duchow¹, woln¹ od zewnêtrznych okolicznoci. Remedium na chaos i niepewnoæ rzeczywistoci szukano w wycofaniu siê w g³¹b samych siebie, uznaj¹c,
¿e: Umys³ jest dla siebie Siedzib¹, mo¿e sam w sobie przemieniæ Piek³o
w niebiosa, a niebiosa w piek³o. Mniejsza, gdzie bêdê, skoro bêdê sob¹10.
Generalnie szko³y hellenistyczne odwróci³y siê od problematyki politycznej, a skierowa³y w stronê zagadnieñ etycznych. Zw³aszcza stoicy nauczali
cnoty opartej na wewnêtrznym spokoju - apatii wyzwolonej z emocji. Próbowali stworzyæ uniwersalistyczn¹ antropologiê traktuj¹c¹ cz³owieka jako nie
tyle obywatela, co cz³onka rodzaju ludzkiego. Pojawi³a siê u nich kategoria
spo³ecznoci powszechnej (kosmopolis), obejmuj¹cej wszystkich ludzi, niezale¿nie od pochodzenia, kultury, stanu posiadania, podlegaj¹cych uniwersalnemu prawu naturalnemu. Koncepcja ta by³a inspiruj¹ca dla rozwoju idei
naturalnych uprawnieñ w postaci, jak¹ przybra³y w doktrynach z XVI, XVII
i XVIII wieku.

Kluczowe stanowiska nowo¿ytne: liberalizm, komunitaryzm
W nowo¿ytnoci problem wzajemnych relacji miêdzy prawami a dobrem
ogó³u o¿y³ w sporze libera³ów z komunitarystami. Pierwszym bli¿sza by³a
tradycja staro¿ytnego indywidualizmu szkó³ hellenistycznych, drudzy nawi¹zywali do republikañskiego etosu polis.
Przystêpuj¹c do charakterystyki liberalizmu i komunitaryzmu, pomna
jestem uwagi M. Webera, by nie traktowaæ podstawowych pojêæ myli spo³ecznej jako klasyfikacyjnych idei  przegródek, w których na zasadzie
wszystko albo nic nale¿y umieszczaæ spo³eczeñstwa oraz wytworzone przez
nie instytucje i ideologie. Doktryn tych nie nale¿y ujmowaæ jako weberowskie
typy idealne, które uzyskuje siê przez jednostronne spotêgowanie jednego
lub kilku punktów widzenia oraz z³¹czenie w jednym wewnêtrznie spójnym
mylowym obrazie ca³ego bogactwa rozproszonych [...] jednostkowych zjawisk, które dobrze pasuj¹ do owych jednostronnie uwypuklonych punktów
widzenia11. W swej pojêciowej czystoci taki idealny model nie funkcjonuje
ani w rzeczywistoci empirycznej, ani teoretycznej, co jednak nie prowadzi do
zakwestionowania jego wartoci w tym wzglêdzie, ¿e wskazuje on ogólny
kierunek d¹¿eñ, pozostawiaj¹c wiele miejsca na uzupe³nienie go alternatywnymi pod pewnymi wzglêdami rozwi¹zaniami. Porównanie doktryn liberali10
11

J. Milton, Raj utracony, Kraków 2003, s. 40.
M. Weber, Obiektywnoæ poznania w naukach spo³ecznych, [w:] A. Chmielecki, Problemy socjologii wiedzy, Warszawa 1985, s. 81.
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zmu i komunitaryzmu nastrêcza ponadto tê trudnoæ, ¿e ¿adna z nich nie
jest wewnêtrznie jednolita i raz na zawsze okrelona. Je¿eli nawet pewne
opcje mo¿na uznaæ za trwa³e, okazuj¹ siê one tak ogólne, ¿e musz¹ podlegaæ
ró¿nym konkretyzacjom, w wyniku których na plan pierwszy wysuwaj¹ siê
niejednokrotnie ró¿nice i rozbie¿noci. Jedni libera³owie mog¹ w niektórych
kwestiach zbli¿aæ siê do komunitarystów, podczas gdy inni bêd¹ wzglêdem
nich w ca³kowitej opozycji.
Wczesny liberalizm mia³ doæ wyranie zarysowany charakter. Opowiada³ siê za tolerancj¹ religijn¹; by³ wyemancypowany, lecz nie fanatyczny,
a wojny religijne uznawa³ za przejaw ob³êdu. Ceni³ handel i przemys³, sprzyja³ raczej powstaj¹cej klasie redniej ni¿ monarchii i arystokracji, ¿ywi³ szacunek dla praw w³asnoci, zw³aszcza w³asnoci nagromadzonej prac¹ indywidualnego posiadacza12. Klasycy liberalizmu, tacy J. Locke czy J. Bentham,
eksponowali doæ szeroko pojêty indywidualizm. Punktem wyjcia by³o dla
nich wyobra¿enie suwerennego indywiduum obdarzonego z natury pewnymi
uprawnieniami, których nie mo¿na siê zrzec, ani zostaæ pozbawionym na
mocy decyzji politycznych podejmowanych w imiê domniemanego dobra ogó³u. W rezultacie zaczêto postrzegaæ spo³eczeñstwo, pañstwo i gospodarkê jako
sumê dzia³añ indywidualnych. Wspólnoty ujmowano jako wytwory jednostek,
daj¹ce im na drodze wspó³dzia³ania z innymi mo¿liwoæ osi¹gania korzyci,
których nie byliby w stanie osi¹gn¹æ indywidualnie. Choæ wiêc dzia³ania s¹
wspólne, to cele pozostaj¹ indywidualne13. Locke uj¹³ to tak: Ludzie jednocz¹ siê w spo³eczeñstwach, w których mog¹ tak po³¹czyæ swe si³y, aby ca³e
spo³eczeñstwo zabezpiecza³o i chroni³o ich w³asnoæ, ustanawia³o okrelaj¹ce
j¹ obowi¹zuj¹ce prawa, by ka¿dy móg³ wiedzieæ, co do niego nale¿y14.
W hierarchii wszystkich dóbr wolnoæ zajmuje w doktrynie liberalizmu
miejsce nadrzêdne. Wymiar wolnoci jest tu inny ni¿ w klasycznej tradycji
greckiej i pojmowany przede wszystkim negatywnie jako wolnoæ od ingerencji innych podmiotów  z pañstwem na czele. Tak rozumiana wolnoæ ma
stworzyæ ka¿demu cz³owiekowi mo¿liwoæ dzia³ania stosownie do w³asnych
potrzeb, decyzji i preferencji, a tym samym daæ mu mo¿liwoæ samodzielnego
kszta³towania w³asnego ¿ycia. Ludzie mog¹ wybieraæ ró¿ne rzeczy, a jednak
wszyscy mog¹ wybieraæ s³usznie; trzeba tylko przedstawiæ ich sobie jako
zbiorowisko nêdznych owadów, z których jedne jak pszczo³y, lubuj¹ siê
w kwiatach i ich s³odyczy, inne, jak ¿uki, smakuj¹ w odmiennym rodzaju
po¿ywienia [...]15 .
12 Por. B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu, jej zwi¹zki z rzeczywistoci¹ polityczno-spo³eczn¹ od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Warszawa 2000, s. 685686.
13 C. Taylor, Qui pro quo. Debata miêdzy libera³ami a komunitarianami, Znak 1998,
nr 6, s. 97.
14 J. Locke, Traktat drugi. Esej dotycz¹cy prawdziwych pocz¹tków zakresu i celu rz¹du
obywatelskiego, [w:] idem, Dwa traktaty o rz¹dzie, Warszawa 1992, s. 260.
15 J. Locke, Rozwa¿ania dotycz¹ce rozumu ludzkiego, Warszawa 1955, s. 370.
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Wartoæ wolnoci przejawia siê tak¿e w tym, ¿e jest ona u¿yteczna.
Stanowi niezbêdny warunek rozwoju jednostki i postêpu spo³ecznego. Istnieje ewidentny zwi¹zek miêdzy zakresem wolnoci a poziomem wszelkiego
rodzaju twórczoci. Ludzka wolnoæ obejmuje: po pierwsze  wewnêtrzn¹
sferê wiadomoci: wolnoæ sumienia, myli, uczuæ, opinii, po drugie  swobody gustów i zajêæ, u³o¿enia sobie ¿ycia zgodnie z osobistymi preferencjami, po
trzecie  mo¿liwoci swobodnego zrzeszania siê jednostek16. J. S. Mill, postuluj¹c prawo równej wszystkim wolnoci, sformu³owa³ jednoczenie podstawow¹ zasadê ograniczania wolnoci. Zasada ta brzmi nastêpuj¹co: [...] jedynym celem ograniczenia przez ludzkoæ, indywidualnie lub zbiorowo, swobody
dzia³ania jakiegokolwiek cz³owieka jest samoobrona, [...] jedynym celem, dla
osi¹gniêcia którego ma siê prawo sprawowaæ w³adzê nad cz³owiekiem cywilizowanej spo³ecznoci wbrew jego woli, jest zapobie¿enie krzywdzie innych17.
Wtedy natomiast, gdy dzia³ania jednostki nie odnosz¹ siê do innych osób
i nie wyrz¹dzaj¹ im szkody, zakazywanie lub nakazywanie jej czego jest
niedopuszczalne. Z kultem wolnoci wi¹¿e siê te¿ typowa dla libera³ów nieufnoæ wobec pañstwa, jako potencjalnego narzêdzia zniewolenia i represji.
Rola w³adzy powinna siê ograniczaæ do zagwarantowania jednostkom bezpieczeñstwa i nienaruszalnoci ich w³asnoci18.
Liberalizm w miarê swego rozwoju wzbogacany by³ o nowe treci. Dotyczy³y one choæby kwestii zwi¹zanych z demokracj¹. Stanowisko libera³ów nie
jest tu w pe³ni jednoznaczne. Z jednej strony postrzegali jednostki jako
uprawnione podmioty w³adne wraz z innymi decydowaæ o wspólnym losie,
z drugiej, tak jak F. Hayek, ostrzegali przed demokratycznym idealizmem,
opartym na prostodusznej wierze, ¿e w wielkiej przymusowej organizacji
politycznej, jak¹ jest pañstwo, w³adza rzeczywicie nale¿y do obywateli.
Rz¹dy demosu s¹ w znacznej mierze iluzoryczne, poniewa¿ udzia³ w nich
zwyk³ych ludzi nie jest bezporedni, rzadko orientuj¹ siê oni w z³o¿onoci
problemów w makroskali, musz¹ przede wszystkim zarabiaæ na ¿ycie, dlatego na co dzieñ bardziej anga¿uj¹ siê w sferê gospodarcz¹ ni¿ polityczn¹.
W takiej sytuacji rozpoznanie dobra wspólnego i troska o nie przechodzi w
sferê abstrakcji. Ponadto demokracja mo¿e przybieraæ ró¿ne kszta³ty i prowadziæ do ró¿nych rezultatów. Mo¿e okazaæ siê dyktatem wiêkszoci nie
respektuj¹cym praw jednostki czy mniejszoci. Istnieje niebezpieczeñstwo,
16
17
18

Por. J. St. Mill, O wolnoci, Warszawa 1959, s. 133134.
Ibidem, s. 129.
Pañstwo jako spo³ecznoæ ludzi zosta³o ustanowione wy³¹cznie dla zachowania i pomna¿ania dóbr doczesnych. J. Locke, List o tolerancji, Warszawa 1963, s. 7. W innym miejscu
czytamy: Wolnoæ ludzi pod w³adz¹ rz¹du oznacza ¿ycie pod rz¹dami sta³ych praw, powszechnych w tym spo³eczeñstwie i uchwalonych przez powo³an¹ w nim w³adzê ustawodawcz¹. Jest to
wolnoæ do kierowania siê moj¹ w³asn¹ wol¹ we wszystkich sprawach, w których prawa tego
nie zakazuj¹, oraz niepodlegania zmiennej, niepewnej, nieznanej, arbitralnej woli innego cz³owieka. J. Locke, Traktat drugi ..., s. 178179.
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¿e demokracja zacznie byæ przez rz¹dz¹cych narzucana jako dogmatyczna
idea, jako wartoæ sama w sobie. Mo¿e wówczas urosn¹æ do rangi nienaruszalnego symbolu, co jest o tyle grone, ¿e w imiê jego ochrony w³adza potrafi
dzia³aæ w myl paradoksalnej zasady, i¿ nie ma demokracji dla wrogów
demokracji.
Liberalizm zdecydowanie odrzuca ideê nieograniczonej demokracji i nieograniczonej suwerennoci pañstwa. Podkrela, ¿e podstawowe prawa i wolnoci obywatelskie powinny pozostaæ poza zasiêgiem w³adzy pañstwowej,
nawet wtedy, gdy reprezentuje je wola wiêkszoci parlamentarnej19 . Bior¹c
pod uwagê fakt, ¿e demokracja pañstwowa odwo³uje siê do teoretycznego,
domniemanego za³o¿enia woli ogó³u, w³adza nie jest zdolna zaproponowaæ
cz³owiekowi innej ni¿ opartej na odgórnym szablonie koncepcji wolnoci oraz
kanonu s³usznych wartoci. Tendencjom tym do pewnego stopnia mo¿e przeciwdzia³aæ rozwój niewielkich oddolnych form aktywnoci spo³ecznej, opieraj¹cych siê na wspólnocie zasadniczych celów. Orêdownikiem tego rodzaju
inicjatyw by³ A. de Tocqueville. Autor O demokracji w Ameryce podkrela³
etyczne cele w ¿yciu spo³ecznym. Krytycznie ocenia³ tzw. demokracjê deklaratywn¹ i abstrakcyjnie pojmowan¹ wolnoæ. W postulowanym przez niego
wychowaniu dla demokracji i przez demokracjê kluczow¹ rolê odgrywa³o
zdecentralizowanie administracji, autonomia samorz¹dów lokalnych oraz
tworzenie samodzielnych stowarzyszeñ politycznych, przemys³owych, handlowych, naukowych itp. Czynniki te w decyduj¹cym stopniu determinowa³y
rzeczywist¹ treæ demokracji, zatem w ostatecznym rachunku bardziej ni¿
sama forma rz¹dów liczy³a siê wiadomoæ polityczna i prawna spo³eczeñstwa. Dylemat: czy podmiotem ¿ycia spo³ecznego jest pañstwo, czy jednostka,
Tocqueville jednoznacznie rozstrzyga na rzecz jednostki. Nie chodzi³o mu
jednak o jednostki egoistyczne, wzajemnie ze sob¹ konkuruj¹ce, lecz o osoby,
które realizuj¹c swoje interesy, stanowi³y zwi¹zki publiczne. Te zrzeszenia
wolnych obywateli tworzy³y swoisty bufor miêdzy sfer¹ prywatn¹ a polityczn¹,
pe³ni³y rolê porednika miêdzy obywatelem a pañstwem. Zdaniem Tocquevillea stowarzyszenia to najodpowiedniejsze forum negocjacji spo³ecznych
interesów. Pozostawa³ on pod wra¿eniem aktywnoci obywateli w Ameryce,
którzy zrzeszaj¹ siê w celu zorganizowania zabaw, tworzenia seminariów,
budowania zajazdów, wznoszenia kocio³ów, rozpowszechniania ksi¹¿ek, wysy³ania misjonarzy na antypody20 .
19 Wyrany sprzeciw w kwestii absolutyzowania zasad demokracji znajdziemy u F. Hayeka,
który stwierdza, ¿e gdyby libera³ mia³ wybieraæ miêdzy liberalnym autorytaryzmem a totalitarn¹ demokracj¹, to powinien wybraæ to pierwsze, poniewa¿ z punktu widzenia liberalizmu nie
jest tak wa¿ne to, czy w³adza nale¿y do wiêkszoci, czy mniejszoci, jak to, czy stoi ona na
stra¿y wolnoci swych obywatel, czy te¿ nie. Por. F. Hayek, The Constitution of Liberty, Chicago
1960, s. 103. Podajê za: L. Morawski, G³ówne problemy wspó³czesnej filozofii prawa. Prawo
w toku przemian, Warszawa 2005, s. 175.
20 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t. 2, Kraków  Warszawa 1996, s. 116.
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Dla wspó³czesnego liberalizmu inspiruj¹ce okaza³y siê dowiadczenia
pañstw bloku socjalistycznego. K. Popper okrela³ je mianem spo³eczeñstw
zamkniêtych, odzwierciedlaj¹cych Platoñsk¹ wizjê idealnego pañstwa, które
uto¿samia³ z tryumfem totalitaryzmu. W spo³eczeñstwie zamkniêtym mamy
do czynienia z ograniczeniem wolnoci jednostek na rzecz zagwarantowania
im bezpieczeñstwa, które ma zapewniæ wszechogarniaj¹ca kuratela w³adzy
pañstwowej. Jednostka jest tu ca³kowicie podporz¹dkowana uniwersalnym
celom wspólnoty i jednej opcji wiatopogl¹dowej roszcz¹cej sobie patent na
znajomoæ Prawdy. Podejcie takie jest wyrazem pogardy dla ludzi, braku
poszanowania ich jednostkowych wolnoci oraz zgubnej tendencji do budowania pañstwa ideologicznego, kieruj¹cego siê jedynie s³uszn¹ doktryn¹ moraln¹. Konkluzja, do jakiej Popper dochodzi na gruncie krytyki Platona, jest
nastêpuj¹ca: Nawet najlepsze chêci uczynienia nieba na ziemi prowadz¹
w rezultacie do uczynienia z niej piek³a, jakie jeden cz³owiek gotuje innym21.
W sferze ekonomicznej dla modelu gospodarki centralnie planowanej
konkurencyjna by³a dominuj¹ca na Zachodzie teoria spontanicznego ³adu,
tworz¹cego siê samorzutnie. Wolny rynek, które choæ nie jest wynikiem ¿adnego ³adotwórczego zamiaru, daje jednak uporz¹dkowan¹ rzeczywistoæ ekonomiczn¹, która jest optymalnie dostosowana do ludzkich potrzeb, pozwala
zarówno na dobrowoln¹ wspó³pracê, jak i na rywalizacjê. Ustroje bazuj¹ce na
kolektywizmie d¹¿¹ do ukierunkowania ca³oci spo³eczeñstwa i wszystkich
jego zasobów na realizacjê jednego ca³ociowego celu oraz odmawiaj¹ uznania autonomicznych sfer, w których kluczowe znaczenie maj¹ cele poszczególnych jednostek22.
Liberaln¹ koncepcjê samorzutnego ³adu spo³ecznego i niewidzialnej rêki
rynku uzupe³ni³ swoj¹ teori¹ sprawiedliwoci J. Rawls. Spo³eczeñstwo jest
wed³ug niego [...] mniej lub bardziej samowystarczalnym stowarzyszeniem
osób, które we wzajemnych relacjach uznaj¹ pewne regu³y postêpowania za
wi¹¿¹ce i na ogó³ je respektuj¹. Regu³y te wyznaczaj¹ system kooperacji,
zaprojektowany z myl¹ o pomno¿eniu dobra jego uczestników23. Kluczow¹
kwesti¹ w tej koncepcji okazuje siê metoda ustalenia owych regu³ koordynuj¹cych konkurencyjne roszczenia, a jednoczenie przezwyciê¿aj¹ca partykularne interesy. W tym celu powinnimy zadaæ sobie pytanie, jakie zasady
organizacji spo³ecznej wybralibymy, gdybymy musieli dokonywaæ wyboru,
nic o sobie nie wiedz¹c, nie maj¹c wiadomoci, jakie miejsce w spo³ecznoci
przypadnie nam w udziale. Ustalenia dokonane w sytuacji pierwotnej, za
zas³on¹ niewiedzy powinno siê traktowaæ jako za³o¿ycielski kontrakt i winny mieæ one na tyle ogólne zastosowanie, by dotyczyæ potencjalnie ka¿dego.
Rawls formu³uje dwie zasady konstytuuj¹ce jego koncepcjê sprawiedliwoci.
21
22
23

K. Popper, Spo³eczeñstwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 1993, s. 191.
Por. F. Hayek, Droga do zniewolenia, Kraków 1966, s. 63.
J. Rawls, Teoria sprawiedliwoci, Warszawa 1994, s. 14.
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Pierwsza g³osi, ¿e ka¿da osoba winna mieæ równe prawo do jak najszerszego
ca³ociowego systemu równych podstawowych wolnoci, daj¹cego siê pogodziæ
z podobnym systemem wolnoci dla wszystkich24. Druga, tzw. zasada dyferencji, postuluje, takie urz¹dzenie spo³ecznych i ekonomicznych nierównoci,
by (a) by³o z najwiêksz¹ korzyci¹ dla najmniej uprzywilejowanych, i (b)
nierównoci te by³y zwi¹zane z pozycjami i urzêdami otwartymi dla wszystkich w warunkach autentycznej równoci mo¿liwoci25.
Teoria Rawlsa wywo³a³a o¿ywion¹ debatê polityczn¹, która wykraczaj¹c
poza spór z przedstawicielami komunitaryzmu, znacz¹co zró¿nicowa³a (i tak
ju¿ podzielone) rodowisko libera³ów. I tak dla tzw. amerykañskiego liberalizmu, którego czo³owymi reprezentantami s¹ wspomniany ju¿ Rawls, Dworkin i D. Gauthier, charakterystyczne jest podejcie typowo teoretyczne, abstrakcyjne. Opiera siê ono na apriorycznych za³o¿eniach traktuj¹cych
jednostki jako nosicieli pewnych uprawnieñ zdolnych do samodzielnego dokonywania racjonalnych wyborów oraz s¹dów moralnych26. Na jego gruncie
podstaw¹ ¿ycia spo³ecznego jest bezstronnoæ i neutralnoæ wobec odmiennych koncepcji dóbr i wiatopogl¹dów, g³ówn¹ rolê w kszta³towaniu ³adu
odgrywaj¹ natomiast procedury, umowy i zasady. Nieco inne podejcie prezentuj¹ wspó³czeni brytyjscy myliciele liberalni, tacy jak I. Berlin, J. Gray,
J. Raz. Od Amerykanów ró¿ni ich przede wszystkim to, ¿e zasady organizacji
spo³eczeñstwa wywodz¹ z perspektywy empirycznej, odnosz¹c siê do konkretnych ludzkich dowiadczeñ. I. Berlin, odrzucaj¹c tezê o mo¿liwoci znalezienia najlepszego z mo¿liwych systemu wartoci, mówi, ¿e nie ma ¿adnego
uniwersalnego wzorca cz³owieczeñstwa czy te¿ natury ludzkiej. Istnieje za to
obiektywny pluralizm, zgodnie z którym jedyn¹ trwa³¹ cech¹ ludzkiego wiata jest wielorakoæ zadawanych pytañ i wieloæ udzielanych nañ odpowiedzi.
W tym kontekcie Berlin k³adzie nacisk na koniecznoæ zagwarantowania
jednostce wolnoci negatywnej, tj. wolnoci od  od ingerencji w dzia³anie
cz³owieka, od narzucania mu ograniczeñ. Z kolei realizacja wolnoci pozytywnej, tj. wolnoci do samorealizacji, kszta³towania w³asnego ¿ycia, nale¿y
wy³¹cznie do jednostki i jakakolwiek odgórna ingerencja w tej sferze prowadzi do niebezpiecznego paternalizmu, traktuj¹cego ludzi jako niezdolnych do
samodzielnej oceny i wyboru swoich celów ¿yciowych, potrzebuj¹cych w tym
wzglêdzie przewodnictwa.
Komunitaryzm jest doktryn¹ jeszcze bardziej zró¿nicowan¹ i rozproszon¹ ni¿ liberalizm. Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e w znacznej mierze treæ wspó³czesnego komunitaryzmu ukszta³towa³a siê w toku polemik z libera³ami.
Wprawdzie na postawy komunitarystyczne nie ma monopolu ¿adna z tradycyjnie wydzielonych stron politycznego spektrum, to pewne w¹tki komunita24
25
26

Ibidem, s. 334.
Ibidem, s. 119; zob. równie¿ s. 87.
Por. P. piewak, W stronê wspólnego dobra, Warszawa 1998, s. 5254.
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ryzmu i solidaryzmu odnajdziemy w filozofii spo³ecznej Kocio³a katolickiego,
doktrynie zwi¹zkowego korporacjonizmu, syndykalizmu, jak równie¿ w ruchach ekologicznych czy pacyfizmie.
Istotne znaczenie dla uporz¹dkowania problematyki zwi¹zanej z komunitaryzmem jest ka¿dorazowe zrelatywizowanie treci tej doktryny wzglêdem obszaru jej usytuowania. Chodzi tu przede wszystkim o okrelenie typu
wspólnoty, do której odnosi siê jej treæ. Z tego punktu widzenia mo¿emy
wyodrêbniæ nastêpuj¹ce rodzaje komunitaryzmu:
1. Komunitaryzm najni¿szego szczebla, tj. komunitaryzm ma³ych grup
nieformalnych, takich jak rodzina, grupa kole¿eñska czy s¹siedzka.
2. Komunitaryzm redniego zasiêgu, tzw. komunitaryzm ma³ych republik, dotycz¹cy samorz¹dowych wspólnot terytorialnych, kulturalnych, etnicznych, religijnych, a tak¿e korporacji zawodowych.
3. Komunitaryzm pañstwowy, w którym pañstwo jest traktowane nie
tylko jako wspólnota polityczna, ale tak¿e jako wspólnota narodowa i/lub
wspólnota tradycji, kultury, podzielanych wartoci.
4. Komunitaryzm uniwersalny albo kosmopolityczny, obejmuj¹cy wspólnotê wszystkich ludzi powi¹zanych ze sob¹ wiêzami solidarnoci w kwestii
zachowania gatunku ludzkiego, jego rodowiska naturalnego, dziedzictwa
kulturowego27.
Ka¿dy w tych poziomów wspólnotowoci ma swoj¹ specyfikê, zakres dzia³ania, mo¿liwoci realizacji celów. W odpowiedzi na pytanie, kto ma rozwi¹zywaæ okrelone problemy, pomocne jest kierowanie siê zasad¹ subsydiarnoci (pomocniczoci)28, któr¹ akceptuje tak¿e wspó³czesny liberalizm. Zasada
ta sprowadza siê do tego, ¿e zbiorowoci szersze, o wy¿szym stopniu organizacji, powinny interweniowaæ w zakres dzia³ania mniejszych zbiorowoci tylko wówczas, gdy gwarantuje to wiêksz¹ skutecznoæ, ni¿ s¹ w stanie osi¹gn¹æ samodzielnie. Najni¿szym podmiotem, wobec którego mo¿na tê zasadê
stosowaæ, jest cz³owiek i nale¿y pozostawiæ mu mo¿liwie du¿¹ swobodê dzia³ania (uk³on w stronê liberalizmu). Jednak bior¹c pod uwagê ograniczone
mo¿liwoci jednostki, niektóre zadania rozwi¹zuje siê lepiej na szczeblu rodziny, wspólnot lokalnych, zawodowych, narodowych czy wiatowych.
Uzupe³nieniem subsydiarnoci jest zasada proporcjonalnoci. Opiera siê
na przekonaniu, ¿e cz³owiek, rodzina i mniejsze spo³ecznoci typu lokalnego,
zawodowego itd. musz¹ samodzielnie staraæ siê o w³asne dobro. Pañstwo
oraz wszelkie makrostruktury powinny zachowaæ jak najdalej id¹cy umiar,
27 Podzia³ komunitaryzmu ze wzglêdu na wielkoæ wspólnoty, do której siê on odnosi,
podajê za: L. Morawski, G³ówne problemy..., s. 176.
28 Pojêcie subsydiarnoci (³ac. subsydium  pomoc, rezerwa) w rozumieniu wspó³czesnym
pojawi³o siê w spo³ecznej nauce Kocio³a w encyklice Quadragesimo Anno, wydanej przez Piusa XI
w 1931 r. Por. J. Ruszkowski, E. Górnicz, M. ¯urek, Leksykon integracji europejskiej, Warszawa
2003, s. 423.
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by nikogo nie wyrêczaæ w d¹¿eniu do w³asnej pomylnoci i rozwoju. Proporcjonalnoæ dotyczy zarówno skali dzia³añ, jak i zastosowanych rodków, tak
by intensywnoæ interwencji i sposoby jej przeprowadzenia nie by³y dysproporcjonalne wobec oczekiwañ. Nale¿a³oby siê zatem zastosowaæ do zasady:
1) Tyle wolnoci, ile mo¿na, tyle uspo³ecznienia, ile koniecznie potrzeba;
2) Tyle spo³eczeñstwa, ile mo¿na, tyle pañstwa, ile koniecznie trzeba29. Nieprzestrzeganie tych zasad w skrajnych przypadkach grozi albo nadmiernym
interwencjonizmem, blokuj¹cym oddoln¹ aktywnoæ spo³eczn¹, albo pozostawieniem uczestników ¿ycia spo³ecznego z problemami przerastaj¹cymi mo¿liwoci ich samodzielnego rozwi¹zania.
Wspólnym mianownikiem dla wszystkich wyodrêbnionych powy¿ej obszarów wspólnotowoci jest zanegowanie wartoci pozaspo³ecznych, które
zgodnie z duchem solipsyzmu mo¿e realizowaæ ca³kowicie izolowana jednostka. Dobra wspólnego nie da siê poznaæ w samotnoci. Jednostki potrzebuj¹
wspólnoty dowiadczeñ i kolektywnej wymiany pogl¹dów. Zwolennicy d³ugiej
tradycji filozoficznej, wywodz¹cej siê od Arystotelesa, podkrelali, ¿e ludzie
s¹ istotami spo³ecznymi, dla których dobro wspólnoty jest czym substancjalnym, niesprowadzalnym do sumy dóbr jednostkowych. Sytuuj¹ce siê na ró¿nych poziomach wspólnoty s¹ czym wiêcej ni¿ zbiorami jednostek po³¹czonych ze sob¹ wiêzami o charakterze kontraktowym. Wspólnota jest
pierwotna i nadrzêdna wobec jednostki w tym sensie, ¿e ukonstytuowanie siê
to¿samoci jednostki nie jest mo¿liwe bez wczeniejszego zakorzenienia
w jakiej wspólnocie.
Kluczowe znaczenie ma tu korzystanie z dziedzictwa kulturowego. Jak
dowodzi M. Sandel, koncepcja jednostki jako podmiotu ca³kowicie wykorzenionego jest fikcj¹, cz³owiek jest zawsze radykalnie usytuowany, i dobrze, ¿e
tak jest. Za³o¿enie J. Rawlsa, jakoby istnia³a mo¿liwoæ okrelenia za pomoc¹
bezstronnych metod jakiej wolnej od partykularyzmów koncepcji sprawiedliwoci, stoj¹cej poza kontekstem kulturowym, jest b³êdna. Cz³owiek stanowi
zawsze element szerszego ³adu i aby ludzie, tak jak chce Rawls, mogli ustaliæ
jak¹ koncepcjê dobra czy sprawiedliwoci, kultura musi im dostarczyæ odpowiednich pojêæ, idei, wartoci, a te nigdy nie s¹ zupe³nie neutralne. M. Walzer,
reprezentuj¹cy pewn¹ odmianê relatywizmu kulturowego, twierdzi, ¿e poszukiwanie uniwersalnej teorii sprawiedliwoci prowadzi nas donik¹d, gdy¿
nie istnieje ¿adna zewnêtrzna perspektywa wobec spo³eczeñstwa, nie sposób
wykroczyæ poza w³asn¹ historiê i kulturê. Wymogi sprawiedliwoci powinny
byæ dostosowane do tego, jak ka¿de spo³eczeñstwo rozumie wartoæ dóbr
spo³ecznych. Oznacza to, ¿e spo³eczeñstwo jest sprawiedliwe, gdy postêpuje
zgodnie z tym, co mo¿na okreliæ mianem potocznej wiadomoci aksjolo29

C. Strzeszewski, Katolicka nauka spo³eczna, Lublin 1994, s. 518.
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gicznej30, tj. gdy postêpuje zgodnie z pogl¹dami wspólnymi dla jego uczestników. Przyk³adowo: niewolnictwo jest z³e wówczas, gdy spo³eczeñstwo go nie
pochwala; w spo³eczeñstwach kastowych sprawiedliwoæ mo¿e ³¹czyæ siê
z nieograniczon¹ wrêcz nierównoci¹ dotycz¹c¹ dystrybucji praw i dóbr;
w kulturze zachodniej przyjê³o siê przyjmowaæ, ¿e sukcesy ekonomiczne powinny byæ pochodn¹ pracowitoci i zdolnoci itp.
Skoro istota ludzka nie mo¿e siê realizowaæ poza wspólnot¹, to wspólnota ma prawo wymagaæ, by jej cz³onkowie respektowali pewne wartoci,
zw³aszcza te, które s¹ kluczowe dla jej przetrwania. W przypadku wspólnot
politycznych, takich jak pañstwa, realizacja tego postulatu zak³ada aktywn¹
rolê pañstwa w kszta³towaniu i utrzymywaniu okrelonego systemu norm
prawnych, moralnych czy obyczajowych. St¹d te¿ pañstwo nie mo¿e byæ
neutralne, tylko powinno zaanga¿owaæ siê we wspieranie tych wartoci, które s¹ znacz¹ce dla jego integralnoci. Rola pañstwa zdecydowanie wykracza
poza liberalny leseferyzm i ochronê wolnoci negatywnej. Ma ono obowi¹zek
troszczyæ siê o swych obywateli i dlatego mo¿e im zakazaæ lub nakazaæ wiele
rzeczy, których zakazanie lub nakazanie by³oby niedopuszczalne z liberalnego punktu widzenia. Pañstwo, kieruj¹c siê trosk¹ o dobro wspólne, mo¿e
zgodnie z zasad¹ prawnego moralizmu sk³aniaæ ludzi do respektowania okrelonych przekonañ wiatopogl¹dowych, religijnych, etycznych (np. zabroniæ
aborcji, eutanazji, klonowania, za¿ywania narkotyków, uprawiana hazardu).
Mo¿e paternalistycznie zakazaæ lub nakazaæ obywatelom pewne dzia³ania
dla ich w³asnego dobra, nawet wtedy, gdy te nie wyrz¹dzaj¹ innym jednostkom szkody (np. u¿ywanie pasów bezpieczeñstwa)31.
Typowe dla liberalizmu przyjêcie jednostki za punkt wyjcia do kszta³towania ¿ycia zbiorowego implikuje uznanie, ¿e dysponuje ona jakimi naturalnymi, niezbywalnymi uprawnieniami. W ten sposób eksponowane s¹ prawa
jednostki, natomiast na plan dalszy schodz¹ zobowi¹zania i odpowiedzialnoæ
jednostki wzglêdem wspólnoty. Kult osobniczej niezale¿noci prowadzi do
os³abienia wiêzi miêdzyludzkich, wzmacnia kulturê separacji. Jak zauwa¿a
C. Taylor, atomizm skupionych na sobie jednostek powoduje zanik aktywnoci obywatelskiej, zamieranie poziomych stowarzyszeñ oraz rosn¹c¹ dominacjê biurokratycznej machiny pañstwa32. Konsekwencj¹ jest brak odpowiedzialnoci za ¿ycie polityczne, utrata wolnoci politycznej cile zwi¹zanej
z uczestnictwem w praktykach wspólnoty.
30 Termin ten zaproponowa³ K. Opa³ek w odniesieniu do systemu spo³ecznych wyobra¿eñ
na temat praw i wolnoci cz³owieka zakorzenionych w kulturze danego spo³eczeñstwa.
K. Opa³ek, Koncepcja praw, wolnoci i obowi¹zków cz³owieka i obywatela. Jej geneza i charakter, [w:] M. Szczepaniak (red.), Prawa i obowi¹zki obywatelskie w Polsce i na wiecie, Warszawa
1974, s. 1128.
31 Por. L. Morawski, G³ówne problemy..., s. 173 i 181.
32 C. Taylor, Etyka autentycznoci, Kraków 1996, s. 15.
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W ocenie komunitarystów zaproponowany przez libera³ów system praw
i wolnoci stanowi apologiê ludzkiego indywidualizmu, egoizmu, rywalizacji,
które ignoruj¹ jedn¹ z wa¿niejszych potrzeb ludzkich  potrzebê braterstwa.
Libera³owie, o ile w ogóle wspominaj¹ o braterstwie, to traktuj¹ je jako
pochodn¹ wolnoci i równoci. Komunitaryci za doceniaj¹ braterstwo jako
niezale¿n¹ wartoæ sam¹ w sobie. Niektórzy, np. M. Sandel, uznaj¹, i¿ istnieje dychotomia pomiêdzy braterstwem a sprawiedliwoci¹, uzasadniaj¹c doæ
idealistycznie, ¿e tylko wówczas potrzebujemy zasad sprawiedliwoci, gdy
brakuje szlachetniejszych cnót ¿yczliwoci lub solidarnoci. Gdyby ludzie
spontanicznie reagowali na potrzeby innych, kieruj¹c siê ¿yczliwoci¹ lub
wspólnot¹ celów, nie powstawa³aby koniecznoæ dochodzenia i egzekwowania
swoich praw. Z tego wzglêdu zwiêkszona troska o sprawiedliwoæ odzwierciedla raczej pogorszenie siê moralnego poziomu spo³eczeñstwa ni¿ jego poprawê33. Braterstwo nale¿y do tych wartoci, które szczególnie trudno wdra¿aæ
na gruncie formalnym, o ile w ogóle jest to mo¿liwe. Nie znaczy to jednak, ¿e
uczynienie z niego aksjologicznego kierunku rozwoju spo³eczeñstwa jest bezcelowe. Braterstwo mo¿e z powodzeniem pe³niæ rolê drogowskazu, tworzyæ
idea³ etyczny, który jednak, by przejæ ze sfery abstrakcji do rzeczywistoci,
musi zostaæ zaakceptowany przez ludzi i wyra¿aæ siê w ich zachowaniu.
Wszelkie odgórne próby zinstytucjonalizowania braterstwa prowadzi³yby do
jego wypaczenia. Nale¿y je zatem traktowaæ jako kantowsk¹ ideê regulatywn¹, a nie konstytutywn¹.
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e komunitaryzm wcielany w ¿ycie za pomoc¹ rodków przymusu mo¿e siê przeobraziæ w doktrynê totalitarn¹. Przybieraj¹c
postaæ represyjn¹, opiera siê on na za³o¿eniach, ¿e wspólny system wartoci
oraz wspólna moralnoæ i religia s¹ koniecznym spoiwem ka¿dej wspólnoty
i ich przestrzeganie powinno siê konsekwentnie egzekwowaæ. W takim komunitaryzmie obywatel przestaje nale¿eæ do siebie i staje siê publiczn¹ w³asnoci¹. Je¿eli instytucje polityczne przyw³aszczaj¹ sobie monopol na decydowanie o tym, co jest dobre, a co z³e, to staj¹ siê instrumentem d³awienia
wszelkiej opozycji moralnej i wiatopogl¹dowej, narzêdziem ujarzmiania obywateli, zw³aszcza mniejszoci. Ale oprócz represyjnego istnieje równie¿ komunitaryzm tolerancyjny, uznaj¹cy swoje idee jedynie za wskazania, a nie
bezwzglêdnie wi¹¿¹ce nakazy czy zakazy34. Opowiada siê on za perswazyjnymi, a nie przemocowymi metodami dzia³ania  edukacja i wychowanie s¹
w³aciwsze ni¿ tresura. Uzasadnia, ¿e partycypacja we wspólnocie generalnie
powinna opieraæ siê na dobrowolnym wyborze, a nie wynikaæ z przymusu czy
dyktatu wiêkszoci.
33 Por. W. Kymlicka, Braterstwo, [w:] R. Goodin, F. Pettit, (red.), Przewodnik po wspó³czesnej filozofii politycznej, Warszawa 2002, s. 474.
34 Podzia³ na komunitaryzm represyjny i tolerancyjny zaproponowa³: L. Morawski, Prawa
jednostki a dobro wspólne. Liberalizm versus komunitaryzm, Pañstwo i Prawo 1998, nr 11, s. 37.
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Wnioski
Zdajê sobie sprawê, ¿e jestem daleka od wyczerpania tematu relacji
miêdzy prawami jednostki a dobrem ogó³u. Wynik sporu miêdzy liberalizmem a komunitaryzmem zale¿eæ bêdzie przede wszystkim od tego, czy
nastawimy siê na konfrontacjê ideologii, czy te¿ szukamy raczej uzgodnionego rozwi¹zania konkretnych zagadnieñ. W pierwszym przypadku doprowadzone do ostatecznych konsekwencji doktryny staj¹ siê skrajnociami trudnymi do
zaakceptowania: liberalizm kieruje nas w stronê spo³ecznego atomizmu, rywalizacji, moralnego nihilizmu, zaniku aktywnoci obywatelskiej, braku opieki
pañstwowej, wykraczaj¹cej poza niezbêdne minimum; komunitaryzm grozi
nadmiernym interwencjonizmem pañstwowym oraz ¿yciem pod totalitarn¹
presj¹. W drugim przypadku orodek sporu przesuwa siê z p³aszczyzny ideowej na polityczn¹, w której kluczowe znaczenie ma znalezienie optymalnych
rodków w celu zapewnienia mo¿liwie najlepszych warunków dobrego ¿ycia
obywateli. Wydaje siê, ¿e tutaj ostroæ konfliktu miêdzy libera³ami a komunitarystami zostaje z³agodzona i ¿adna z idei nie nabiera charakteru wartoci
absolutnej.
Generalnie zarówno wspó³czesny libera³, jak i komunitarysta maj¹ wiadomoæ faktu, ¿e w okrelonych okolicznociach niewspó³miernoæ miêdzy
dobrem jednostki a dobrem ogólnym mo¿e byæ tak du¿a, i¿ uzasadnia ona
odwrócenie apriorycznie zak³adanej przez nich hierarchii wartoci. W ka¿dej
przeto sytuacji konieczne jest wa¿enie argumentów, które przemawiaj¹ czy
to za dobrem jednostkowym, czy to za dobrem ogólnym, i dopiero po stwierdzeniu, ¿e nie zachodzi miêdzy nimi zbyt wielka dysproporcja, mo¿na bêdzie
opowiedzieæ siê za zasadami, które wyra¿aj¹ preferowany porz¹dek wartoci35. Nale¿y te¿ uwzglêdniæ to, ¿e klasyczne katalogi wartoci tak liberalnych, jak i komunitarnych uleg³y pewnym modyfikacjom, g³ównie na skutek
ich konfrontacji z rzeczywistoci¹ ¿ycia spo³ecznego. Przyk³adowo  liberalizm neguje wprawdzie nadmierny interwencjonizm oraz rozbudowany system opieki socjalnej ze strony pañstwa, ale przynajmniej lewicowy nurt tej
doktryny przyznaje, ¿e zapewnienie ka¿demu pewnego minimum praw socjalnych jest niezbêdnym warunkiem, by móg³ on faktycznie korzystaæ
z prawa do wolnoci i autonomicznego kszta³towania swojego ¿ycia.
Wspólnym mianownikiem dla wspó³czesnego liberalizmu, jak i komunitaryzmu jest akceptacja zasadniczych kanonów ustroju kapitalistycznego
z w³asnoci¹ prywatn¹, instytucjami demokracji przedstawicielskiej, praworz¹dnoci¹ oraz respektowanie podstawowych praw cz³owieka. Na p³aszczynie ustrojowej z godzeniem idea³ów liberalizmu i komunitaryzmu mamy do
35

L. Morawski, G³ówne problemy , s. 170171.
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czynienia w tworzeniu spo³eczeñstwa obywatelskiego36 oraz w stosowaniu
wspomnianej ju¿ wczeniej zasady subsydiarnoci. Do pewnego stopnia komunitarne idea³y solidaryzmu i odpowiedzialnoci za dobro wspólne doczeka³y siê interpretacji w duchu liberalizmu na gruncie spo³ecznej nauki Kocio³a
wyra¿onej w encyklice Jana Paw³a II Centesimus annus z 1991 r. Zaproponowane w niej idee mo¿na okreliæ mianem liberalizmu wspólnotowego,
w którym jest miejsce zarówno na spo³ecznie wra¿liwy liberalizm, opieraj¹cy
siê na okrelonej koncepcji dobra wspólnego, jak i tolerancyjny komunitaryzm, widz¹cy w prawach cz³owieka nieodzowny instrument tego, by w ramach ka¿dej wspólnoty cz³owiek czu³ siê wolny37.
Za przyk³ad doktrynalnego przezwyciê¿ania konfliktu miêdzy libera³ami
a komunitarystami mo¿e pos³u¿yæ koncepcja liberalizmu komunitarystycznego J. Graya. Przyjmuje on, ¿e autonomia indywidualna zak³ada siln¹ kulturê publiczn¹, w której wybór wi¹¿e siê z odpowiedzialnoci¹ i daje siê zrealizowaæ jedynie jako dobro wspólne; wymiana rynkowa nie stanowi sama
w sobie wewnêtrznego wk³adu w autonomiê, za rywalizacja rynkowa wymaga ograniczenia w sferach  takich jak media i rozwój miast  w których jej
wp³yw na autonomiê indywidualn¹ mo¿e byæ raczej negatywny ni¿ pozytywny; nakazem bezstronnoci jest dystrybuowanie dóbr i odpowiedzialnoci
zgodnie ze wspólnym ich rozumieniem spo³ecznym w danym kontekcie,
a zatem wykluczenie si³ rynkowych z tych obszarów  jak na przyk³ad publiczne wiadczenie us³ug w zakresie opieki zdrowotnej i edukacji  w których si³y te k³óc¹ siê z takim wspólnym rozumieniem38.
Na koniec chcia³abym podkreliæ, ¿e generalna dychotomia miêdzy dobrem wspólnym a prawami jednostki jest nieco przerysowana. Obie idee
mog¹ stanowiæ dla siebie atrakcyjne uzupe³nienie. Problem nie polega wiêc
na tym, aby przeprowadzaæ miêdzy nimi wyran¹ liniê demarkacyjn¹, lecz
na tym, aby w ka¿dym wypadku okreliæ poziom, od którego zaczyna siê spór
i odpowiednio do tego wywa¿yæ argumentacjê otwart¹ na kompromisy.

Summary
This article aims at analyzing the relationships between individual rights and the common good. The discussion concerning this issue is presented
against the background of the political and legal thought. The doctrinal
36 Rozwa¿ania dotycz¹ce spo³eczeñstwa obywatelskiego zob. m.in.: A. Antoszewski, Spo³eczeñstwo obywatelskie a proces konsolidacji demokracji, [w:] A. Czajkowski, L. Sobkowiak (red.),
Studia z teorii polityki, t. 3, Wroc³aw 2000; W. Bokaj³o, K. Dziubka, (red.), Spo³eczeñstwo
obywatelskie, Wroc³aw 2001; J. Szacki, (red.), Ani ksi¹¿ê, ani kupiec: obywatel. Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego w myli wspó³czesnej, Kraków 1997.
37 Por. L. Morawski, G³ówne problemy..., s. 190.
38 J. Gray, Dziedzictwo socjaldemokracji, [w:] idem, Po liberalizmie, Warszawa 2001, s. 349.
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genesis of this problem is rooted in ancient Greece, where two key positions
emerged: 1) the common one, characteristic of the polis period; 2) the individual one, which dominated after Alexander the Greats conquer of Hellenistic Greece.
At present, the dispute concerning the determinants of the common good
is pursued mostly by the supporters of liberalism and by communitarians.
This article discusses the basic principles of these two trends as well as their
consequences for the social order. The formulated thesis assumes that the
dichotomy between the common good and individual rights is exaggerated.
Both ideas can overcome their one-sidedness and complement each other.
The key issue is not to create a clear-cut demarcation line between them, but
to determine in each case the level from which the dispute arises and adequately balance the arguments allowing for compromises.
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Ireland

The Irisch Constitution
 an examination of selected issues
1. Introduction
The current version of the Irish Constitution adopted in 1937 is an
expansive document which lays down the system by which the Irish state is
governed, how the court system operates and significantly, lists a number of
fundamental rights which all citizens are entitled to enjoy. Unlike the constitutions of some other countries1 the Irish Constitution is a written document, adopted as such by the people of Ireland in a referendum in 19372.
The importance of the Constitution as a document of the people is reflected
by the fact that it can only be amended by referendum3. It is, subject to
the provisions of European Union law, the supreme source of law in the
country rendering null and void any measure with which it comes into
conflict4. Interestingly, it is written in both the Irish language and in
English, with the Irish version taking precedence in the event of any
linguistic conflict5.
Most of the Constitution is given over to administrative and executive
provisions. The Constitution also gives protection to what it describes as
1 The United Kingdom is a notable example. It is noted that while Ireland enjoys
a written Constitution the distinction of having the first written constitution in Europe goes to
Poland, with its Constitution of 1791.
2 An earlier constitution of 1922 was replaced  largely for political reasons  in its
entirety by the 1937 Constitution.
3 The Irish Constitution has been amended 25 times as of 2008.
4 The question of Constitutionality is considered prior to the adoption of legislation by
both houses of Parliament and if necessary by consideration of a Constitutional Committee on
referral by the President. Once a piece of legislation is adopted its constitutionality can be
tested by the Supreme Court only.
5 Article 8.1 of the Irish Constitution.
6 The Fundamental Rights provisions are found in articles 4044 of the Constitution.
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fundamental rights6. Included in these are personal rights (article 40)7,
measures relating to the family (article 41), the right to education (article 42),
personal property (article 43) and the right to freedom of religion (article 44).
In keeping with the traditional formulation of constitutional rights in most
jurisdictions, the rights outlined in the Irish Constitution are not absolute,
but rather can be limited subject to public order or morality or the public
good8. Most of the personal rights outlined in article 40 and the right to
freedom of religion outlined in article 44(2) are guaranteed to citizens only, the
exception to this is the right to life provision in article 40, which does not refer
to citizenship. On the other hand, the rights of the family, rights to education
and the right to personal property make no reference to citizenship.
Despite this commendable guarantee of rights, the Irish Constitution is
nonetheless very much a reflection of the religious society in which it was
created and continues to operate. Illustrative of this is the Preamble of the
Constitution with its specific references to Jesus Christ and the Holy Trinity9. This can be contrasted with the Polish Constitution which includes both
believers and none-believers in its Preamble, referring to those who believe
in God [...] and those who do not share such faith10. In some cases in the
Irish context this explicit reference to a Catholic ideology has led to a restrictive interpretation of the Constitution11 but it would be wrong to think that
this is always the case, as the courts have been willing to give a broad
interpretation to Constitutional rights12.
7 Included in the Personal rights provision is the right to be held equal before the law
(article 40.1), a guarantee that the State will protect the personal rights of the citizen including
but not limited to the right to life, the right to a good name, and property rights (article 40.3.1
and article 40.3.2), a guarantee that the State will protect the right to life of the unborn (article
40.3.3), the right to liberty (article 40.4), a statement that the dwelling of every citizen is
inviolable subject to the law (article 40.4), the right to free expression, peaceful assembly and
the formation of associations and unions subject to public order and morality (article 40.6).
8 Such a qualification exists also in the Polish Constitution of 1997 which allows in
article 33(3) for the limitation of constitutional rights and liberties by legislature where required for the protection of society.
9 The Preamble states In the Name of the Most Holy Trinity, from Whom is all authority
and to Whom, as our final end, all actions both of men and States must be referred,
We, the people of Éire,
Humbly acknowledging all our obligations to our Divine Lord, Jesus Christ, Who sustained our fathers through centuries of trial,
Gratefully remembering their heroic and unremitting struggle to regain the rightful independence of our Nation,
And seeking to promote the common good, with due observance of Prudence, Justice and
Charity, so that the dignity and freedom of the individual may be assured, true social order
attained, the unity of our country restored, and concord established with other nations,
Do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution.
10 Preamble, Polish Constitution 1997.
11 See in particular Norris v Attorney General (1984) I.R. 84 below.
12 See for instance McGee v Attorney General (1974) I.R. 284 and Attorney General v X
(1992) 1 IR 1.

The Irish Constitution  an examination of selected issues

97

In this paper only selected aspects of the Constitution will be addressed,
those dealing with the family (including the definition of family, the right to
contraceptives and the right to divorce), the right to life (including issues
of abortion and the right to die) and the provisions related to the adoption
of international law (including our membership of the European Union).
The chosen articles are perhaps the most controversial, and may in some
aspects, find mirror images in the Polish legal landscape.

2. Family
The provisions regarding the family in the Irish Constitution, contained
in article 41, are far-reaching and largely reflective of a conservative Catholic ideology. Article 41 places a positive obligation on the state to protect the
Family13, which it recognises as the natural primary and fundamental unit
group of Society, and as a moral institution possessing inalienable and
imprescriptible rights, antecedent and superior to all positive law14. Thus
not only is the role of the family seen to be fundamental to Irish society but
the family is described as a unit possessing a special moral authority, superior to other unit groups and worthy of special protection by the State. This
would not pose any particular difficulties if the Constitutional family was
broadly defined and inclusive of all household units. As we shall see however, the definition given to a Constitutional family is much narrower, encompassing only those who are married or are the children of a married unit.
This in essence is very much a reflection of the same Catholic ideology that
underpinned the preamble to the Irish Constitution as described in the
introduction. The ramifications of this narrowly drawn definition are described below.
Family based on marriage
Article 41 defines the family as being based on marriage and places
a positive obligation on the State to not only protect the family but to protect
the institution of marriage on which the family is founded, stating that,
The State pledges itself to guard with special care the institution of
Marriage, on which the Family is founded, and to protect it against attack15.
The Constitution Review Group  a body established by the Government
to review the provisions of the Constitution and suggest amendments
 reported in 1996 and addressed this narrow definition of family. Despite
acknowledging the changing composition of Irish families, which now inclu13
14
15

Article 41.1.2.
Article 41.1.1.
Article 41.3.1.
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des increasingly larger numbers of co-habiting and single parent families,
the Review Group decided against any amendment of the current constitutional definition16.
In Ireland, marriage is legally only available to opposite sex couples17.
Constitutional protection therefore is only afforded to married heterosexual
couples and their children. The practical effect of this distinction was seen in
the case of OB v S18. In this case legislation, which in its effect discriminated against non-marital children was found to be constitutional as it had as
its aim the protection of the children of a married union. The legislative
provisions at issue were ss 66 and 67 of the Succession Act 1965 which
precluded a non-marital child from automatically inheriting in the same way
as marital children on the intestacy of a parent. The Court held that this did
not offend the right to be treated equally19 as its purpose was to place
members of a family based upon marriage in a more favourable position
than other persons in relation to succession to property as the State was
entitled to do by virtue of article 41. It is indicative of an evolving Irish
society that this particular provision was replaced by a later piece of legislation which removed the distinction between children based on the marital
status of their parents20. Despite this positive statutory development it remains the case that the protection afforded by Constitutional Family rights
do not extend to non-marital children on an equal footing with the children
of married parents21.
In addition to the negative effect the current wording of the family
provision has on some of the nations children, the wording has also resulted
16 Tenth Progress Report (2006, Pn A5/1784), pp. 121-129. The Central Statistics Office on
the other hand, which is responsible for gathering statistics on Irish society, defines a Family
Unit for the purposes of data collection much more broadly as comprising: (1) a husband and
wife or a cohabiting couple; or (2) a husband and wife or a cohabiting couple together with one
or more usually resident never-married children (of any age); or (3) one parent together with
one or more usually resident never-married children (of any age). See [online] <www.cso.ie/
census/census2006results/volume_3/entire_volume_3.pdf> at p. 143, visited on 5th September
2008.
17 This position has recently been affirmed, see Zappone and Gilligan v Revenue Commissioners, and ors (Unreported, High Court, 13 Dec 06, Dunne J.) currently on appeal to the
Supreme Court.
18 OB v S (1984) IR 316.
19 This right is enshrined in article 40.1 which reads All citizens shall, as human persons, be held equal before the law.
20 Section 29 Status of Children Act 1987.
21 More recently, following on calls for the inclusion of a specific constitutional provision
to protect childrens rights, the Irish Government has drafted the Twenty eight Amendment of
the Constitution Bill 2007 which contains the Governments proposals on constitutional provisions in respect of the child. The Joint Committee on the Constitutional Amendment on
Children, established in 2007, is due to report on 30th November 2008 on the implementation
of these proposals. See [online] <www.omc.gov.ie/viewtxt.asp?fn=%2Fdocuments%2Flegislation%2FconstRef.htm>.
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in stagnating efforts to offer protection to co-habiting couples, including
heterosexual couples. Early caselaw in this area had focused on the legitimacy of financial supports for unmarried couples. In a number of cases dating
from the 1970s taxation laws favouring co-habiting couples were struck
down as being an attack on marriage (thus failing to adequately protect the
institution of marriage). In the case of Murphy v Attorney General22 for
instance a provision of the Income Tax Act 196723 which treated the income
of two married people as a single income (thereby pushing their taxable
income into the higher tax bracket) was deemed to be unconstitutional. This
finding was upheld in later cases, and any attempt to change this position
has proven extremely contentious.
More recently, a strong lobby to allow for the legal recognition of nonmartial unions has led to efforts to draft a Civil Partnership Bill. To date 
September 2008  only the General Scheme of the proposed Bill has been
published24. It has, unsurprisingly, resulted in strong opposition from more
conservative quarters who argue that to allow legal recognition of nonmarital or homosexual unions is to attack and undermine the Constitutional
family25. While the argument is a familiar one the proposed Bill should not
cause undue concern. The aims of the Bill as currently worded in the General Scheme are relatively modest. It offers a mechanism by which homosexual
couples can register their partnerships and avail of some of the financial
benefits available to married couples. As currently formulated, it will not
allow for marriage, thus avoiding any possibility of such unions attracting
Constitutional protection. Although it is unlikely to silence critics, for our
purposes it means that the definition and understanding of the Constitutional family ought to remain unchanged.
As can be seen from the discussion above, there has been a reluctance
from a parliamentary perspective to introduce any amendment to the definition of the Constitutional family. A recent High Court case however, has
indicated a more flexible approach by the courts to recognising atypical
unions. In Mc D. v L & Anor26 the court was willing to recognise a lesbian
couple as the de facto parents of a child that was biologically the child of
22
23
24

Murphy v Attorney General (1982) IR 241.
Section 192.
As a preliminary step the Department of Justice has published the General Scheme of
the Bill and has invited contributions from the public. See [online] <www.justice.ie/en/JELR/
Pages/General_Scheme_of_Civil_Partnership_Bill>.
25 For an alternative view of the effect of protection for non-marital unions on marriage
see M.V. Badgett, Will Providing Marriage Rights to Same Sex Couples Undermine Heterosexual Marriage?, Sexuality Research and Social Policy Journal of NSRC 2004, 1(3), pp. 110. This
study, based on an examination of five European countries where marriage like rights exist
for same-sex couples, found that giving such rights had no effect on heterosexual marriage.
26 Mc D. v L & Anor (2008) IEHC 96.

100

Ursula Connolly

only one of them. The father, who had sought to establish custody rights was
on the other hand, described by the court as being in the position of
a favourite uncle. It is significant in understanding how the court was
willing to make such a radical categorisation that the biological parents of
the child in this case were unmarried and thus unaffected by the Constitution. Had they not been, it is certain that any recognition of the right of the
non-biological lesbian parent would have been seen as a direct attack on the
Constitutional family and therefore prohibited.
The Constitutional family and divorce
Until 1997 it was not possible to obtain a divorce in Ireland, the dissolution of marriage being strictly prohibited27. A failed attempt was made in
1986 to introduce divorce into Irish society with almost twice as many voting
against the provision as for it (over 900,000 against as opposed to over
500,000 in favour). A subsequent attempt to allow for divorce in 1995 succeeded however, albeit with the slightest of majorities (less than 10,000 votes).
Following this referendum article 41 of the Constitution was amended and
the Family Law (Divorce) Act 1996 introduced, outlining the provisions governing obtaining a divorce in Ireland. The relevant article, article 41.2, now
reads,
A Court designated by law may grant a dissolution of marriage where,
but only where, it is satisfied that
i. at the date of the institution of the proceedings, the spouses have lived
apart from one another for a period of, or periods amounting to, at least four
years during the five years,
ii. there is no reasonable prospect of a reconciliation between the spouses,
iii. such provision as the Court considers proper having regard to the
circumstances exists or will be made for the spouses, any children of either
or both of them and any other person prescribed by law, and iv. any further
conditions prescribed by law are complied with.
As can be seen from this provision, dissolving a marriage in Ireland is no
trivial matter. Couples must have been separated for at least four of the
preceding five years, and adequate provision must have been made for the
dependent spouse. In practice, what constitutes being separated for the
purposes of divorce law has been given a wide definition by the courts, with
some spouses being deemed to live separately when sharing the same house28.
27 There existed a mechanism by which foreign divorces could be recognised and legal
separations were available, but these did not allow for remarriage. The Irish Census numbered
the number of legally separated couples in 1996 as 78,005.
28 McA v McA (2000) 1 IR 457.
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Constitutional family and contraception
The issue of contraception in Ireland has had a difficult history. The
Constitution itself does not have any express provision dealing with contraception but constitutional provisions have played a significant role in bringing about the liberalisation of the supply of contraceptives in Ireland. Our
starting point is the Criminal Law Amendment Act 1935 which outlawed the
importation or manufacture for sale of contraception in Ireland. This legislation remained in force until it was struck down as being unconstitutional
following the infamous decision in McGee v Attorney General29. The plaintiff
in this case, a 27 year old woman, had four children and had been advised by
her doctor against having any more or risk very serious illness. To avoid
pregnancy, and unable to obtain any contraception in Ireland, she imported
spermicidal jelly. This was seized at customs however, quite legitimately,
pursuant to the provisions of the Criminal Law Amendment Act. Mrs. McGee
objected, stating that the act of seizing her supply of contraceptives offended
her right to family under the Constitution (by virtue of it denying her the
right to decide the size of her family) and her right to marital privacy (an
unrecognised right at that time). She succeeded, largely on the basis of the
courts decision to recognise a marital right to privacy as one of the unenumerated rights in article 40.3. Relevant also was her right to family which
the court considered included the right to determine the size of her family.
The use of the Constitution in this way, and the recognition by the judges of
the Supreme Court of a right to marital privacy where none was expressly
stated in the Constitution, is a superb example of the ability of the Constitution to respond to the needs of the society in which it operates. The expansive definition given to privacy by the Supreme Court which allowed for the
offending legislation to be struck out was made possible by the fact that the
Constitution was otherwise silent on the issue of contraception. As we have
seen with regards to the family above, and as we shall see below in relation
to abortion, such an expansive view is not possible where the Constitution
expressly deals with the subject30.

29
30

McGee v Attorney General (1974) I.R. 284.
It may be of interest to note that while a right to marital privacy was recognised in this
case a subsequent effort by a gay Senator, Senator Norris to expand on the fledgling right to
privacy to cover a right of sexual privacy generally to include homosexual couples was denied
in the case of Norris v AG (1984) I.R. 36. The majority view against recognising such
a right was swayed by the Preamble to the Constitution. He ultimately succeeded in his case before the European Court of Human Rights however, and the law was subsequently
changed.
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3. Right to Life
Prior to 1983 the only constitutional provision governing the right to life
was article 40.3, a broadly drawn article which requires the state to guarantee the personal rights of citizens, and to protect from unjust attack and
vindicate inter alia the life of every citizen31. The death penalty had been
abolished by statute for all offences by virtue of the Criminal Justice Act
1990. In 2001 a referendum was passed to remove from Parliament the right
to reintroduce any further legislation permitting the death penalty32. The
constitutional right to life provisions have, nonetheless, affected how the
Irish courts have dealt with two very sensitive legal issues, the right to
abortion and the right to die. Both these issues are discussed below.
The Constitution and abortion
Prior to 1983, the Irish Constitution made no reference to the deliberate
termination of a pregnancy. The State was obliged constitutionally to protect
and vindicate the life of every citizen (see above) and it was clear from
a number of cases that this also included the life of the unborn. In McGee
v A.G. for instance (discussed above) Walsh J. clearly sought to prevent the
right of marital privacy recognised in McGee as extending to a right to
terminate life, stating,
[a]ny action on the part of either the husband and wife or of the State
to limit family sizes by endangering or destroying human life must necessarily not only be an offence against the common good but also against the
guaranteed personal rights of the human life in questions.
In addition, sections 58 & 59 of the Offences Against the Person Act 1861
made illegal the procurement, carrying out, or aiding and abetting of an
abortion.
Despite these measures, anti-abortion campaigners were concerned that
the Constitution could be used to expand the right of marital privacy and
pave the way to a recognition of a general right to privacy, which would
include a right to procure an abortion. Their fears were based on the US
experience where a recognition of a right to privacy ultimately led to the
infamous and still controversial decision in Roe v Wade33, which held that
a right to privacy encompassed a right to terminate a pregnancy. Should
a similar development occur in Ireland, so the reasoning went, this would
render the Offences Against the Person Act of 1861 unconstitutional. In
order to remove such a possibility anti-abortionists lobbied to have the right
31
32

Article 40.3.2.
The referendum to approve the Twenty-first Amendment of the Constitution Act 2001
took place in June 2001, the Act became law in March 2002.
33 Roe v Wade (1973) 410 U.S. 113.
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to life of the unborn explicitly protected in the Irish Constitution. What
ultimately resulted was a provision that categorically protected the life of
the unborn, but was in many ways more confusing than the initial position34 . Significantly, it did not clarify what was to occur in cases where the
life of the mother and that of the unborn child were in conflict, other than to
say that both rights must be deemed equal.
The relevant provision, article 40.3.3, reads as follows,
The State acknowledges the right to life of the unborn and, with due
regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws to
respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that
right. (Included in 1983)
The first opportunity the Irish courts had to test the substantive issue of
the right of the mother vis a vis the right of the unborn arose in the case of
Attorney General v X35 where the extent to which Article 40.3.1 could be
used to prevent someone from travelling abroad to secure a termination was
tested. The case involved a 14-year-old girl, pregnant as a result of a rape,
who had travelled to the United Kingdom to procure an abortion. Her intention to obtain a termination came to the attention of the authorities who
obtained an injunction preventing her from carrying out the termination.
The case then came before the Supreme Court, which had to consider whether article 40.3.3 meant that the girl could be prevented from obtaining an
abortion. The court held that an abortion was permissible under this article
where it could be shown that there was a real and substantial risk to her
life, as opposed to health, and this included the risk of self-destruction. In
this case, the court accepted that the girl was suicidal and could take her
own life if forced to go through with the pregnancy. The termination therefore would have been legal in Ireland and as such the injunction preventing
her from travelling in order to secure abroad what would be a lawful abortion in this county, was illegal. However, the right to travel was denied to all
women who did not come within the terms of the X case, in other words
where a womans life was not at risk she could be prevented from travelling
to obtain an abortion. This led to a further amendment to the Constitution in
1992, specifically providing for the right to travel to receive a termination36.
A right to disseminate information within Ireland on clinics abroad which
provided such services was also inserted into the Constitution37. Despite
34
35
36

Article 40.3.3 inserted by the Eight Amendment to the Constitution.
Attorney General v X (1992) 1 IR 1.
The provision, included in 1993, reads This subsection shall not limit freedom to travel
between the State and another state.
37 The provision, included in 1993, reads This subsection shall not limit freedom to
obtain or make available, in the State, subject to such conditions as may be laid down by law,
information relating to services lawfully available in another state.
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these developments, the position with respect to receiving a termination in
Ireland is still unclear. From the decision in X it appears that if a real and
substantial risk to the life of the mother exists then a termination is
permissible, but it is in no way certain how such a risk is to be established.
A later attempt to clarify the position by referendum was defeated in 2002.
The relevant provision, The Protection of Human Life in Pregnancy Bill
2002 was narrowly defeated with 49.58% voting in favour and 50.42%
against. No subsequent legislative attempts have been made to deal with
the issue.
The Constitution and a right to die
The Irish Constitution does not specifically refer to a right to die or to
euthanasia. The principal provision which impacts on these issues is again
article 40.3.2 where the State is required to protect from unjust attack and
vindicate the life of the every citizen. The relevance of this article for the
purposes of a right to die was considered in the case of Re a Ward of Court
(No 2)38. The case concerned the fate of a 45-year-old woman who was in an
almost persistent vegetative state as a result of complications following
a routine procedure. Her family sought to have her nourishment removed so
that she be allowed to die a natural death, and the Supreme Court was
called upon to decide whether this was consistent with the Constitutional
guarantee to have ones life protected and vindicated by the State. The Court
held that allowing her to die a natural death was consistent with the Constitution, as Hamilton CJ stated,
As the process of dying is part, and an ultimate inevitable consequence,
of life, the right to life necessarily implies the right to have nature take its
course and to die a natural death and, unless the individual concerned so
wishes, not to have life artificially maintained by the provision of nourishment by abnormal artificial means, which have no curative effect and which
are intended merely to prolong life.
In this case, as the patient was a ward of court, the decision to have her
nourishment withheld would be made by the court, acting on the basis of
what it perceived was the patients best interests. This decision however,
could only apply to the withdrawal of treatment so that a natural death
occurred, it could not give rise to a right to have life terminated by artificial
means. This essentially means that while Constitutionally a right to die by
natural means exists, there is no related right to die by euthanasia or by
other deliberate means.

38

Re a Ward of Court (1996) 2 IR 79.
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4. Adoption of International Law
Ireland has a dualist legal system, which means that before international law can form part of the domestic legal system it must be incorporated
into Irish law by Parliament. As stated by article 29.6 6, No international
agreement shall be part of the domestic law of the State save as may be
determined by the Oireachtas (Parliament).
The practical effect of this provision is that when the Irish government
signs an international treaty it has no legal effect on the Irish domestic legal
system (it may of course result in significant diplomatic pressure to comply
with the treaty provisions but legally there is no duty to do so). When
Ireland signed the European Convention on Human Rights for instance the
Irish courts could and did, refuse to be bound by the jurisprudence of the
European Court of Human Rights. It was not until the signing into law of
the European Convention on Human Rights Act 2003 that these rights and
jurisprudence formed part of Irelands domestic system. More recently, it has
become the practice for the Irish government to introduce legislation to bring
Ireland into compliance with the various treaties in advance of signing them
(for example the Equal Status Act 2000 and the Employment Equality Act
1998 were introduced prior to ratifying the Convention against Racial Discrimination and Ireland is currently in the process of introducing legislation to
allow for the ratification for the UN Convention on the Rights of People with
Disabilities.)
Because of the dualist nature of our legal system, Irelands membership
of the European Union (or European Economic Community as it was then
known) necessitated a similar domestic incorporation of all the changes
European membership would bring about. As the Treaty of Rome would have
far reaching implications, this domestic incorporation was effected in two
ways. The first was a Constitutional amendment, now article 29.3.10, which
allowed for both the supremacy of European Law and also the constitutionality of any action required by virtue of European membership as set down in
the Treaty of Rome 1957. The article read as follows:
No provision of this Constitution invalidates laws enacted, acts done or
measures adopted by the State which are necessitated by our membership of
the European Union or of the Communities, or prevents laws enacted, acts
done or measures adopted by the European Union or by the Communities or
the institutions thereof, or by bodies competent under the Treaties establishing the Communities, from having the force of law in the State39.
39

It is worthwhile noting that while this provision is currently article 29.4.10 it has, prior
to subsequent amendment of the constitution, borne the article numbers 29.4.3, 29.4.5 and
29.4.7.

106

Ursula Connolly

The second measure was the adoption of the European Communities Act
1972 providing in section 2 that any measures introduced pursuant to the
Treaty of Rome 1957 would be binding domestically40.
Following the ratification of the Treaty of Rome the next significant
treaty to be adopted was the Single European Act 1987 (SEA). The Irish
government sought to give effect to the SEA by simply ratifying the Single
European Act 1987 without further amendment to the Constitution, but this
was challenged by a member of the public, a Mr. Crotty, as being unconstitutional. He argued that as the Single European Act 1987 went far beyond
what was envisaged in the Treaty of Rome it ought to require a constitutional referendum. That case, Crotty v An Taoiseach41, ultimately came before
the Supreme Court and led to a decision that has affected the adoption of all
subsequent European Treaties in Ireland. The Court held that in one aspect,
that of Title III of the SEA, which required member states to take account
of the foreign policy of other member states when drafting their own, the
European Union was moving into an entirely new direction to the Treaty of
Rome that was political as well as economic. As such it was not among the
changes envisaged in article 29.4.10 and required a further constitutional
amendment. The effect of Crotty therefore is to require that Ireland holds
a referendum when a new Treaty is being adopted if that Treaty goes beyond
that which has already been approved by the Constitution in a referendum.
The difficulty of course is in identifying categorically whether a new treaty
simply builds on the aims and objectives of existing treaties, or as in the case
of Title III of the SEA brings about a new departure for the European Union.
The practice therefore, since the decision in Crotty, has been to hold
a referendum which if passed, would ensure the constitutionality of the Treaty
in question. So far, all treaties have been adopted by the people in a referendum, with two exceptions. The first was the Nice Treaty, which was famously
rejected by the Irish populace by a margin of 46% to 34% in 2001. The following
year it was controversially put to a vote again where it was adopted by a margin
of 63% to 37%. The second treaty to have been rejected was the Lisbon Treaty,
which was defeated with 53% voting against the Treaty as opposed to 46% in
favour when it was voted on by the Irish people in June 2008.

5. Conclusion
This article has dealt with only limited aspects of the Constitution but
ones, it is hoped, which give some indication as to the changes which have
taken place within Ireland since its adoption in 1937. The Constitutionally
40 The effect of the passing of the Act was to incorporate the Treaty of Rome into the Irish
legal system. The effect of the Constitutional provision was to render this constitutional.
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dualist nature of our legal system and the implications of the political interpretation of the Crotty decision has meant that we can measure in some
sense Irelands relationship with the European Union (EU) thorough its
acceptance or otherwise of the various European Treaties. This relationship
can be seen to be a largely cordial one, with the Irish public generally
enthusiastically endorsing each new European Treaty42. The more recent
rejection of both the Nice and Lisbon Treaties runs contrary to this generally
positive acceptance43. While the initial rejection of Nice could be blamed on
a fear for Irelands neutrality the situation with Lisbon appears more complicated with many confused as to what the Lisbon Treaty was about44. It is
also significant that the margin between those in favour of each new Treaty
and those against is growing steadily narrower indicating a growing national
skepticism for the European project.
The interpretation and development of constitutional rights also reveals
changing societal values in Ireland. The recognition of a marital right to
privacy in McGee and the use of this right to dismantle a repressive restriction of access to contraception reflected a growing independence from strict
Catholic ideology, at least within our courts. This was further evidenced by
the introduction of divorce in 1996. The slight majority with which divorce
was introduced however, revealed that the desire to be independent from
religious morality was a limited one and not shared universally or even by
a significant majority of the Irish populace. On some issues there has been
only limited constitutional development. The right to die is a narrow one,
involving very little individual autonomy or choice. The right to a termination of a pregnancy is also limited. Following from the X case, a limited right
appears to exist where the life of the mother is in danger although the
parameters of this are unclear and there is understandable if regrettable
political reluctance to legislate on the issue. On others matters the Constitution appears to be out of step with a changing Ireland but more in keeping
with a conservative Catholic ideology. The definition of the family remains
stubbornly that of a model that does not represent a significant minority of
family units in Ireland. Statutory developments to afford co-habiting and
41
42

Crotty v An Taoiseach (1987) I.R.713.
On entry in 1972, voter turnout was 71% with 83% voting in favour and 17% against;
for the SEA 1987 voter turnout was 43.9% with 69.9% in favour and 30.1% against; for the
Maastrict Treaty in 1992 voter turnout was 57.2% with 68.7% voting in favour and 30.8%
against and for the Amsterdam Treaty in 1998 voter turnout was 56.2% with 62% voting in
favour and 38% against. Source: Research Paper 01/57 (2001) House of Commons Library, at p 9.
43 The rejection of the Nice Treaty in June 2001 took place with a historically low turnout
figure of 35%, with 46.1% voting against the Treaty and 53.9% against. The Irish government
put the Treaty to the people again in a second referendum in 2002. With a higher voter turnout
of 49.47% the Treaty was accepted with a majority of 62.89% in favour as opposed to 49.29%
against. See[online] <http://electionsireland.org/results/referendum>.
44 See F. OToole, [online] <www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/jun/14/ireland.eu>.
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homosexual couples greater rights, while welcomed, will do nothing to
extend to them the constitutional protections afforded to families, so long as
it is defined as one based on marriage.
It is through these developments that the Irish Constitution has proved
itself to be a robust indicator of both the changing face of Ireland and the
political and at times conservative values held by its citizens.

Streszczenie
Autorka w swoim opracowaniu przedstawia wybrane zagadnienia z Konstytucji Irlandii z 1937 r. Szczególna uwaga zosta³a powiêcona ochronie
rodziny (która w zgodzie z katolick¹ koncepcj¹ konstytucji bazuje na ma³¿eñstwie osób p³ci przeciwnej), ratyfikowaniu przez Oireachtas (Parlament) prawa
miêdzynarodowego, ochronie ¿ycia (ze szczególnym uwzglêdnieniem ¿ycia poczêtego). Artyku³ zawiera tak¿e interesuj¹ce rozwa¿ania w odniesieniu do
prawa do godnej mierci, a tak¿e do eutanazji. Autorka powo³uje siê zarówno
na normy prawa konstytucyjnego, normy prawa europejskiego, jak i na caselaw.
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Procedura legislacyjna w Republice Litewskiej
1. Uwagi ogólne
Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku w wiêkszoci pañstw Europy rodkowo-Wschodniej mia³y miejsce wydarzenia, które doprowadzi³y do
szeregu przemian polityczno-ustrojowych. W ich wyniku dosz³o m.in. do utworzenia niepodleg³ego pañstwa litewskiego (formalnie Litwa odzyska³a niepodleg³oæ 6 wrzenia 1991 r. po decyzji ZSRR uniewa¿niaj¹cej postanowienia
uk³adu RibbentropMo³otow1). W nowo powsta³ym pañstwie litewskim 25 padziernika 1992 r., w drodze referendum, zosta³a przyjêta Konstytucja2.
Bior¹c pod uwagê historyczne tradycje3 oraz unitarny charakter pañstwa, ustrojodawca zadecydowa³ o jednoizbowej strukturze parlamentu.
Zgodnie z art. 67 Konstytucji Sejm (Seimas) jest organem, któremu expressis
verbis zosta³a powierzona w³adza ustawodawcza. Konstytucja Republiki Litewskiej, podobnie jak ustawy zasadnicze innych pañstw europejskich, nada³a uprawnienia do stanowienia prawa tak¿e innym podmiotom. Chodzi tutaj
zw³aszcza o w³adzê wykonawcz¹ (rz¹d i prezydenta)4. W pewnych przypadkach (np. dotycz¹cych zmiany konstytucji) prawo mo¿e byæ stanowione równie¿ wol¹ obywateli wyra¿on¹ w referendum.
1 Zob. V. S. Vardys, J. B. Sedaitis, Lithuania. The Rebel Nation, Boulder, Colorado 1997
oraz J. Krawulski, Estonia, Litwa, £otwa. Przeobra¿enia polityczne i gospodarcze, Studia
i Materia³y CBW UW, Warszawa 1996, s. 15.
2 Konstytucja Republiki Litewskiej przyjêta przez obywateli Republiki Litewskiej w referendum przeprowadzonym 25 padziernika 1992 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994.
3 Wszystkie konstytucje okresu miêdzywojennego wprowadza³y jednoizbowy parlament
w postaci Sejmu: Konstytucja z 1 sierpnia 1922 r. (tekst w przek³adzie Perkowskiego, Konstytucja
Pañstwa Litewskiego [w:] Nowe konstytucje, Warszawa 1925, s. 159 i n.), Konstytucji z 15 maja
1928 r. (tekst w: A. Miller, Nowa konstytucja pañstwa litewskiego, Warszawa 1930, s. 8), Konstytucja z 11 lutego 1938 r. (tekst w: G. Flanz, Constitutions of the Countries of the World, New
York 1992, s. 5792).
4 Chodzi tu o wspó³udzia³ tych podmiotów w procesie legislacyjnym, nie za o kompetencje
egzekutywy do wydawania aktów prawnych o mocy prawnej równej ustawie, gdy¿ takiej nie
posiadaj¹.
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2. Ustawa w systemie róde³ prawa Republiki Litewskiej
Zgodnie z tradycj¹ litewskiego prawa, która zosta³a uwzglêdniona przy
tworzeniu obecnej Konstytucji, w tym przy klasyfikacji aktów prawnych5,
i powi¹zan¹ z ni¹ zasad¹ wy¿szoci Konstytucji6 i podzia³u w³adzy w Republice Litewskiej7 , akty prawne dziel¹ siê na ustawy (konstytucja, ustawy
konstytucyjne i ustawy zwyk³e), akty wykonawcze (inne akty Sejmu, rozporz¹dzenia, indywidualne akty wykonawcze)8 oraz akty stosowania prawa
(orzeczenia s¹dowe)9.
Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ tekst Konstytucji Republiki Litewskiej nie wyjania u¿ywanego w nim pojêcia ustawa. Jego znaczenie jest objaniane
przez naukê prawa i orzecznictwo S¹du Konstytucyjnego. Nale¿y zaznaczyæ
równie¿ to, ¿e nie wszystkie ustawy s¹ jednakowe i nie mieszcz¹ siê na tym
samym poziomie z punktu widzenia formalnego i hierarchicznego. Konstytucja bowiem wyró¿nia ustawy zwyk³e i konstytucyjne.
Na gruncie obowi¹zuj¹cego prawa litewskiego ustawa jest aktem Sejmu o
charakterze normatywnym, zajmuj¹cym najwy¿sze miejsce w hierarchii aktów
prawnych, podporz¹dkowanym jednak Konstytucji, dochodz¹cym do skutku
w specjalnej procedurze okrelonej w Konstytucji i regulaminie Sejmu10. Dlatego te¿ wszystkie inne ni¿sze rang¹ akty prawne musz¹ byæ z ni¹ zgodne. To
za, ¿e ustawa jest aktem Sejmu, oznacza, i¿ ¿aden inny organ pañstwowy, nie
mo¿e stanowiæ ustaw11. Wi¹¿e siê z tym tak¿e zakaz udzielania przez Sejm
pe³nomocnictw do wydawania tego rodzaju aktów prawnych. Ustawa jest aktem prawnym zawieraj¹cym normy o charakterze generalnym (kierowanym
do pewnej klasy adresatów wyró¿nionych ze wzglêdu na ich wspóln¹ cechê)
i abstrakcyjnym (ustanawiaj¹cym pewne wzory zachowañ)12. Regulacja prawna zawarta w ustawie musi byæ jasna i nie mo¿e byæ sprzeczna z regulacjami
zawartymi w innych ustawach13. Unormowania prawne powinny byæ stabilne.
5 Zaznaczyæ nale¿y, i¿ Konstytucja Republiki Litewskiej z 25 padziernika 1992 r. nie
zawiera ani oddzielnego rozdzia³u powiêconego ród³om prawa, ani nie wyszczególnia przepisów dotycz¹cych tej problematyki, jak ma to miejsce na przyk³ad w naszej polskiej Konstytucji
z 1997 r. (rozdz. III ród³a prawa).
6 Wyra¿on¹ w art. 7 ust. 1 Konstytucji.
7 Zawart¹ w normach przepisu art. 5 ust. 1 Konstytucji.
8 V. Sinkevièius, The law and the subsatutory act in the jurisprudence of the Constitutional Court, [w:] Constitutional justice in Lithuania, Vilnius 2003, s. 322.
9 Orzeczenie S¹du Konstytucyjnego z dnia 19 stycznia 1994 r., Valstybës inios 1994, nr
7116.
10 Ibidem.
11 Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ na gruncie litewskiego prawa (art. 69 ust. 4 Konstytucji)
mo¿liwe jest uchwalenie ustawy w drodze referendum (zob. tak¿e czêæ pi¹ta regulaminu
Sejmu Procedura uchwalania ustaw), co nie umniejsza jednak roli Sejmu jako organu w³adzy
ustawodawczej.
12 Orzeczenie S¹du Konstytucyjnego z dnia 19 stycznia 1994 r., Valstybës þinios 1994,
nr 7116.
13 Orzeczenie S¹du Konstytucyjnego z dnia 10 lutego 2000 r., Valstybës þinios 2000,
nr 14370.
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Zmiana, uchylenie lub zawieszenie ustawy (norm w niej zawartych) jest mo¿liwe tylko przez inn¹ ustawê (jej normy), a nigdy przez normê ni¿szego rzêdu14.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ ustawa jest aktem prawnym o nieograniczonym
zakresie przedmiotowym, co oznacza, ¿e za porednictwem ustawy mo¿na
regulowaæ wszelkie materie, byle tylko zachowaæ ogólny charakter jej postanowieñ i pozostawiæ je w zgodzie z treciami zawartymi w konstytucji. Przy
czym niektóre materie mog¹ byæ regulowane tylko w drodze ustawy15 lub
z jej wyranego upowa¿nienia.
S¹d Konstytucyjny podniós³, i¿ Konstytucja Republiki Litewskiej zawiera
dwa rodzaje pojêæ: ustawa i ustawa konstytucyjna, przyznaj¹c w art. 69
ust. 3 Konstytucji specjalne warunki uchwalania tej drugiej16. O miejscu
ustawy konstytucyjnej w systemie prawnym Litwy i jej wy¿szej mocy prawnej, w porównaniu do ustawy zwyk³ej, zdecydowa³ wiêc sam ustrojodawca.
Intencj¹ by³o wprowadzenie ustaw o wy¿szej mocy prawnej ni¿ ta, która
przys³uguje ustawom zwyk³ym. Gdyby zamiar by³ inny, treæ ustawy konstytucyjnej mog³aby byæ zmieniona ustaw¹ zwyk³¹, a tak siê dziaæ nie mo¿e,
albowiem ustawa konstytucyjna mo¿e byæ zmieniona, uchylona lub zawieszona tylko przez inn¹ ustawê konstytucyjn¹.
Wprowadzenie przez ustrojodawcê tego typu aktów prawnych wydaje
siê zapewniaæ wiêksz¹ stabilnoæ materiom regulowanym przez te akty, gdy¿
przedmiotem tych¿e jest regulacja dalszych kwestii, nie objêtych ramami
w³aciwej konstytucji, poza tym  o czym ju¿ wspomniano  s¹ one ustanawiane w procedurze przewidzianej dla zmiany konstytucji. Nie nale¿y zapominaæ, i¿ ustawa konstytucyjna jest aktem normatywnym funkcjonuj¹cym
obok konstytucji, ale o równorzêdnej z ni¹ mocy prawnej i tym samym
zajmuj¹c¹ ten szczebel w hierarchii aktów prawnych17. Z ca³okszta³tu uregu14 Orzeczenie S¹du Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2001 r., Valstybës þinios 2001,
nr 1023636.
15 Miêdzy innymi materia, która jest powi¹zana z fundamentalnymi prawami i wolnociami cz³owieka, musi byæ uregulowana w ustawie  Orzeczenie S¹du Konstytucyjnego z dnia
26 padziernika 1995 r., Valstybës þinios 1995, nr 892007.
16 Ustawy konstytucyjne uwa¿a siê za uchwalone, je¿eli g³osowa³a za nimi wiêcej ni¿
po³owa ogólnej liczby cz³onków Sejmu. Ustawy zwyk³e za uwa¿a siê za uchwalone, je¿eli
g³osowa³a za nimi wiêkszoæ cz³onków Sejmu uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
17 Regulamin Sejmu w art. 168, wskazuje, i¿ za ustawy konstytucyjne uwa¿ane s¹:
1) ustawy wymienione w art. 150 Konstytucji, a s¹ to: ustawa konstytucyjna O pañstwie
litewskim z 11 lutego 1991 r. oraz akt konstytucyjny O nieprzystêpowaniu Republiki Litewskiej
do postradzieckich Zwi¹zków Wschodnich z 8 czerwca 1992 r. (akty te zosta³y zaliczone przez
konstytucjê do jej czêci sk³adowych); 2) ustawy nazwane bezporednio konstytucyjnymi, jak
równie¿ te, które konkretyzuj¹ normy konstytucyjne, a zawarte zosta³y w ustawie o wykazie
ustaw konstytucyjnych. Wykaz ustaw konstytucyjnych ustala Sejm wiêkszoci¹ 3/5 wszystkich
cz³onków Sejmu. Obecnie wykaz ten obejmuje 5 aktów. Oprócz dwóch wy¿ej ju¿ wspomnianych:
1) Ustawê o trybie wejcia w ¿ycie Konstytucji Republiki Litewskiej; 2) Ustawê konstytucyjn¹
o poprawkach w przedmiocie, procedurze, warunkach i ograniczeniach nabywania prawa do
w³asnoci dzia³ek ziemi zagwarantowanego w art. 47 ust. 2 Konstytucji Republiki Litewskiej;
3) Ustawê konstytucyjn¹ o cz³onkostwie Republiki Litewskiej w Unii Europejskiej.
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lowañ konstytucyjnych S¹d Konstytucyjny wyprowadzi³ konkluzjê, i¿ ustawom konstytucyjnym zosta³a przyznana wy¿sza moc prawna ni¿ ustawom
zwyk³ym.

3. Fazy procesu ustawodawczego
Podstawowe rozstrzygniêcia dotycz¹ce procedury ustawodawczej zawiera
Konstytucja Republiki Litewskiej, wskazuj¹c na podmioty inicjatywy ustawodawczej i zasadnicze warunki jej wykonania. Ustala ona zasadê rozpatrywania projektów ustawodawczych przez Sejm i jego prawo podejmowania
ostatecznych decyzji. Konstytucja przes¹dza tak¿e o udziale prezydenta
w procedurze tworzenia prawa (promulgacja). Bli¿ej procedurê ustawodawcz¹ okrela regulamin Sejmu18.
Stanowienie ustaw jest procesem z³o¿onym. Na procedurê tê sk³ada siê
wiele ró¿norodnych i w okrelony sposób powi¹zanych ze sob¹ czynnoci,
dokonywanych przez wyznaczone podmioty w stosownym czasie. Na podstawie przepisów reguluj¹cych procedurê legislacyjn¹ w Republice Litewskiej
wyodrêbniæ mo¿na nastêpuj¹ce podstawowe stadia tego¿ procesu:
1) wykonywanie inicjatywy ustawodawczej,
2) procedura rozpatrywania projektu ustawy:
 rozpatrywanie w komitecie g³ównym (prowadz¹cym),
 rozpatrywanie i przyjêcie projektu na posiedzeniu Sejmu,
3) promulgacja i og³oszenie ustawy przez prezydenta.
3.1. Wykonywanie inicjatywy ustawodawczej i rejestracja
projektów ustaw
Prawo inicjatywy ustawodawczej uznawane jest za uprawnienie (przywilej) wskazanego w Konstytucji Republiki Litewskiej podmiotu do wniesienia
przez niego do Sejmu projektu ustawy, z tym skutkiem, ¿e parlament powinien uczyniæ go przedmiotem swych prac. Kr¹g podmiotów uprawnionych do
wykonywania inicjatywy ustawodawczej zosta³ okrelony w art. 68 Konstytucji. Prawo to przys³uguje: cz³onkom Sejmu, prezydentowi, rz¹dowi. Projekt
18 Regulamin Sejmu Republiki Litewskiej, Przegl¹d Sejmowy 2001, nr 6, s. 125 i n.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e na Litwie zosta³a przewidziana ustawowa forma regulaminu Sejmu.
Jak zauwa¿a W. Sokolewicz (Komentarz do Rozdzia³u IV Sejm i Senat, [w:] L. Garlicki (red.),
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2001, s. 2324), w Europie zachowa³y siê dwa regiony wykazuj¹ce przywi¹zanie do tej formy. Pierwszym z nich jest obszar
dawnej monarchii austro-wêgierskiej (Austria, Republika Czeska, S³owacja). Drugim regionem
jest Skandynawia (Islandia, Finlandia, Szwecja). Uregulowania skandynawskie, na co zwraca
uwagê W. Sokolewicz, nie pozostaj¹ bez wp³ywu na pobliskie kraje ba³tyckie, w tym Litwê,
gdzie ju¿ konstytucja z 1922 r. nadawa³a regulaminowi moc ustawy. Równie¿ w Estonii obecna
konstytucja z 1992 r. nakazuje uchwalaæ regulamin parlamentu jako ustawê.
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ustawy mo¿e byæ równie¿ zg³oszony w postaci tzw. inicjatywy ustawodawczej
przez grupê co najmniej 50 tys. obywateli19 maj¹cych prawa wyborcze (maj¹cych skoñczone 18 lat i nie bêd¹cych ubezw³asnowolnionymi orzeczeniem
s¹du)20.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ inicjatywa ustawodawcza przyznana zosta³a obu
podmiotom w³adzy wykonawczej niezale¿nie od siebie. Jest to doæ nietypowe
rozwi¹zanie dla wspó³czesnych pañstw21. Ani Konstytucja, ani regulamin
Sejmu nie podaj¹ wprost konkretnej liczby cz³onków Sejmu, jaka by³aby
wymagana przy wnoszeniu projektu ustawy zwyk³ej. Zarówno w jednym,
jak i drugim akcie prawnym przepisy mówi¹ce o podmiotach, którym przys³uguje inicjatywa ustawodawcza, ograniczaj¹ siê do stwierdzenia, ¿e zosta³o
ono przyznane cz³onkom Sejmu22. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿a³oby domniemywaæ, ¿e nie chodzi w tym wypadku o Sejm jako ca³¹ izbê, gdy¿
wówczas ustrojodawca pos³u¿y³by siê  prawdopodobnie  zwrotem Sejm,
a nie u¿y³by  jak ma to miejsce obecnie  wyra¿enia cz³onkowie Sejmu.
Zastosowana fraza nie pozwala tak¿e na przyjêcie rozwi¹zania, w którym to
prawo zg³oszenia projektu ustawy posiada³by ka¿dy cz³onek Sejmu osobno.
Analizuj¹c jednak rozwi¹zania regulaminowe, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w art. 49
pkt 2 wród uprawnieñ komitetów sejmowych wymieniona zosta³a kompetencja do przygotowywania projektów ustaw. Zgodnie wiêc z przyjêtymi rozwi¹zaniami wnioskowaæ mo¿na, ¿e prawo to przys³uguje grupie cz³onków
Sejmu licz¹cej od 7 do 17 osób, gdy¿ taki wymóg ilociowy przewidziany jest
przy tworzeniu komitetów sejmowych. Jedyne uszczegó³owienie liczby cz³onków Sejmu pojawia siê w przypadku wnoszenia projektu ustawy o zmianie
konstytucji23, kiedy to inicjatorem projektu mo¿e byæ m.in. grupa licz¹ca nie
mniej ni¿ 1/4 pos³ów24.
19 Maj¹c na uwadze polskie rozwi¹zania dotycz¹ce inicjatywy ustawodawczej, gdzie prawo
przed³o¿enia Sejmowi projektu posiada 100 tys. obywateli maj¹cych prawo wyborcze przy liczbie 38 mln mieszkañców kraju, wymóg uzyskania w Republice Litewskiej 50 tys. podpisów
obywateli korzystaj¹cych z praw wyborczych wydaje siê stanowiæ doæ wysok¹ poprzeczkê
z uwagi na to, i¿ Republikê Litewsk¹ zamieszkuje niespe³na 3,5 mln ludnoci.
20 Ograniczonej grupie podmiotów zosta³o za przyznane prawo sk³adania projektu ustawy o zmianie Konstytucji oraz projektów ustaw konstytucyjnych. W tych wypadkach z projektem ustawy w sprawie zmiany lub uzupe³nienia Konstytucji b¹d ustawy konstytucyjnej mog¹
wyst¹piæ tylko dwa podmioty, mianowicie grupa cz³onków Sejmu licz¹ca co najmniej 1/4 ogólnej
liczby cz³onków Sejmu oraz grupa co najmniej 300 tys. wyborców.
21 Analogii do tego typu rozwi¹zania nale¿y doszukiwaæ siê jedynie w konstytucjach
pañstw by³ego bloku komunistycznego (np. Polska, Estonia, Wêgry).
22 Art. 68 Konstytucji.
23 Art. 169 regulaminu Sejmu.
24 Na uwagê zas³uguj¹ normy art. 139 ust. 3 regulaminu Sejmu, które dopuszczaj¹
do sk³adania projektów inne podmioty ni¿ te, którym przys³uguje wy³¹cznie inicjatywa ustawodawcza. Projekty takie nie podlegaj¹ jednak zg³oszeniu do rozpatrzenia przez parlament.
S¹ one jedynie rejestrowane przez sekretariat i przekazywane do wiadomoci w³aciwym komitetom.
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Ograniczenie prawa inicjatywy ustawodawczej ze wzglêdu na przedmiot
regulacji przyjête zosta³o w przypadku projektu bud¿etu pañstwa, gdzie jedynie rz¹dowi zosta³a przyznana inicjatywa ustawodawcza25.
Projekt przedk³adany do rozpatrzenia Sejmowi przez uprawnione do
tego podmioty powinien spe³niaæ szereg wymogów formalnych, przewidzianych w przepisach regulaminu Sejmu. Do ka¿dego projektu musi byæ do³¹czone uzasadnienie zawieraj¹ce: cel przysz³ej ustawy, aktualny stan prawny
do poszczególnych zagadnieñ projektu, przewidywane nowe regulacje prawne w dziedzinie, która ma byæ unormowana, spodziewane korzyci projektu,
ewentualne negatywne skutki przyjêtego projektu ustawy i sposoby zapobie¿enia im, inkorporacja ustawy w system prawny z za³¹czeniem spisu obowi¹zuj¹cych aktów prawnych w tej dziedzinie oraz wskazówki, jakie obowi¹zuj¹ce akty prawne nale¿a³oby zmieniæ lub uchyliæ po przyjêciu przedstawianego
projektu. Do uzasadnienia nale¿y do³¹czyæ równie¿ opiniê, czy przedk³adany
projekt jest zgodny z Europejsk¹ Konwencj¹ o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci26.
Wszystkie zg³aszane projekty wpisywane s¹ do rejestru otrzymanych
projektów ustaw w sekretariacie posiedzeñ Sejmu27. Z sekretariatu projekt
ustawy kierowany jest do Departamentu Prawnego, który w terminie
7 dni28 przygotowuje wnioski co do zgodnoci projektu z Konstytucj¹ oraz
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Stwierdza tak¿e, czy projekt spe³nia wymogi formalne przewidziane w regulaminie.
Nastêpnie projekt ustawy  wraz z uzasadnieniem  w terminie 3 dni
roboczych przekazywany jest przewodnicz¹cemu Sejmu, komitetom, klubom,
rz¹dowi, kancelarii prezydenta, a w razie potrzeby odpowiednim samorz¹dom29. W przypadku, gdy projekt ustawy zg³aszaj¹: cz³onkowie Sejmu, prezydent lub obywatele, jest on dodatkowo przesy³any do Biura Prawa Europejskiego przy rz¹dzie, które ma 10 dni od otrzymania30 na przygotowanie
wniosków co do zgodnoci projektu z prawem Unii Europejskiej. Na tym
etapie projekt mo¿e zostaæ przekazany przez przewodnicz¹cego Sejmu lub
Prezydium Sejmu jednemu z komitetów sejmowych do wstêpnej oceny i przygotowania wniosków. Je¿eli zachodzi równie¿ potrzeba zwrócenia siê z wnioskiem o dokonanie oceny rozpatrywanego projektu przez rz¹d, to zobowi¹zany jest on do przedstawienia swojej opinii w terminie 2 tygodni31.
25
26
27
28

Art. 94 Konstytucji.
Art. 135 ust. 3 regulaminu Sejmu.
Art. 136 ust. 1 regulaminu Sejmu.
Je¿eli projekt jest obszerny i zachodzi taka potrzeba, przewodnicz¹cy Sejmu zwraca siê
z wnioskiem do Konwentu Seniorów o przed³u¿enie tego terminu.
29 Art. 136 ust. 2 regulaminu Sejmu.
30 Czas ten mo¿e zostaæ przez przewodnicz¹cego Sejmu wyd³u¿ony do 1 miesi¹ca ze wzglêdu na obszernoæ projektu.
31 W przypadku, gdy do wprowadzenia w ¿ycie ustawy bêd¹ potrzebne rodki finansowe
zwi¹zane z korekt¹ bud¿etu pañstwa, obok propozycji wnioskodawców i Komitetu Bud¿etu
i Finansów, rz¹d przedstawia wnioski o mo¿liwociach i ród³ach rodków finansowych.
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W takiej postaci projekt ustawy dorêczany jest cz³onkom Sejmu z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego przed planowanym przedstawieniem projektu
ustawy na posiedzeniu Sejmu. Projekt podawany jest równie¿ do wiadomoci
publicznej poprzez opublikowanie go w Seimo kronika (Kronice Sejmowej) i Valstybës inios (Wiadomociach Pañstwowych)32.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przewodnicz¹cy Sejmu nie zg³asza projektu ustawy
do rozpatrzenia w Sejmie w przypadku, gdy Komitet Prawa i Praworz¹dnoci stwierdzi sprzecznoæ projektu ustawy z Konstytucj¹, a poprawki konstytucyjne nie zostan¹ zg³oszone w przewidzianym regulaminowo trybie. Dzieje
siê tak tak¿e wtedy, gdy przedstawiony projekt ustawy o analogicznej treci
by³ w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy odrzucony przez Sejm. We wszystkich tych
przypadkach, po uzgodnieniu z odpowiednim komitetem, projekt zadekretowany przez przewodnicz¹cego Sejmu wraca do sekretariatu posiedzeñ, zostaje wpisany do rejestru odrzuconych projektów i wniosków oraz przekazany
do archiwum Sejmu33.
3.2. Procedura rozpatrywania projektu ustawy
Kolejny etap stanowi procedura rozpatrywania projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu. Rozpoczyna j¹ wnioskodawca, przedstawiaj¹c projekt. Nastêpnie zg³aszane s¹ opinie i wnioski Departamentu Prawnego, Biura Prawa
Europejskiego i komitetów sejmowych, które wstêpnie by³y zaanga¿owane
w rozpatrywanie projektu. Po tej czêci przewodnicz¹cy Sejmu poddaje projekt pod g³osowanie34. Podejmowane uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów obecnych na sali. Wyj¹tek stanowi¹ decyzje o odrzuceniu projektu lub o og³oszeniu go i poddaniu pod ocenê spo³eczeñstwa. Mog¹ byæ one
podjête wiêkszoci¹ g³osów nie mniejsz¹ ni¿ 1/4 wszystkich cz³onków
Sejmu.
W zwi¹zku z przedstawionym projektem Sejm mo¿e:
1) odroczyæ procedurê przed³o¿enia projektu i wskazaæ wnioskodawcom,
jakich czynnoci powinni dokonaæ przed ponownym przed³o¿eniem projektu
w Sejmie,
2) projekt odrzuciæ, podaj¹c motywy,
3) rozpocz¹æ procedurê rozpatrywania projektu35.
Je¿eli Sejm podejmie decyzjê o rozpoczêciu procedury rozpatrywania
projektu, to powinien ustaliæ  na tym samym posiedzeniu  wstêpn¹ datê
dalszego rozpatrywania (nie wczeniej ni¿ za tydzieñ i nie póniej ni¿ ostat32
33

Art. 136 ust. 5 i 6 regulaminu Sejmu.
Sytuacja taka nie ma miejsca, je¿eli projekt ustawy zg³aszaj¹ obywatele. Wówczas
przewodnicz¹cy Sejmu jest zobowi¹zany przedstawiæ projekt do rozpatrzenia w Sejmie bez
wzglêdu na ww. warunki.
34 Art. 141 regulaminu Sejmu.
35 Art. 143 ust. 1 regulaminu Sejmu. W tym miejscu Sejm mo¿e tak¿e podj¹æ decyzjê, czy
wobec projektu zastosowaæ tryb pilny b¹d szczególnie pilny.
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niego dnia sesji) oraz wyznaczyæ komitet g³ówny i komitety pomocnicze (zaproponowane przez Konwent Seniorów) do dalszego rozpatrzenia projektu36.
Przepis art. 140 regulaminu Sejmu przewiduje mo¿liwoæ wycofania projektu przez wnioskodawcê. Jacek Zieliñski37 zauwa¿a, ¿e regulamin nie jest
w tym wzglêdzie precyzyjny, stanowi¹c, i¿ wycofanie jest mo¿liwe do czasu
jego rozpatrywania. Domniemywaæ nale¿y, co sugeruje Zieliñski, ¿e chodzi
o moment podjêcia decyzji o przyjêciu projektu i wskazaniu komitetu. Wycofanie projektu przez wnioskodawcê nie oznacza bynajmniej, na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, koñca proponowanych rozstrzygniêæ. Przewiduj¹ one bowiem mo¿liwoæ poparcia wycofywanego projektu przez
którykolwiek z podmiotów, któremu przys³uguje inicjatywa ustawodawcza.
S¹ jednak dwa zastrze¿enia. Po pierwsze, projekt musi byæ oficjalnie poparty
nie póniej ni¿ nastêpnego dnia. Po drugie, kontynuacja projektu nie dotyczy
projektów ustaw zg³aszanych przez prezydenta lub rz¹d.
Jak wy¿ej wspomniano, procedurê rozpatrywania projektu stanowi: rozpatrywanie w komitecie g³ównym, rozpatrywanie na posiedzeniu Sejmu oraz
przyjêcie projektu.
3.2.1. Rozpatrywanie w komitecie g³ównym38
Wyznaczony przez Sejm do rozpatrzenia projektu ustawy komitet g³ówny
powinien nie póniej ni¿ w ci¹gu tygodnia (od chwili wyznaczenia), zwo³aæ
posiedzenie i omówiæ zakres wymaganych dzia³añ potrzebnych do rozpatrzenia projektu ustawy w komitecie39.
W celu oceny i opracowania materia³ów cz³onkowie komitetu g³ównego
wyznaczaj¹ sporód siebie osoby odpowiedzialne za sporz¹dzenie wniosków.
Komitet g³ówny powinien tak¿e wys³aæ projekt do zainteresowanych instytucji pañstwowych, a w razie potrzeby do organizacji spo³ecznych, samorz¹dów i
partii politycznych. Zasiêga on ponadto opinii ekspertów oraz podejmuje inne
decyzje przygotowawcze. W zwi¹zku z powy¿szym publikuje w prasie informacjê, do kiedy oczekuje na uwagi i wnioski. Je¿eli projekt ustawy by³ wczeniej
poddany pod referendum, to jego wyniki równie¿ zostaj¹ przekazane komitetowi g³ównemu. Swoje uwagi i wnioski uprawnione s¹ wnosiæ tak¿e podmioty,
którym przys³uguje prawo inicjatywy ustawodawczej. Podmiotom tym przy36
37
38

Art. 144 ust. 2 regulaminu Sejmu.
J. Zieliñski, Seimas jako parlament Litwy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 29.
Jednym z organów Sejmu s¹ komitety. Ich liczba (14) zawarta jest w regulaminie
Sejmu (art. 43). Podstawowym zadaniem komitetów jest opiniowanie projektów ustaw. Uczestnicz¹ one tak¿e w pe³nieniu funkcji kontrolnej Sejmu (¿¹daj¹ od instytucji pañstwowych pisemnych sprawozdañ oraz innych materia³ów). Komitety licz¹ od 7 do 17 cz³onków, a ich sk³ad
odzwierciedla polityczny uk³ad izby. W systemie organów wewnêtrznych izby dzia³aj¹ równie¿
komisje. Mog¹ one mieæ charakter sta³y (dla rozpatrzenia konkretnych zagadnieñ  maj¹ wiêc
przedmiotowy zakres dzia³ania) lub nadzwyczajny.
39 Art. 147 ust. 1 regulaminu Sejmu.
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znane zosta³o równie¿ prawo zg³aszania propozycji poprawek w sytuacji, kiedy
komitet g³ówny postanowi zwróciæ projekt wnioskodawcy do poprawienia.
Jednoczenie komitet g³ówny mo¿e wyst¹piæ do innych komitetów lub instytucji pañstwowych o dodatkowe wnioski, a tak¿e je¿eli zamierza dokonaæ
poprawek w projekcie ustawy  powo³aæ w tym celu specjaln¹ grupê40.
Projekt ustawy oraz projekt wniosków komitetu powinny byæ rozpatrzone w komitecie g³ównym co najmniej na 3 dni robocze przed terminem
rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu. O terminie i miejscu takiego rozpatrzenia powinni byæ powiadomieni cz³onkowie Sejmu, rz¹d i kancelaria prezydenta z wyprzedzeniem nie krótszym ni¿ dwa dni robocze przed posiedzeniem komitetu41. Je¿eli komitet ma do rozpatrzenia kilka projektów
alternatywnych, powinien zdecydowaæ, który z alternatywnych projektów bêdzie popieraæ.
Komitet g³ówny podczas rozpatrywania projektu podejmuje jedn¹ z nastêpuj¹cych decyzji:
1) akceptuje przed³o¿ony przez wnioskodawców lub poprawiony przez
komitet projekt ustawy i wnioski komitetu,
2) akceptuje opiniê pozytywn¹ lub negatywn¹ co do poprawek wniesionych przez osoby posiadaj¹ce inicjatywê ustawodawcz¹,
3) zarz¹dza przerwê w rozpatrywaniu przez komitet i mo¿e zwróciæ projekt ustawy oraz projekt wniosków cz³onkom komitetu, którzy je przygotowywali, z zaleceniem podjêcia okrelonych przez komitet dzia³añ,
4) przedstawia projekt do oceny opinii publicznej,
5) zwraca projekt wnioskodawcom w celu poprawienia go,
6) odrzuca projekt42.
Po rozpatrzeniu projektu w komitecie g³ównym zostaje on przekazany
razem z wnioskami do Dzia³u Dokumentów Kancelarii Sejmu celem zredagowania. Po zredagowaniu projekt powinien byæ uzgodniony z wnioskodawcami
i cz³onkami komitetu, którzy przygotowali wnioski. Je¿eli podczas omawiania projektu co najmniej trzej cz³onkowie komitetu nie zgadzaj¹ siê ze zdaniem wiêkszoci, mog¹ przedstawiæ Sejmowi swoj¹ odrêbn¹ opiniê, która
powinna byæ wpisana do wniosku komitetu i rozpatrzona jako alternatywna
opinia na posiedzeniu Sejmu43.
40
41

Art. 147 regulaminu Sejmu.
W tym samym terminie w sekretariacie posiedzeñ powinien byæ z³o¿ony przez osoby
przygotowuj¹ce wnioski komitetu poprawiony zgodnie z wynikami rozpatrzenia i podpisany
projekt ustawy oraz projekt wniosków komitetu. Wymienia siê w nim poprawki i wnioski
zg³oszone przez inne komitety, ekspertów, osoby zainteresowane oraz osoby posiadaj¹ce prawo
inicjatywy ustawodawczej, których uwagi i propozycje dotycz¹ce zmian projektu zosta³y
uwzglêdnione lub nie zosta³y uwzglêdnione, podaj¹c przy tym z jakich powodów.
42 Je¿eli komitet wybierze pi¹t¹ lub szóst¹ alternatywê, to zobowi¹zany jest przedstawiæ
Sejmowi w tym zakresie swoje wnioski.
43 Art. 150 ust. 4 i 6 regulaminu Sejmu.
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3.2.2. Rozpatrywanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu
Kolejnym etapem jest rozpatrywanie projektu ustawy na posiedzeniu
plenarnym Sejmu44. Regulamin szczegó³owo okrela przedmiot debaty i porz¹dek rozpatrywania poszczególnych zagadnieñ. W pierwszej kolejnoci
przedstawiane s¹ wnioski komitetu g³ównego o wynikach rozpatrywania projektu. W momencie, gdy komitet g³ówny proponuje odrzucenie lub zwrot
projektu wnioskodawcom45, przeprowadza siê g³osowanie46.
W póniejszej fazie rozpatruje siê komunikaty wnioskodawców alternatywnych projektów, jeli takie s¹, a potem komunikaty uzupe³niaj¹ce innych
komitetów. Nastêpnie odbywa siê dyskusja ogólna omawiaj¹ca wnioski zasadnicze, tj. wypowiedzi cz³onków rz¹du, innych komitetów, klubów i poszczególnych cz³onków Sejmu47. Po zakoñczeniu dyskusji ogólnej, w przypadku gdy autorzy alternatywnego projektu nie zgadzaj¹ siê z decyzj¹ komitetu
g³ównego o odrzuceniu alternatywnego projektu, zarz¹dza siê g³osowanie
nad decyzj¹ komitetu48.
W póniejszym etapie rozpatruje siê i podejmuje uchwa³y o poprawkach
i uzupe³nieniach projektu ustawy przedstawionych przez osoby, którym przys³uguje prawo inicjatywy ustawodawczej, a których nie popar³ komitet g³ówny. Kolejno nastêpuje rozpatrywanie i podejmowanie uchwa³ o poprawkach
i uzupe³nieniach projektu ustawy, które w terminie nie krótszym ni¿ 24
godziny przed rozpoczêciem rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu zg³osi³ prezydent, rz¹d lub cz³onek Sejmu, je¿eli jego wniosek lub uzupe³nienie popiera co
najmniej 10 cz³onków Sejmu obecnych na posiedzeniu. W czasie rozpatrywania poprawek i uzupe³nieñ g³os jest udzielany wy³¹cznie ich autorom. Przemawiaj¹cy autor poprawki nie mo¿e mówiæ na temat motywów g³osowania.
Po rozpatrzeniu projektu Sejm dysponuje mo¿liwoci¹ podjêcia nastêpuj¹cych decyzji49:
44 Projekt ustawy i wnioski komitetu powinny byæ dorêczone cz³onkom Sejmu nie póniej
ni¿ na 2 dni robocze przed posiedzeniem, na którym bêdzie rozpatrywany.
45 Je¿eli Sejm nie zgadza siê na proponowane przez komitet wnioski, mo¿e wyznaczyæ
inny komitet g³ówny lub utworzyæ specjaln¹ komisjê do poprawienia projektu. Taka komisja
pe³ni rolê komitetu g³ównego i pracuje w takim samym trybie. Je¿eli Sejm postanawia wyznaczyæ drugi komitet lub utworzyæ specjaln¹ komisjê, powinien jednoczenie podj¹æ protokolarn¹
uchwa³ê zawieraj¹c¹ podstawowe wskazówki, jakie poprawki komitet g³ówny lub komisja specjalna powinny wnieæ do projektu. Projekt takiej uchwa³y winien przedstawiæ cz³onek Sejmu
wnioskuj¹cy o poprawienie projektu i przekazanie go innemu komitetowi.
46 Art. 151 ust. 3 regulaminu Sejmu.
47 Czas przeznaczony na dyskusje w porz¹dku dziennym posiedzenia Sejmu jest dzielony
proporcjonalnie pomiêdzy cz³onków klubów.
48 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e je¿eli Sejm nie zgadza siê z przedstawionym przez komitet g³ówny
projektem lub je¿eli akceptuje projekt alternatywny, który odrzuci³ komitet, zarz¹dza siê przerwê w rozpatrywaniu i projekt albo zostaje zwrócony temu samemu komitetowi w celu poprawienia go, albo Sejm wyznacza inny komitet g³ówny, albo te¿ tworzy specjaln¹ komisjê do
zredagowania projektu ustawy  w tym przypadku taka komisja pe³ni funkcjê komitetu g³ównego i pracuje w takim samym trybie, jak komitet.
49 Art. 153 regulaminu Sejmu.
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1) akceptuje zatwierdzony przez komitet projekt ustawy wraz z przyjêtymi podczas posiedzenia Sejmu poprawkami i wyznacza datê przyjêcia ustawy,
2) publikuje projekt i poddaje go pod ocenê opinii publicznej50,
3) zwraca projekt do poprawienia w komitecie g³ównym51,
4) og³asza przerwê w rozpatrywaniu projektu, je¿eli nie mo¿na go zakoñczyæ na tym posiedzeniu lub je¿eli s¹ potrzebne dodatkowe informacje,
5) zwraca projekt inicjatorom do zasadniczego poprawienia52,
6) odrzuca projekt i jeli zachodzi taka potrzeba, zleca opracowanie nowego53.
3.2.3. Uchwalenie ustawy
Dalsze postêpowanie to procedura uchwalania projektu ustawy. Rozpoczyna siê ona od krótkiego omówienia przez sprawozdawcê otrzymanych
wniosków i poprawek. Nastêpnie odbywa siê g³osowanie nad poszczególnymi
czêciami projektu ustawy. Artyku³y, do których nie zosta³y zg³oszone ¿adne
zmiany, mog¹ byæ przyjête bez g³osowania, oczywicie je¿eli nie sprzeciwi siê
temu ¿aden cz³onek Sejmu. Je¿eli za chodzi o poprawki, uzupe³nienia
i skrelenia, to Sejm rozpatruje tylko te z nich, które po og³oszeniu przez
przewodnicz¹cego popiera nie mniej ni¿ 1/5 cz³onków Sejmu. Podczas uchwalania projektu g³os mog¹ zabieraæ jedynie autorzy zmian i uzupe³nieñ. Nie
wypowiadaj¹ siê oni jednak w kwestii uzasadnienia motywów g³osowania.
Regulamin precyzyjnie okrela te¿ przerwy, jakie s¹ mo¿liwe w czasie
uchwalania projektu ustawy54.
Po rozpatrzeniu wszystkich artyku³ów projektu ustawy kolejnym etapem
jest g³osowanie nad ca³oci¹ ustawy. Ustawê uwa¿a siê za uchwalon¹, je¿eli
g³osowa³a za ni¹ wiêkszoæ cz³onków Sejmu uczestnicz¹cych w posiedzeniu55.
50 W takiej sytuacji procedura rozpoczyna siê od ponownego rozpatrzenia w komitecie
g³ównym.
51 Wraz z przyjêciem takiego postanowienia powinno byæ podjête postanowienie, co komitet g³ówny ma poprawiæ. W tym wypadku procedurê powtarza siê, poczynaj¹c od momentu
rozpatrzenia w komitecie g³ównym. Takie postanowienie mo¿e byæ przyjête tylko raz podczas
rozpatrywania projektu.
52 W tym przypadku procedura rozpatrywania rozpoczyna siê od z³o¿enia go na posiedzeniu Sejmu.
53 Je¿eli projekt ustawy w dowolnym stadium jego rozpatrywania zostanie odrzucony,
mo¿e byæ wniesiony ponownie, lecz nie wczeniej ni¿ po 6 miesi¹cach od dnia odrzucenia.
54 Zgodnie z nim sprawozdawca mo¿e wnosiæ o zarz¹dzenie przerwy po g³osowaniu nad
wszystkimi artyku³ami je¿eli uzna, ¿e dla uzgodnienia wniesionych zmian jest potrzebne jeszcze jedno posiedzenie komitetu g³ównego. Równie¿ z ¿¹daniem wprowadzenia przerwy mo¿e
wyst¹piæ cz³onek rz¹du lub upowa¿niona osoba, gdy g³osowanie dotyczy artyku³ów ustawy
podatkowej, innych artyku³ów ustaw zwi¹zanych z regulacj¹ podatków lub ustaw, które mog³yby w znacznym stopniu wp³yn¹æ na dochód pañstwa. Przerwa przewidziana jest równie¿ przed
g³osowaniem nad ca³oci¹ ustawy, je¿eli nie zosta³y wniesione i rozpatrzone przez Sejm projekty
o wprowadzeniu w ¿ycie ustawy oraz ustawy o zmianie innych ustaw lub ich czêci czy aktów
prawnych z nimi zwi¹zanych.
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Do chwili przekazania przyjêtej ustawy do podpisu prezydentowi przewodnicz¹cy Sejmu, komitet lub nie mniej ni¿ 1/5 cz³onków Sejmu mog¹
zwróciæ siê do Sejmu z owiadczeniem, ¿e ich zdaniem przyjêcie ustawy
stanowi³oby naruszenie regulaminu Sejmu. W takim wypadku ustawa trafia
do Komisji Etyki i Procedur, która w ci¹gu 5 dni przedstawia Sejmowi swoje
wnioski i propozycje. W sytuacji, gdy ta komisja stwierdzi, ¿e w ra¿¹cy
sposób naruszona zosta³a procedura legislacyjna lub inne przepisy regulaminu, Sejm g³osuje, czy ustawê uznaæ za niewa¿n¹.
3.3. Promulgacja i og³oszenie ustawy przez prezydenta
Nastêpnie ustawa przekazywana jest do podpisu prezydentowi, któremu
w tym momencie przys³uguj¹ dwie mo¿liwoci: podpisaæ ustawê w ci¹gu 10 dni
od jej otrzymania i zarz¹dziæ jej urzêdow¹ publikacjê56 albo ustawê wraz
z umotywowanym wnioskiem zwróciæ Sejmowi do ponownego rozpatrzenia57.
Zwrócon¹ ustawê Sejm mo¿e ponownie rozpatrzyæ i uchwaliæ. Wynika z tego,
¿e ustawodawcze weto prezydenta ma charakter jedynie zawieszaj¹cy. Ustawê uwa¿a siê za ponownie uchwalon¹ przez Sejm, je¿eli g³osowa³a za ni¹
wiêcej ni¿ po³owa ogólnej liczby pos³ów58 pod warunkiem, ¿e proponowane
przez prezydenta poprawki i uzupe³nienia zostan¹ przez Sejm przyjête.
W pierwszej kolejnoci g³osuje siê nad tekstem ustawy w brzmieniu
pierwotnym. Je¿eli Sejm ponownie ustawy nie uchwali, to dochodzi do g³osowania nad ustaw¹ w brzmieniu proponowanym przez g³owê pañstwa. Jak
zauwa¿a Dariusz Górecki59, weto litewskiego prezydenta nie jest ultymatywne: utrzymaæ dotychczasowe brzmienie ustawy b¹d j¹ odrzuciæ, lecz przypomina postêpowanie z poprawkami zg³aszanymi przez izby wy¿sze w parlamentach dwuizbowych (np. w Polsce). Ustawê uchwalon¹ pomimo zg³oszenia
przez prezydenta weta ustawodawczego ma on obowi¹zek podpisaæ w ci¹gu
3 dni i niezw³ocznie opublikowaæ.
Jeli jednak w przewidzianym konstytucyjnie terminie prezydent ani nie
podpisze ustawy, ani nie zastosuje weta ustawodawczego, wówczas przewodnicz¹cy Sejmu podpisuje ustawê i zarz¹dza jej urzêdow¹ publikacjê60. S¹dziæ
nale¿y, i¿ w przypadku zaistnienia takiej sytuacji prezydent zostanie poci¹gniêty do odpowiedzialnoci konstytucyjnej za tzw. delikt konstytucyjny,
55 W czasie uchwalania ustawy wnioski o odrzucenie projektu nie s¹ przyjmowane. Projekt za uwa¿a siê za odrzucony, jeli nie uzyska odpowiedniej liczby g³osów.
56 Je¿eli ustawa lub inny akt zostanie przyjêty w referendum, Prezydent zobowi¹zany jest
do podpisania i publikacji w ci¹gu 5 dni.
57 Art. 71 ust. 1 Konstytucji.
58 W przypadku ustawy konstytucyjnej nie mniej ni¿ 3/5 ogólnej liczby pos³ów.
59 D. Górecki, Republika Litewska, [w:] W. Brodziñski, Wzajemne stosunki miêdzy w³adz¹
ustawodawcz¹ a wykonawcz¹ (Bia³oru, Czechy, Litwa, Rumunia, S³owacja, Wêgry), £ód 1996,
s. 96.
60 Art. 71 ust. 4 Konstytucji.
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zwi¹zany z naruszeniem przepisów Konstytucji nak³adaj¹cych na g³owê pañstwa w okrelonym terminie dokonanie odpowiednich czynnoci, w tym wypadku koñcz¹cych procedurê wejcia w ¿ycie ustawy.

4. Rozpatrywanie projektów ustaw w trybie pilnym
i szczególnie pilnym
Poza podstawowym trybem uchwalania ustaw regulamin Sejmu przewiduje odrêbne postêpowania. Zgodnie z przepisami mo¿liwe jest zastosowanie
trybu pilnego dla projektów ustaw Sejmu, je¿eli zadecyduje o tym sam
Sejm61. O rozpatrzenie projektu ustawy w trybie pilnym mog¹ zwróciæ siê do
Sejmu: prezydent, przewodnicz¹cy Sejmu, lider opozycji sejmowej, Prezydium Sejmu, komitet g³ówny, klub parlamentarny lub rz¹d62. Decyzja w tej
sprawie podejmowana jest na posiedzeniu Sejmu podczas przedstawiania lub
rozpatrywania projektu ustawy. Projekt jest rozpatrywany w trybie pilnym,
je¿eli opowie siê za nim wiêkszoæ uczestnicz¹cych w g³osowaniu cz³onków
Sejmu. Zosta³ tu jednak postawiony dodatkowy wymóg, gdy¿ chodzi w tym
przypadku o wiêkszoæ kwalifikowan¹, która w tym wypadku musi stanowiæ
1/5 wszystkich cz³onków Sejmu63.
Specyfika rozpatrywania projektu w trybie pilnym przejawia siê w tym,
¿e ulega wówczas skróceniu czas pomiêdzy poszczególnymi etapami rozpatrywania, a wiêc pomiêdzy rozpatrywaniem w komitecie g³ównym, na posiedzeniu Sejmu a przyjêciem64. Przepisy regulaminu wskazuj¹, i¿ w tej sytuacji konkretne terminy ustala ka¿dorazowo Sejm. Rozpatrywany projekt
powinien byæ jednak dorêczony cz³onkom Sejmu nie póniej ni¿ z jednodniowym wyprzedzeniem przed posiedzeniem, na którym bêdzie przyjmowany.
Je¿eli chodzi o tryb szczególnie pilny, jaki przewiduje regulamin Sejmu,
to nale¿y pamiêtaæ, ¿e decyzje w sprawie zastosowania go podejmowane s¹
wiêkszoci¹ g³osów cz³onków obecnych na sali, stanowi¹c¹ w tym wypadku
1/4 wszystkich cz³onków Sejmu. W trybie tym mog¹ byæ rozpatrywane projekty ustaw i uchwa³ Sejmu wniesione przez prezydenta, przewodnicz¹cego
Sejmu lub rz¹d. Decyzja o zastosowaniu trybu szczególnie pilnego mo¿e byæ
podjêta przy wnoszeniu projektu lub w czasie rozpatrywania projektu na
posiedzeniu Sejmu. Specyfika zastosowania tego rodzaju trybu polega na
tym, ¿e po wniesieniu projektu (gdy jego kopie zosta³y rozdane cz³onkom
Sejmu i gdy spe³nia on wszystkie wymogi formalne) mo¿e byæ od razu rozpoczêta procedura przyjmowania. Natomiast wszystkie poprawki do projektu
61
62
63
64

Art. 162 ust. 1 regulaminu Sejmu.
Art. 162 ust. 2 regulaminu Sejmu.
Art. 162 ust. 3 regulaminu Sejmu.
Okresy te nie mog¹ byæ jednak krótsze ni¿ 1 dzieñ roboczy.
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zg³aszane przez osoby, którym przys³uguje inicjatywa ustawodawcza, powinny byæ przedstawione na pimie nie póniej ni¿ na 2 godziny przed rozpoczêciem procedury przyjêcia65.

Wnioski
Przedstawiona charakterystyka trybu legislacyjnego w litewskim systemie prawa pozwala na wyci¹gniêcie nastêpuj¹cych wniosków:
1. Ustawy uchwalane s¹ przez jednoizbowy parlament (Seimas).
2. Proces parlamentarnego stanowienia prawa w Republice Litewskiej
powi¹zany jest z instytucjami demokracji bezporedniej (referendum, inicjatywa ustawodawcza).
3. Nie istnieje mo¿liwoæ pozaprawnego zablokowania ustawy przez g³owê pañstwa. W sytuacji, gdy prezydent nie podpisze i nie opublikuje ustawy
w przewidzianym terminie, czynnoci tych dokona przewodnicz¹cy Sejmu.
4. Prezydenckie weto zawieszaj¹ce nie ma charakteru ultymatywnego.
Przypomina za postêpowanie z poprawkami zg³aszanymi przez izby wy¿sze
w parlamentach dwuizbowych.
5. Prezydent przed podpisaniem ustawy nie ma prawnych mo¿liwoci
skierowania jej do S¹du Konstytucyjnego w celu zbadania jej konstytucyjnoci.

Summary
The article concerns the procedure of passing the law in Lithuania. On
early 90s XX century had place of event in majority state of Europe MiddleEastern, which have caused range of conversion politically-structural. It has
come to their results between other for creation of independent Lithuanian
state. Constitution of the Republic of Lithuania has been accepted in recently created Lithuanian state in way of referendum by citizens 25 October
1992. Seimas is organ according to article 67 of Constitution of the Republic
of Lithuania Seimas, legislative authority has been entrusted which expressis verbis. Issue was expressed in five chapters. The author characterizes
place of the law in the system of sources of law at the Republic of Lithuania,
discusses kind of Lithuanian acts and describes course of legislative process.
The text resists about regulations of currently Constitutions and regulations
of parliament (Seimas).

65

Art. 164 regulaminu Sejmu.
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Podstawowe zagadnienia dotycz¹ce
systemu rejestracji stanu cywilnego na Ukrainie
Okrelenie prawid³owego stanu cywilnego obywateli jest podstawowym
warunkiem w obrocie prawnym we wszystkich pañstwach europejskich. Zarówno osoby fizyczne, jak i pañstwo s¹ zainteresowani, aby stan cywilny by³
w³aciwie wpisany do ksi¹g stanu cywilnego. Dotyczy to równie¿ wszystkich
zdarzeñ prawnych podlegaj¹cych obowi¹zkowej rejestracji. Rejestracja stanu
cywilnego na Ukrainie  podobnie jak i w Polsce  jest domen¹ pañstwa.
Oczywicie sposób realizacji tego zadania ró¿ni oba systemy prawne, a podstawowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na tê heterogenicznoæ jest usytuowanie urzêdów zajmuj¹cych siê rejestracj¹ zdarzeñ istotnych z punktu widzenia
stanu cywilnego w strukturze organów pañstwa. Wydaje siê, ¿e to usytuowanie stanowi podstawowe kryterium odró¿niaj¹ce poszczególne systemy rejestracji stanu cywilnego tak¿e w innych krajach europejskich. W Polsce, pomimo ¿e jest to zadanie z zakresu administracji rz¹dowej, obecnie jest
realizowane przez organy gminy, a urz¹d stanu cywilnego jest komórk¹ organizacyjn¹ urzêdu gminy1. Przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzenia
1986 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego2 w brzmieniu obowi¹zuj¹cym
1 Zob. art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadañ i kompetencji
okrelonych w ustawach szczególnych miêdzy organy gminy a organy administracji rz¹dowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 34, poz. 198 ze zm.). W Niemczech obecnie na
poziomie federalnym obowi¹zuje ustawa z dnia 8 sierpnia 1957 r. o stanie cywilnym (Personenstandsgesetz  dalej: PStG). Po 25 latach starañ o reformê w³adze federalne dopiero 19 lutego
2007 r. przeforsowa³y ustawê o reformie prawa o aktach stanu cywilnego, która ostatecznie
wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2009 r., Bundesgesetzblatt I (dalej: BGB I) 2007, nr 5, s. 122.
Rejestracja stanu cywilnego w Niemczech, jako zadanie z zakresu administracji pañstwowej,
przekazana zosta³a jako zadanie zlecone gminom, por. § 51 PStG, BGB I, s. 1125.
2 Tekst jedn. Dz.U. 2004, nr 161, poz. 1688 ze zm. (dalej: p.a.s.c.). Z dniem 27 maja 1990 r.
na podstawie art. 39 pkt 2 ustawy kompetencyjnej przepis art. 6 ust. 12 p.a.s.c. otrzyma³
brzmienie: Czynnoci z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzêdu stanu
cywilnego lub jego zastêpca (zastêpcy). Kierownikiem urzêdu stanu cywilnego jest wójt lub
burmistrz (prezydent). Rada gminy mo¿e powo³aæ innego kierownika urzêdu stanu cywilnego
i jego zastêpcê (zastêpców).
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przed nowelizacj¹ dokonan¹ ustaw¹ z dnia 17 maja 1990 r. stanowi³, i¿
czynnoci z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzêdu
stanu cywilnego, który jest terenowym organem administracji pañstwowej
o w³aciwoci szczególnej stopnia podstawowego.

1. Ogólne wiadomoci dotycz¹ce systemu rejestracji
stanu cywilnego na Ukrainie
Prawne i organizacyjne podstawy dzia³alnoci organów rejestracji stanu
cywilnego okrelone s¹ w ustawie z dnia 24 grudnia 1993 r.  O organach
rejestracji aktów stanu cywilnego3 . W systemie prawnym Ukrainy jest ona
podstawowym aktem prawnym dotycz¹cym dzia³alnoci organów rejestracji
aktów stanu cywilnego, które s¹ powo³ane do rejestrowania zdarzeñ wp³ywaj¹cych na stan cywilny osób, tj. urodzenia (íàðîäæåííÿ)4, zawarcia ma³¿eñstwa
(îäðóæåííÿ)5, jego rozwi¹zania przez rozwód (ðîç³ðâàííÿ øëþáó)6, ustalenia ojcostwa (âñòàíîâëåííÿ áàòüê³âñòâà), zmiany nazwiska (ïåðåì³íè ïð³çâèùà), imienia (³ìåí³), imienia odojcowskiego (³ìåí³ ïî áàòüêîâ³), zgonu (ñìåðò³)7.
W dniu 22 listopada 2007 r. Ministerstwo Sprawiedliwoci Ukrainy wyda³o zarz¹dzenie (íàêàç) dotycz¹cy zatwierdzenia w nowej redakcji zasad
rejestracji aktów stanu cywilnego (Ïðàâèë ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó
â Óêðà¿í³). Zmiany te wi¹za³y siê z koniecznoci¹ dostosowania regu³ rejestracji stanu cywilnego na Ukrainie do przepisów ustawy nowelizuj¹cej kodeks
rodzinny i kodeks cywilny.
3 Ïðî îðãàíè ðåºñòðàö³¿ àêò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñòàíó, Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè (dalej: ÂBÐ)
1994, nr 14, s. 78. Zob. tak¿e Zasady rejestracji aktów stanu cywilnego na Ukrainie wprowadzone zarz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwoci Ukrainy z dnia 18 padziernika 2000 r., N 52/5
(Ïðàâèëà ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó â Óêðà¿í³ ââåäåíî íàêàçîì Ì³í³ñòðà þñòèö³¿¿ Óêðà¿íè Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó â Óêðà¿í³).
4 Zob. tak¿e art. 144 ust. 14 ustawy z dnia 10 stycznia 2002 r. Ñ³ìåéíèé êîäåêñ Óêðà¿íè,
ÂÂÐ, 2002, nr 2122, s. 135 (kodeks rodzinny Ukrainy dalej: k.r.) Rejestracji urodzenia dziecka
dokonuje siê przed pañstwowym organem rejestracji aktów stanu cywilnego z jednoczesnym
ustaleniem jego pochodzenia oraz nadaniem nazwiska, imienia, imienia po ojcu (inaczej odojcowskiego).
5 Pañstwowa rejestracja ma³¿eñstwa ustanowiona jest w celu gwarantowania stabilnoci
stosunków miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹, ich dzieci, a tak¿e dla dobra pañstwa i spo³eczeñstwa
 zob. art. 27 ust. 1 k.r. Mo¿e byæ dokonana w ka¿dym rejonowym, miejskim oddziale rejestracji
aktów stanu cywilnego. Pañstwow¹ rejestracjê ma³¿eñstwa potwierdza siê aktem ma³¿eñstwa
(Ñâ³äîöòâî ïðî øëþá), którego wzór zatwierdza Gabinet Ministrów Ukrainy. Zob. tak¿e art. 106
i 107 k.r. co do rozwi¹zania ma³¿eñstwa przed pañstwowym organem rejestracji aktów stanu
cywilnego.
6 Zgodnie z art. 115 k.r. rozwi¹zanie ma³¿eñstwa potwierdza siê aktem rozwi¹zania zwi¹zku ma³¿eñskiego (Ñâ³äîöòâî ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó).
7 Rejestracji zgonu dokonuje siê w organach rejestracji aktów stanu cywilnego wed³ug
ostatniego miejsca zamieszkania zmar³ego, wed³ug miejsca zgonu lub znalezienia zw³ok lub
wed³ug miejsca pochówku.
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Na Ukrainie do rejestrowania zdarzeñ cywilnoprawnych, z którymi ustawa ³¹czy powstanie, zmianê lub ustanie odpowiednich praw i obowi¹zków,
wp³ywaj¹cych na stan cywilny osób, tj. urodzenia, ustalenia ojcostwa, zawarcia ma³¿eñstwa, jego rozwi¹zania przez rozwód, zmiany nazwiska, imienia
(imienia odojcowskiego) i zgonu, s¹ powo³ane w podstawowym zakresie urzêdy nazywane oddzia³ami rejestracji aktów stanu cywilnego (â³ää³ëè ðåºñòðàö³¿
àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó) bêd¹ce czêci¹ administracji pañstwowej podleg³ej
Ministerstwu Sprawiedliwoci Ukrainy8. Struktura i organizacja urzêdów
zajmuj¹cych siê rejestracj¹ stanu cywilnego na Ukrainie jest jedn¹ z najbardziej rozbudowanych w Europie. Sk³ada siê bowiem z oddzia³ów rejestracji
aktów stanu cywilnego:
1) G³ównego Urzêdu Sprawiedliwoci Ministerstwa Sprawiedliwoci
Ukrainy w Autonomicznej Republice Krym,
2) g³ównych urzêdów sprawiedliwoci w obwodach9,
3) kijowskiego i sewastopolskiego miejskiego urzêdu sprawiedliwoci,
4) rejonowych urzêdów sprawiedliwoci,
5) rejonowych w miastach urzêdów sprawiedliwoci10,
6) miejskich (miast znaczenia obwodowego) urzêdów sprawiedliwoci,
7) organów wykonawczych rad wiejskich (osad), miejskich (oprócz miast
o znaczeniu obwodowym).
Organy wykonawcze rad wsi (ñ³ë), osad (ñåëèù), miast (oprócz miast
o znaczeniu obwodowym) posiadaj¹ ograniczon¹ kompetencjê w zakresie rejestracji stanu cywilnego, prowadz¹ jedynie rejestracjê urodzeñ, zgonów,
ma³¿eñstw oraz uznañ dziecka, natomiast nie mog¹ wprowadzaæ zmian
w aktach stanu cywilnego, których przedmiotem jest: zmiana nazwiska,
8 Na ten temat P. Kasprzyk, Pozycja prawna urzêdnika stanu cywilnego w Polsce i na
Ukrainie, [w:] H. Cioch, P. Kasprzyk (red.), Z zagadnieñ prawa rodzinnego i rejestracji stanu
cywilnego, Lublin 2007, s. 162 i n. Do zadañ zwi¹zanych z rejestracj¹ stanu cywilnego na
poziomie ministerstwa sprawiedliwoci w Kijowie powo³any jest urz¹d ds. stanu cywilnego
obywateli (Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí).
9 Oddzia³y rejestracji aktów stanu cywilnego g³ównych urzêdów sprawiedliwoci w obwodach s¹ jednostkami strukturalnymi g³ównego urzêdu sprawiedliwoci w danym obwodzie.
W ramach kompetencji (obwodowych) urzêdów rejestracji stanu cywilnego (â³ää³ëè ðåºñòðàö³¿
àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó) le¿y nadzór merytoryczny nad rejonowymi oraz miejskimi urzêdami
stanu cywilnego, przygotowywanie i projektowanie ró¿nego rodzaju aktów prawnych, a tak¿e
prowadzenie szkoleñ. W obwodowym urzêdzie rejestracji aktów stanu cywilnego (îáëàñíèé
ÐÀÖÑ) dokonuje siê legalizacji dokumentów.
10 Rejonowy, rejonowy w miecie, miejski (chodzi o miasta o znaczeniu obwodowym) oddzia³ rejestracji aktów stanu cywilnego jest organem miejscowym Ministerstwa Sprawiedliwoci
Ukrainy, utworzonym przez ministerstwo i jemu podleg³ym. Odpowiednio oddzia³y te podlegaj¹
bezporednio G³ównemu Urzêdowi Sprawiedliwoci Ministerstwa Sprawiedliwoci w Autonomicznej Republice Krym, g³ównym urzêdom sprawiedliwoci w obwodach, w Kijowie i Sewastopolu oraz wchodz¹ w sk³ad odpowiedniego g³ównego, rejonowego, rejonowego w miecie, miejskiego (miast o znaczeniu obwodowym) urzêdów sprawiedliwoci. Zob. Íàêàç Ì³í³ñòåðñòâa
þñòèö³¿ Óêðà¿íè 17 êâ³òíÿ 2002 ð. N 30/5  Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî ðàéîííèé,
ðàéîííèé ó ì³ñò³, ì³ñüêèé (ì³ñòà îáëàñíîãî çíà÷åííÿ) â³ää³ë ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó.
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imienia, imienia odojcowskiego, przysposobienie oraz uwierzytelnienie dokumentów. Odpisy powtórne wydawane s¹ jedynie przez oddzia³y rejestracji
aktów stanu cywilnego rejonowych, miejskich (miast o znaczeniu obwodowym), obwodowych, miejskich (w tym kijowskiego i sewastopolskiego) urzêdów sprawiedliwoci oraz G³ównego Urzêdu Sprawiedliwoci Ministerstwa
Sprawiedliwoci Ukrainy w Autonomicznej Republice Krym, a tak¿e przez
instytucje konsularne oraz przedstawicielstwa dyplomatyczne Ukrainy.
Rejonowym oddzia³em rejestracji aktów stanu cywilnego (ÐÀÖÑ) kieruje
íà÷àëüíèê ðàéîííîãî â³ää³ëó ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó, którego powo³uje
naczelnik g³ównego urzêdu sprawiedliwoci. Naczelnik oddzia³u kieruje prac¹ zespo³u w urzêdzie, zapewnia wykonanie zadañ zleconych oddzia³owi
i realizowanie przez niego swoich funkcji. Poza tym wydaje w granicach
swojej kompetencji zarz¹dzenia, organizuje oraz kontroluje ich realizowanie,
w tym nadzoruje rejestracjê aktów stanu cywilnego miejskich i wiejskich
rad, a tak¿e zabezpiecza funkcjonowanie rejestracji stanu cywilnego na poziomie osad i wsi.
Organy wykonawcze rad wsi, osad/ma³ych miast (ñåëèùíèõ), miejskich
(oprócz miast o znaczeniu obwodowym) dokonuj¹ rejestracji: urodzeñ, ustalaj¹c przy tym pochodzenie dziecka, a tak¿e zawarcia ma³¿eñstwa i zgonu.
W osadach i wsiach rejestracji stanu cywilnego dokonuj¹ osoby stoj¹ce na
czele tych gromad, tj. ñ³ëüñüêèé ãîëîâà ³ ñåêðåòàð.
Rejestracji stanu cywilnego obywateli Ukrainy zamieszka³ych za granic¹
dokonuj¹ placówki konsularne i przedstawicielstwa dyplomatyczne Ukrainy,
m.in. prowadz¹ one rejestracjê urodzenia z jednoczesnym ustaleniem pochodzenia dziecka, a tak¿e rejestracjê zgonu, ma³¿eñstwa, rozwodu, zmiany imion
obywateli ukraiñskich. Ukraiñskie placówki dyplomatyczne równie¿ przyjmuj¹
i rozpatruj¹ wnioski obywateli o wniesienie zmian, uzupe³nieñ, sprostowañ,
wznowieñ oraz uniewa¿nieñ aktów stanu cywilnego zalegalizowanych w Ukrainie. Rejestracja stanu cywilnego zgodnie z wnioskiem cudzoziemców lub osób
bez obywatelstwa prowadzona jest zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy11.
Kierownikiem lub specjalist¹ oddzia³u rejestracji aktów stanu cywilnego
mo¿e zostaæ obywatel Ukrainy, który posiada wy¿sze wykszta³cenie prawnicze
i jest rekomendowany przez komisjê kwalifikacyjn¹ do pracy w oddzia³ach
rejestracji aktów stanu cywilnego12. Kierownika oddzia³u powo³uje naczelnik
11 Zagraniczne akty stanu cywilnego oraz inne dokumenty wydane przez organy pañstw
obcych w granicach swego upowa¿nienia s¹ uznawane po legalizacji przez konsula, chyba ¿e
umowa miêdzynarodowa ratyfikowana przez Radê Najwy¿sz¹ Ukrainy stanowi inaczej, por. pkt
1.9 Zasad rejestracji aktów stanu cywilnego na Ukrainie. Na Ukrainie nieznana jest instytucja
transkrypcji aktów stanu cywilnego. Dokumenty, sporz¹dzone w jêzyku obcym sk³adane s¹
w celu rejestracji aktu stanu cywilnego wraz z urzêdowymi t³umaczeniami.
12 Zob. art. 10 ustawy z dnia 24 grudnia 1993 r.  O organach rejestracji aktów stanu
cywilnego, BBP, 1994, nr 14, s. 78. (Ïðî îðãàíè ðåºñòðàö³¿ àêò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñòàíó, Ââîäèòüñÿ
â ä³þ Ïîñòàíîâîþ ÂÐ N 3817-Õ²² â³ä 24 ãðóäíÿ 1993).
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G³ównego Urzêdu Sprawiedliwoci Ukrainy w Autonomicznej Republice
Krym, g³ównych urzêdów sprawiedliwoci w obwodach, w miastach Kijowie
i Sewastopolu, który sprawuje i koordynuje dzia³alnoæ organów rejestracji
aktów stanu cywilnego. W celu okrelenia poziomu przygotowania osób, które zamierzaj¹ pracowaæ w oddzia³ach rejestracji aktów stanu cywilnego na
stanowisku kierownika lub specjalisty, powo³ywana jest komisja kwalifikacyjna13. Na Ukrainie naczelnik i specjalista posiada status urzêdnika pañstwowego, do którego maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia
1993 r.  O s³u¿bie pañstwowej14.
Ukraiñskie ksiêgi stanu cywilnego w odró¿nieniu od polskich prowadzone s¹ w dwóch egzemplarzach15. Pierwopisy sporz¹dzone na terytorium danego rejonu (miasta), a tak¿e ksiêgi metrykalne, sporz¹dzane do momentu
utworzenia urzêdów stanu cywilnego przechowywane s¹ w archiwum tego
urzêdu, wed³ug ich miejsca sporz¹dzenia. Kolejne egzemplarze ksi¹g oraz
ksiêgi metrykalne sporz¹dzone na terytorium obwodu (îáëàñò³), miasta
(ì³ñòà) przechowywane s¹ w archiwach urzêdu stanu cywilnego G³ównego
Urzêdu Sprawiedliwoci Ministerstwa Sprawiedliwoci Ukrainy w Autonomicznej Republice Krym, obwodowych, kijowskich oraz sewastopolskich miejskich urzêdach sprawiedliwoci16. Rejestracji zdarzeñ dotycz¹cych zmian
w zakresie stanu cywilnego pañstwowy organ rejestracji aktów stanu cywilnego dokonuje w ksiêgach wed³ug specjalnego wzoru. S¹ one jedynym
i wy³¹cznym dowodem faktów w nich stwierdzonych17. Wzory ksi¹g aktów
stanu cywilnego zatwierdza Gabinet Ministrów Ukrainy.
Podobnie jak w Polsce, na Ukrainie urzêdnicy stanu cywilnego nie mog¹
dokonywaæ wpisów czy wprowadzaæ zmian, uzupe³nieñ, sprostowañ w stosunku do siebie i cz³onków swojej rodziny.
Za granic¹ rejestracji stanu cywilnego dokonuje konsul zgodnie z instrukcj¹ o trybie rejestracji aktów stanu cywilnego w przedstawicielstwach
dyplomatycznych oraz placówkach konsularnych Ukrainy, wprowadzonej zarz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwoci Ukrainy i Ministra Spraw Zagranicz13 Zob. art.12 ww. ustawy, a tak¿e przepisy wydane przez Dyrektora Departamentu w
sprawach stanu cywilnego obywateli  O zatwierdzeniu przepisów dotycz¹cych komisji kwalifikacyjnych organów rejestracji aktów stanu cywilnego (Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî
êâàë³ô³êàö³éíó êîì³ñ³þ îðãàí³â ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó wprowadzone Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà
þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 26 áåðåçíÿ 2003 ð. N /24 5). Na ten temat P. Kasprzyk, Pozycja prawna
urzêdnika..., s. 166 i n.; idem, Þðèäè÷íèé ñòàòóñ ñëóæáîâöÿ (êåð³âíèêà â³ää³ëó) ðåºñòðàö³¿ àêò³â
öèâ³ëüíîãî ñòàíó ó âèáðàíèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ, [w:] P. Kasprzyk (red.), Àêòóàëüí³ ïèòàííÿ
ç ãàëóç³ ñ³ìåéíîãî çàêîíîäàâñòâà òà ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó, Lublin 2007, s. 119 i n.
14 Çàêîí Óêðà¿íè  Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó, Ââîäèòüñÿ â ä³þ Ïîñòàíîâîþ ÂÐ N 3724-XII, â³ä
16.12.1993 (ÂÂÐ, 1993, nr 52, s. 490á, 491).
15 Por. art. 23 Ïðî îðãàíè ðåºñòðàö³¿ àêò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñòàíó; art. 23 p.a.s.c.
16 Art. 23 Ïðî îðãàíè ðåºñòðàö³¿ àêò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñòàíó.
17 Zob. art. 1 i 19 Ïðî îðãàíè ðåºñòðàö³¿ àêò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñòàíó, por. art. 4 p.a.s.c.
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nych Ukrainy z dnia 23 maja 2001 r.18 Posiada wiêc on uprawnienia do
rejestracji: urodzenia dziecka z jednoczesnym okreleniem jego pochodzenia
i nadania nazwiska, imienia oraz imienia odojcowskiego19, ma³¿eñstwa wy³¹cznie miêdzy obywatelami Ukrainy, którzy zgodnie z prawem przebywaj¹
za granic¹20, rozwi¹zania ma³¿eñstwa miêdzy obywatelami Ukrainy, nawet
je¿eli jeden z nich mieszka za granic¹, zgonu obywateli Ukrainy, zmar³ych za
granic¹21, zmiany imienia obywateli Ukrainy, którzy na sta³e zamieszkuj¹ za
granic¹22. Konsul ma prawo wydaæ obywatelowi Ukrainy, który mieszka za
granic¹, zawiadczenie o stanie rodziny (äîâ³äêà ïðî ñ³ìåéíèé ñòàí). Je¿eli
obywatel wczeniej przebywa³ w zwi¹zku ma³¿eñskim, konsul powinien
uprzedziæ go o tym, ¿e wraz z zawiadczeniem o stanie rodzinnym powinien
z³o¿yæ do organów rejestracji aktów stanu cywilnego Ukrainy dokument,
który stwierdza ustanie ma³¿eñstwa poprzedniego (odpis lub orzeczenie s¹du
o rozwi¹zaniu zwi¹zku ma³¿eñskiego, odpis aktu zgonu jednego z ma³¿onków
lub inne dokumenty, które potwierdzaj¹ ustanie ma³¿eñstwa poprzedniego,
przewidziane w prawie obcym). Je¿eli przy rejestracji zgonu konsul uzyska
informacje o niepe³noletnich dzieciach zmar³ego, które zosta³y bez opieki
rodzicielskiej, w tym samym dniu zawiadamia o tym Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Ukrainy. Konsul przyjmuje oraz rozpatruje wnioski obywateli
Ukrainy, którzy zamieszkuj¹ w jego okrêgu konsularnym, o dokonanie
zmian, uzupe³nieñ lub sprostowañ do aktów stanu cywilnego, a tak¿e
o odtworzenie utraconych aktów stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego sporz¹dzone w instytucjach konsularnych oraz
przedstawicielstwach dyplomatycznych Ukrainy przekazywane s¹ do urzêdu
stanu cywilnego kijowskiego miejskiego urzêdu sprawiedliwoci, a drugie
egzemplarze  do wydzia³u rejestracji aktów stanu cywilnego kijowskiego
obwodowego urzêdu sprawiedliwoci23. Je¿eli dziecko urodzi³o siê za granic¹
i jego urodzenie nie zosta³o zarejestrowane w instytucji konsularnej, przedstawicielstwie dyplomatycznym Ukrainy czy w kompetentnym organie pañstwa obcego, to w takich przypadkach dokument potwierdzaj¹cy urodzenie
dziecka powinien byæ w odpowiedni sposób zalegalizowany24.
Do zadañ organów rejestracji aktów stanu cywilnego nale¿¹: gwarancja
pe³nej, przeprowadzonej w terminie i prawid³owej rejestracji aktów stanu
18 Zob. ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê ðåºñòðàö³¿ àêò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñòàíó â äèïëîìàòè÷íèõ
ïðåäñòàâíèöòâàõ òà êîíñóëüñüêèõ óñòàíîâàõ Óêðà¿íè ââåäåíî íàêàçîì Ì³í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè,
Ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä 23 òðàâíÿ 2001 ð. N 32/5/10.
19 Por. pkt 2.1 ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê ðåºñòðàö³¿ àêò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñòàíó.
20 Por. ibidem, pkt 4.1.
21 Por. ibidem, pkt 3.1.
22 Por. ibidem, pkt 6.1.
23 Art. 24 Ïðî îðãàíè ðåºñòðàö³¿ àêò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñòàíó. (Ïðî çàòâåðäæåííÿ ²íñòðóêö³¿
ïðî ïîðÿäîê ðåºñòðàö³¿ àêò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñòàíó â äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâàõ òà
êîíñóëüñüêèõ óñòàíîâàõ Óêðà¿íè).
24 Zob. pkt 2.10 Ïðàâèëà ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó â Óêðà¿í³.
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cywilnego; prowadzenie pañstwowego rejestru aktów stanu cywilnego obywateli; wniesienie do zapisów aktowych koniecznych zmian, uzupe³nieñ i poprawek, odtworzenie utraconych oraz uniewa¿nienie powtórnie z³o¿onych zapisów aktowych, prowadzenie archiwum oraz wydawanie obywatelom
odpowiednich dokumentów dotycz¹cych rejestracji. Kontrolê nad oddzia³ami
rejestracji aktów stanu cywilnego sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwoci
Ukrainy, G³ówny Urz¹d Sprawiedliwoci Ministerstwa Sprawiedliwoci
Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu, g³ówne urzêdy sprawiedliwoci
w obwodach, miastach Kijowie i Sewastopolu, rejonowe, rejonowe w miecie,
miejskie (miasta o znaczeniu obwodowym) urzêdy sprawiedliwoci.

2. Rejestracja podstawowych zdarzeñ prawnych
istotnych dla okrelenia stanu cywilnego na Ukrainie
Pañstwowe oddzia³y rejestracji aktów stanu cywilnego, rejonowe, rejonowe w miecie, miejskie (miasta o znaczeniu obwodowym) urzêdy stanu cywilnego prowadz¹ rejestracjê: urodzenia (ðåºñòðàö³ÿ íàðîäæåííÿ), ustalaj¹c przy
tym pochodzenie dziecka, zawarcia ma³¿eñstwa (ðåºñòðàö³ÿ øëþáó), zgonu
(ðåºñòðàö³ÿ ñìåðò³), rozwodu (ðåºñòðàö³ÿ ðîç³ðâàííÿ øëþáó), zmiany imion
(ðåºñòðàö³ÿ çì³íè ³ìåí³) oraz rozpatruj¹ wnioski obywateli o wniesienie zmian,
uzupe³nieñ, odtworzenie, sprostowanie, a tak¿e uniewa¿nienie dokonanych wpisów w aktach stanu cywilnego (âíåñåííÿ çì³í, äîïîâíåíü, ïîíîâëåíü òà àíóëþâàíü äî
àêòîâèõ çàïèñ³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó)25 oraz zgodnie z przepisami prawa przechowuj¹ ksiêgi stanu cywilnego26.
Rejestracji urodzenia dziecka na Ukrainie dokonuje pañstwowy organ
rejestracji stanu cywilnego w³aciwy wed³ug miejsca urodzenia dziecka lub
wed³ug miejsca zamieszkania jego rodziców albo jednego z nich, z jednoczesnym ustaleniem jego pochodzenia oraz nadaniem nazwiska, imienia, imienia odojcowskiego27. Do zg³oszenia urodzenia siê dziecka w pierwszej kolej25 Zob. Ïðî çàòâeðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê çì³íè, äîïîâíåííÿ, ïîíîâëåííÿ òà
àíóëþâàííÿ àêòîâèõ çàïèñ³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó wprowadzony zarz¹dzeniem N 86/5 z 26 wrzenia
2002 r. Zob. art. 18 i 23 ustawy z dnia 24 grudnia 1993 r.  O organach rejestracji aktów stanu
cywilnego. Przepis art. 23 zatytu³owany Archiwa oddzia³ów rejestracji aktów stanu cywilnego
okrela sposób, warunki i terminy przechowywania ksi¹g rejestracji aktów stanu cywilnego
oraz ksi¹g metrykalnych w oddzia³ach rejestracji aktów stanu cywilnego. Sposób przekazywania ksi¹g do archiwum pañstwowego okrelony jest odrêbnymi przepisami wydanymi przez
Ministerstwo Sprawiedliwoci Ukrainy w uzgodnieniu z G³ównym Urzêdem Archiwalnym.
26 Odpisy powtórne wydawane s¹ jedynie przez wydzia³y rejestracji aktów stanu cywilnego rejonowych, dzielnicowych, miejskich (miast o znaczeniu obwodowym), obwodowych, kijowskiego, sewastopolskiego, miejskich urzêdów sprawiedliwoci oraz G³ównego Urzêdu Sprawiedliwoci Ministerstwa Sprawiedliwoci Ukrainy w Autonomicznej Republice Krym, a tak¿e
przez instytucje konsularne oraz przedstawicielstwa dyplomatyczne Ukrainy (zob. art. 22 Ïðî
îðãàíè ðåºñòðàö³¿ àêò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñòàíó).
27 Zob. pkt. 2.1 Ïðàâèëà ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó â Óêðà¿í³.
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noci zobowi¹zani s¹ rodzice, nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od
dnia urodzenia dziecka, a w przypadku powa¿nej przeszkody uniemo¿liwiaj¹cej im zg³oszenie urodzenia dziecka zobowi¹zani s¹ w dalszej kolejnoci
krewni lub upowa¿niony przedstawiciel zak³adu opieki zdrowotnej28. Je¿eli
rejestracji urodzenia dokonuje inna osoba ani¿eli rodzic, wnioskodawca powinien okazaæ paszport lub inny dokument stwierdzaj¹cy to¿samoæ, a w rubryce Uwagi (Äëÿ â³äì³òîê), wpisuje siê seriê, numer, datê wydania danego
dokumentu, a tak¿e organ, który wyda³ dokument. Po dokonaniu zg³oszenia
sporz¹dza siê akt urodzenia (Ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ). Je¿eli rejestracji
urodzenia dziecka dokonuje siê wed³ug miejsca zamieszkania rodziców lub
jednego z nich, to miejscem urodzenia dziecka w akcie urodzenia, na wniosek
rodziców, mo¿e byæ wskazane rzeczywiste miejsce urodzenia dziecka lub
miejsce zamieszkania rodziców, w takim przypadku powinna byæ uczyniona
odpowiednia adnotacja w rubryce Uwagi (Äëÿ â³äì³òîê), któr¹ podczas rejestracji powiadcza siê podpisami rodziców lub jednego z nich.
Rejestracjê urodzeñ dzieci, które urodzi³y siê podczas podró¿y, na statku
lub w innej oddalonej miejscowoci, gdzie nie ma organów rejestracji aktów
stanu cywilnego, dokonuje siê wed³ug miejsca zamieszkania rodziców lub
jednego z nich, nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia powrotu. Na
wniosek rodziców jako miejsce urodzenia dziecka w akcie urodzenia wpisuje
siê miejsce zamieszkania rodziców lub rzeczywiste miejsce urodzenia, je¿eli
jest ono potwierdzone w zawiadczeniu o urodzeniu dziecka29. W przypadku,
gdy wniosek dotycz¹cy rejestracji urodzenia dziecka zosta³ przes³any po
up³ywie roku od dnia jego urodzenia, a przed up³ywem ukoñczenia przez
niego 16 lat, to rejestracji dokonuje siê w oddziale rejestracji aktów stanu
cywilnego wed³ug miejsca zamieszkania dziecka, w ksiêdze rejestracji wznowionych aktów o urodzeniu, na zasadach ogólnych jak pierwotnie, ale po
numerze porz¹dkowym zaznacza siê Rejestracja po terminie (Ðåºñòðàö³ÿ
ç ïðîïóñêîì òåðì³íó)30.
Zasady dotycz¹ce ustalenia pochodzenia dziecka s¹ podobne do tych,
jakie obowi¹zuj¹ w prawie polskim. Przyjmuje siê, ¿e dziecko urodzone
w ma³¿eñstwie pochodzi od obojga ma³¿onków. W taki sam sposób ukraiñski
28 Zob. art. 144 ust. 1 i 2 k.r. oraz pkt 2.1 Ïðàâèëà ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó
â Óêðà¿í³.
29 Zob. pkt 2.9 Ïðàâèëà ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó â Óêðà¿í³.
30 W takich przypadkach jednoczenie sk³ada siê: (1) zawiadczenie wystawione przez
pañstwow¹ s³u¿bê zdrowia o urodzeniu dziecka (ìåäè÷íå ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ) w formie
druku N 103/o-95; (2) zawiadczenie wystawione przez pañstwow¹ s³u¿bê zdrowia o przebywaniu dziecka pod opiek¹ zak³adu leczniczego w formie druku N 103-1/o-96; (3) zawiadczenie
z miejsca zamieszkania dziecka (äîâ³äêà ç ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ). Przy braku takiego zawiadczenia
dane o miejscu zamieszkania dziecka mog¹ byæ potwierdzone paszportem lub dokumentem
stwierdzaj¹cym to¿samoæ jednego z rodziców. Jednoczenie sk³adane s¹ dokumenty potwierdzaj¹ce pochodzenie dziecka. Rejestracji urodzenia osób, które osi¹gnê³y 16 rok ¿ycia, dokonuje
oddzia³ rejestracji aktów stanu cywilnego na podstawie odpowiednich przepisów.
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ustawodawca ustala ojcostwo na podstawie domniemania, ¿e ojcem dziecka
jest m¹¿ matki. Z t¹ ró¿nic¹, ¿e w ukraiñskim prawie rodzinnym oboje
ma³¿onkowie mog¹ z³o¿yæ do urzêdu stanu cywilnego wspólny wniosek
o niewpisywaniu mê¿a matki jako ojca dziecka. W prawie rodzinnym Ukrainy pochodzenie dziecka od ma³¿onków okrela siê na podstawie aktu ma³¿eñstwa (Ñâ³äîöòâî ïðî øëþá) oraz dokumentu zak³adu opieki zdrowotnej
o urodzeniu dziecka przez ¿onê (ìåäè÷íå ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ). W przypadku urodzenia dziecka w czasie trwania zwi¹zku ma³¿eñskiego lub przed
up³ywem dziesiêciu miesiêcy po rozwi¹zaniu lub uniewa¿nieniu ma³¿eñstwa
przyjmuje siê, ¿e pochodzi ono od ma³¿onków, chyba ¿e matka dziecka w tym
czasie zawar³a ponowny zwi¹zek ma³¿eñski31 . Zawarcie ponownego ma³¿eñstwa nie w ka¿dym przypadku spowoduje wpisanie do aktu urodzenia mê¿a
matki. Ustawodawca ukraiñski przeciwieñstwie do polskiego jest bardziej
elastyczny i daje mo¿liwoæ ustalania ojcostwa by³ego mê¿a na podstawie
wspólnego wniosku lub orzeczenia s¹du32. Obalenie domniemania pochodzenia dziecka z ma³¿eñstwa nastêpuje równie¿ na skutek orzeczenia s¹du
o ustaleniu dla ma³¿onków warunku oddzielnego zamieszkania. Po up³ywie
dziesiêciu miesiêcy oddzielnego zamieszkania dziecko uwa¿ane jest za niepochodz¹ce od mê¿a matki33. Wydaje siê, ¿e takie rozwi¹zanie jest bardziej
optymalne i daje lepsz¹ mo¿liwoæ ustalenia stanu prawnego zgodnego
z aktualnym stanem faktycznym.
Je¿eli nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka z ma³¿eñstwa lub
te¿ w inny sposób nie zosta³o ustalone pochodzenie dziecka od okrelonego
mê¿czyzny, w rubryce ojciec wpisuje siê dane zas³aniaj¹ce fakt, ¿e ojciec
jest nieznany. W takiej sytuacji  podobnie jak to przyjêto w regulacjach
polskiego Prawa o aktach stanu cywilnego  w ksiêdze urodzeñ wpisuje siê
w miejsce nazwiska ojca nazwisko matki, a imiê zapisuje siê zgodnie z wnioskiem matki34.
W przypadku urodzenia dziecka przez kobietê, która zosta³a zap³odniona
in vitro z materia³u genetycznego pochodz¹cego od obojga ma³¿onków rejestracji urodzenia dokonuje siê na wniosek ma³¿onka, który wyrazi³ zgodê na
zap³odnienie. W takim przypadku wraz z zawiadczeniem potwierdzaj¹cym
urodzenie dziecka przez dan¹ kobietê sk³ada siê pisemne owiadczenie ma³¿onków, powiadczone przez notariusza, o uznaniu dziecka35. Wniosek dotycz¹cy rejestracji urodzenia dziecka rodzice zobowi¹zani s¹ z³o¿yæ niezw³ocznie, nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia urodzenia dziecka,
31
32
33

Zob. art. 122 i 124 k.r. Co do ustalenia pochodzenia dziecka zob. art. 122133 k.r.
Zob. art. 124 k.r.
Zob. pkt 2.13 Ïðàâèëà ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó â Óêðà¿í³. Por. w przypadku
separacji art. 62 § 1 zdanie drugie k.r.o.
34 Zob. art. 135 ust. 1 k.r., por. art. 42 p.a.s.c.
35 W polskim prawie rodzinnym nie ma regulacji, która by wprost odnosi³a siê do ustalenia pochodzenia dziecka poczêtego w drodze sztucznego zap³odnienia.
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a zak³ad opieki zdrowotnej, je¿eli dziecko urodzi³o siê martwe, nie póniej
ni¿ w czasie trzech dni36. Ten krótki termin odnosi siê równie¿ do rejestracji
dziecka znalezionego, którego rodzice s¹ nieznani i liczony jest od momentu
znalezienia dziecka37.
W polskim prawie rodzinnym nie ma regulacji prawnej, która by wprost
odnosi³a siê do ustalenia pochodzenia dziecka poczêtego w drodze sztucznego
zap³odnienia. Do niedawna macierzyñstwo biologiczne zawsze pokrywa³o siê
z genetycznym, tzn. w organizmie kobiety mog³a rozwijaæ siê tylko ci¹¿a
powsta³a z jej komórki jajowej, nie znano bowiem technik medycznych umo¿liwiaj¹cych inne macierzyñstwo. Dlatego nie budzi³o w¹tpliwoci, ¿e wykazanie ci¹¿y i porodu jest wystarczaj¹ce dla ustalenia prawnego stosunku macierzyñstwa, a tak¿e co do zasady nie przedstawia nadzwyczajnych trudnoci
i nie wymaga regulacji prawnych za wyj¹tkiem na³o¿enia na okrelone podmioty obowi¹zku zg³oszenia faktu urodzenia do specjalnego rejestru stanu
cywilnego. Przyjmowano, ¿e matka zawsze jest znana (mater semper certa est).
Obecnie trwaj¹ prace nad nowymi rozwi¹zaniami w zakresie pozas¹dowego
ustalenia ojcostwa pozama³¿eñskiego (tzw. uznanie ojcostwa), nie zmieniaj¹ce
jednak istoty obowi¹zuj¹cej regulacji38. Projekt nie przewiduje zmiany stanu
prawnego odnonie do s¹dowego ustalenia ojcostwa, a w szczególnoci pozostaje przy koncepcji domniemania, którego podstaw¹ jest obcowanie mê¿czyzny wskazanego jako ojciec z matk¹ dziecka w tzw. ustawowym okresie
koncepcyjnym. W zwi¹zku z tym nadal wyeliminowana jest mo¿liwoæ s¹dowego ustalenia ojcostwa w przypadku tzw. sztucznego zap³odnienia.
W odró¿nieniu od prawa ukraiñskiego dla dziecka o nieustalonym pochodzeniu w polskim urzêdzie stanu cywilnego sporz¹dza siê akt na podstawie
orzeczenia s¹du opiekuñczego. Sporz¹dzony akt nie mo¿e zawieraæ ¿adnych
wpisów wskazuj¹cych na jego nieustalone pochodzenie.
Ma³¿eñstwo w prawie ukraiñskim jest definiowane jako zwi¹zek rodzinny kobiety i mê¿czyzny, zarejestrowany przez organ pañstwowy rejestracji
aktów stanu cywilnego39. Jest to wiêc dobrowolny zwi¹zek monogamiczny
osób ró¿nej p³ci, zarejestrowany w oddziale rejestracji aktów stanu cywilne36 Zob. pkt 2.2 Ïðàâèëà ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó â Óêðà¿í³. Por. art. 38 ust. 2 p.a.s.c. Po
urodzeniu dziecka martwego w polskim urzêdzie stanu cywilnego nie sporz¹dza siê aktu zgonu.
37 Zob. pkt 2.12 Ïðàâèëà ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó â Óêðà¿í³.
38 W dniu 10 grudnia 2007 r. wp³yn¹³ poselski projekt o zmianie ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuñczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 629). Pierwsze czytanie odby³o siê na
posiedzeniu Sejmu 24 lipca 2008 r., po czym projekt skierowano do komisji nadzwyczajnej ds.
zmian w kodyfikacjach. Projekt ten by³ rozpatrywany w tej¿e komisji wspólnie z rz¹dowym
projektem ustawy o zmianie ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuñczy oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 888), który wp³yn¹³ 14 sierpnia 2008 r. Projekty ustaw zawarte w drukach nr
629 i 888 rozpatrywane by³y wspólnie i objête jednym numerem druku 1111. Sejm uchwali³
dnia 6 listopada 2008 r. ustawê o zmianie ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuñczy oraz niektórych innych ustaw. Senat nie wniós³ do niej poprawek, a Prezydent RP podpisa³ dnia 28
listopada 2008 r. Zosta³a ona opublikowana w Dz.U. nr 220, poz. 1431.
39 Por. art. 21 k.r.

Podstawowe zagadnienia dotycz¹ce systemu rejestracji stanu cywilnego na Ukrainie

133

go. Pañstwow¹ rejestracjê ma³¿eñstwa na Ukrainie prowadzi siê w celu zagwarantowania stabilnoci stosunków miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹, ich dzieci, a tak¿e dla dobra pañstwa i spo³eczeñstwa40. Na Ukrainie nadal uznaje
siê tylko ma³¿eñstwa zarejestrowane w pañstwowych urzêdach stanu cywilnego. Z niezrozumia³ych wzglêdów Rada Najwy¿sza z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwoci Ukrainy przyjê³a bezprecedensow¹ decyzjê dotycz¹c¹
wykrelenia przepisu o uroczystej rejestracji zwi¹zku ma³¿eñskiego w oddzia³ach rejestracji aktów stanu cywilnego. Dlatego nadzieja na wprowadzenie na Ukrainie z³o¿enia przysiêgi w momencie rejestracji ma³¿eñstwa
w urzêdzie pañstwowym znowu odsunê³a siê w czasie. Ka¿da para ma prawo
do rejestracji ma³¿eñstwa w jakimkolwiek miejscu, niezale¿nie od miejsca
zamieszkania jej lub rodziców. Kodeks rodzinny wyranie okrela warunki
zawierania oraz tryb rejestracji ma³¿eñstwa, a tak¿e skutki ich naruszenia41.
Sankcj¹ stosowan¹ w przypadku naruszenia okrelonych prawem warunków
zawarcia ma³¿eñstwa, a tak¿e stwierdzenia jego fikcyjnoci jest jego niewa¿noæ. Podstawy niewa¿noci zosta³y sformu³owane w art. 3841 k.r. Odrêbn¹
instytucj¹ w ustawodawstwie rodzinnym Ukrainy, obok niewa¿nego lub niezawartego zwi¹zku ma³¿eñskiego, jest instytucja rozwi¹zania zwi¹zku ma³¿eñskiego, maj¹ca najwiêksze praktyczne znaczenie.
Zawarcie ma³¿eñstwa na Ukrainie nie mo¿e odbyæ siê przez pe³nomocników, dlatego nupturienci musz¹ osobicie z³o¿yæ owiadczenia o wst¹pieniu
w zwi¹zek ma³¿eñski. W przypadku braku jednoczesnej obecnoci nupturientów ma³¿eñstwo w myl art. 48 k.r. uwa¿a siê za niezawarte. Przed zawarciem ma³¿eñstwa s¹ oni zobowi¹zani do z³o¿enia wniosku o rejestracjê ma³¿eñstwa, który traci moc po up³ywie trzech miesiêcy od dnia z³o¿enia.
Organy pañstwowej rejestracji aktów stanu cywilnego zobowi¹zane s¹ zapoznaæ osoby, które z³o¿y³y wniosek o rejestracjê ma³¿eñstwa, z ich prawami oraz obowi¹zkami jako przysz³ych ma³¿onków i rodziców oraz uprzedziæ
o odpowiedzialnoci i ewentualnych konsekwencjach w razie zatajenia
przeszkód do zawarcia ma³¿eñstwa42. Poza tym maj¹ one obowi¹zek zapoznaæ osoby, które zawieraj¹ zwi¹zek ma³¿eñski z warunkami oraz trybem
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego oraz powinny byæ przekonane o tym, ¿e
nupturienci posiadaj¹ nawzajem wiedzê na temat ich stanu zdrowia i stanu
rodzinnego43.
40
41

Zob. art. 27 k.r.
Wiek zawierania ma³¿eñstwa pozosta³ niezmieniony: dla mê¿czyzn 18 lat, dla kobiet
17 lat. Pewnym novum jest udzielenie s¹dom prawa do obni¿enia wieku zawierania ma³¿eñstwa na wniosek osoby, która nie osi¹gnê³a jeszcze tego wieku, lecz ukoñczy³a 14 lat. S¹d mo¿e
zezwoliæ na zawarcie ma³¿eñstwa w innych przypadkach, np. miêdzy rodzonym dzieckiem osoby
adoptuj¹cej a osob¹ zaadoptowan¹ czy miêdzy dzieæmi zaadoptowanymi przez tê sam¹ osobê.
W kodeksie rodzinnym po raz pierwszy zosta³y zakazane ma³¿eñstwa pomiêdzy kuzynami oraz
pomiêdzy cioci¹ (wujem, stryjem) a siostrzeñcem (siostrzenic¹) lub bratankiem (bratanic¹).
42 Zob. art. 29 k.r.
43 Zob. pkt 4.6 Ïðàâèëà ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó â Óêðà¿í³.
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Ma³¿eñstwo powinno byæ zawarte po up³ywie jednego miesi¹ca od dnia
z³o¿enia wniosku o rejestracjê (odpowiednik zapewnieñ w Polsce)44. Podobnie jak w Polsce wraz ze z³o¿eniem owiadczeñ o wst¹pieniu w zwi¹zek
ma³¿eñski nupturienci maj¹ prawo wyboru nazwiska jednego z nich jako
wspólnego nazwiska ma³¿onków lub mog¹ pozostaæ przy nazwiskach dotychczasowych albo do³¹czyæ do swojego nazwiska nazwisko partnera, je¿eli natomiast chc¹ nosiæ nazwisko dwucz³onowe, za ich zgod¹ okrela siê, które
z nazwisk bêdzie zapisane jako pierwsze, o czym dokonuje siê odpowiedniej
adnotacji w rubryce Uwagi (Äëÿ â³äì³òîê)45 . Owiadczenie o wyborze wiêcej
ni¿ dwóch nazwisk jest niedopuszczalne, je¿eli nie wynika to z tradycji
mniejszoci narodowej, do której nale¿¹ nupturienci.
Osoby, które wczeniej przebywa³y ju¿ w zwi¹zku ma³¿eñskim, mog¹
zawrzeæ ponowny zwi¹zek ma³¿eñski po okazaniu dokumentów potwierdzaj¹cych ustanie ma³¿eñstwa poprzedniego, tj. odpisu aktu rozwi¹zania zwi¹zku ma³¿eñskiego, odpisu aktu zgonu jednego z ma³¿onków, orzeczenia s¹du
lub decyzji urzêdu stanu cywilnego o uniewa¿nieniu ma³¿eñstwa (ñâ³äîöòâî
ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó, ñâ³äîöòâî ïðî ñìåðòü îäíîãî ç ïîäðóææÿ)46.
Cudzoziemcy oraz osoby bez obywatelstwa chc¹ce na Ukrainie zawrzeæ
zwi¹zek ma³¿eñski powinny okazaæ dokument stwierdzaj¹cy ich to¿samoæ.
Je¿eli w paszportach lub innych dokumentach to¿samoci brak jest danych
dotycz¹cych stanu rodzinnego, nale¿y jednoczenie z³o¿yæ dokument zalegalizowany przez instytucjê konsularn¹ lub przedstawicielstwo dyplomatyczne
Ukrainy w danym kraju potwierdzaj¹cy fakt, i¿ nie przebywaj¹ oni w zwi¹zku ma³¿eñskim. Wymienione dokumenty mog¹ zostaæ wydane lub legalizowane przez instytucjê konsularn¹ lub przedstawicielstwo dyplomatyczne danego
kraju na Ukrainie oraz legalizowane przez departament s³u¿by konsularnej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy47.
44 Zob. art. 32 ust. 1 k.r. Z wa¿nych przyczyn urzêdnik stanu cywilnego mo¿e zezwoliæ na
zawarcie ma³¿eñstwa po up³ywie terminu lub go skróciæ w przypadku ci¹¿y kobiety, urodzenia
przez ni¹ dziecka, a tak¿e bezporedniego zagro¿enia dla ¿ycia nupturientów. Taki sam okres
wyczekiwania zosta³ przewidziany w art. 4 k.r.o.
45 Zob. art. 35 i 53 k.r., pkt 4.26 Ïðàâèëà ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó â Óêðà¿í³. Por.
art. 25 k.r.o.
46 W przypadku obywateli Ukrainy, których ma³¿eñstwo zosta³o rozwi¹zane za granic¹,
a tak¿e osób bez obywatelstwa, dokumentem takim mo¿e byæ orzeczenie s¹du o rozwi¹zaniu
zwi¹zku ma³¿eñskiego, je¿eli wed³ug ustawodawstwa danego pañstwa obcego jest ono prawomocne, odpis aktu rozwi¹zania zwi¹zku ma³¿eñskiego (ñâ³äîöòâî ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó) lub
zgonu jednego z ma³¿onków albo inne dokumenty, potwierdzaj¹ce ustanie ma³¿eñstwa poprzedniego, które s¹ przewidziane ustawodawstwem pañstwa obcego, odpowiednio zalegalizowane
wraz z do³¹czonym t³umaczeniem, chyba ¿e umowa miêdzynarodowa potwierdzona przez Radê
Najwy¿sz¹ Ukrainy stanowi inaczej.
47 Dokumenty dotycz¹ce stanu rodzinnego co do zasady wa¿ne s¹ przez okres szeciu
miesiêcy od dnia wydania (je¿eli nie jest ustalony inny termin). O okazanym dokumencie
sporz¹dza siê odpowiedni¹ adnotacjê w rubryce Uwagi.
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Rozwi¹zanie ma³¿eñstwa na Ukrainie, tak samo jak wczeniej w ZSRR,
nale¿y do kompetencji urzêdów stanu cywilnego i s¹du. W prawie rodzinnym
Ukrainy ma³¿onkowie mog¹ uzyskaæ rozwód albo na wspólny z³o¿ony na
pimie wniosek ma³¿onków lub jednego z nich w trybie administracyjnym
w myl przepisów art. 106 i 107 k.r., albo na ¿¹danie obojga lub jednego
z ma³¿onków w drodze orzeczenia s¹du zgodnie z przepisem art. 109 k.r.
Tryb rozwi¹zania ma³¿eñstwa przez urz¹d stanu cywilnego reguluj¹ nie tylko normy kodeksu rodzinnego, lecz równie¿ Regu³y rejestracji aktów stanu
cywilnego na Ukrainie48. Procedura rozwodowa prowadzona przez organ administracyjny, tj. urz¹d stanu cywilnego, swoim rodowodem siêga ustawodawstwa sowieckiego z 1926 r. Wówczas w Kodeksie ustaw o rodzinie, opiece,
ma³¿eñstwie i aktach stanu cywilnego (Êîäåêñ çàêîí³â ïðî ñ³ìþ, îï³êó, øëþá
³ àêòè ãðîìàäÿíñüêîãî ñòàíó) unormowano, ¿e rozwód mo¿e byæ przeprowadzony na podstawie wniosku pisemnego lub ustnego jednego z ma³¿onków
bez zgody, a nawet wiedzy wspó³ma³¿onka49.
Rozwi¹zanie zwi¹zku ma³¿eñskiego w postêpowaniu administracyjnym
mo¿e nast¹piæ w stosunku do ma³¿eñstwa nie posiadaj¹cego wspólnych ma³oletnich dzieci, niezale¿nie od istnienia pomiêdzy ma³¿onkami sporu maj¹tkowego, w drodze postanowienia wydanego przez urzêdnika stanu cywilnego
w³aciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania ma³¿onków lub jednego
z nich. Je¿eli jedno z ma³¿onków ze wzglêdu na wa¿ne powody (ciê¿ka choroba, d³ugotrwa³a delegacja, zamieszkanie w oddalonej miejscowoci) nie mo¿e
osobicie z³o¿yæ wniosku o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa do pañstwowego urzêdu
stanu cywilnego, wniosek ten, powiadczony przez notariusza b¹d inn¹
uprawnion¹ osobê, mo¿e w jego imieniu z³o¿yæ drugi z ma³¿onków. We wniosku o rozwi¹zanie ma³¿eñstwa wnioskodawcy powinni podaæ okolicznoci
uzasadniaj¹ce wydanie takiego postanowienia, nie podaj¹c jednak powodów
rozk³adu wspólnoty ma³¿eñskiej. Jednak w praktyce, z uwagi na prawo ma³¿onków do zachowania tajemnicy ¿ycia osobistego, przyczyny, które podawane s¹ we wniosku, czêsto s¹ dalekie od rzeczywistoci i nie maj¹ znaczenia
prawnego50. Przed przyjêciem wniosku o rozwi¹zanie ma³¿eñstwa z osobami
sk³adaj¹cymi wniosek o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa zostaje przeprowadzona
48 Zatwierdzone zarz¹dzeniem Ministerstwa Sprawiedliwoci Ukrainy z dnia 18 padziernika 2000, N 52/5 w redakcji nakazu Ministerstwa Sprawiedliwoci Ukrainy od dnia 22 listopada 2007 r., N 1154/5.
49 Na ten temat Ç. Ðîìîâñüêà, Ñ³ìåéíèé êîäåêñ Óêðà¿íè, Íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé êîìåíòàð, Êè¿â
2006, s. 232. Na podstawie rozporz¹dzenia Centralnego Komitetu Wyborczego ³ Rady Komisarzy Narodowych Zwi¹zku Radzieckiego z dnia 27 czerwca 1936 r. rozwód móg³ byæ orzeczony
w urzêdzie stanu cywilnego. Od 8 lipca 1944 r. ukazem Prezydium Rady Najwy¿szej ZSRR
ustanowiona zosta³a wy³¹cznie s¹dowa procedura rozwodowa (Óêàç Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
ÑÐÑÐ). Administracyjna procedura rozwodowa zosta³a przywrócona w 1968 r. na podstawie
ustawodawstwa ZSRR oraz republik zwi¹zkowych o ma³¿eñstwie i rodzinie (Îñíîâàìè
çàêîíîäàâñòâà ÐÑÐ òà ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ïðî øëþá òà ñ³ìþ).
50 Ç. Ðîìîâñüêà, op. cit., s. 234.
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rozmowa dotycz¹ca momentu ustania ma³¿eñstwa oraz trybu i warunków
rejestracji rozwi¹zania ma³¿eñstwa. Ma³¿eñstwo mo¿e zostaæ rozwi¹zane w
trybie administracyjnym równie¿ na wniosek jednego z ma³¿onków, je¿eli
drugi z ma³¿onków: (1) nie ma ustalonego miejsca pobytu, (2) zosta³ ubezw³asnowolniony lub (3) zosta³ skazany za przestêpstwo i pozbawiony wolnoci na
okres nie krótszy ni¿ 3 lata51. I w tym przypadku ma³¿eñstwo mo¿e zostaæ
rozwi¹zane niezale¿nie od istnienia pomiêdzy ma³¿onkami sporu maj¹tkowego lub niemaj¹tkowego, np. zwi¹zanego z wykonywaniem w³adzy rodzicielskiej52.
Na wniosek osoby zainteresowanej rozwi¹zanie ma³¿eñstwa mo¿e byæ
uznane przez s¹d za fikcyjne, je¿eli zostanie ustalone, i¿ ma³¿onkowie nadal
zamieszkiwali razem i nie mieli zamiaru przerwania stosunków ma³¿eñskich53. Na podstawie decyzji s¹du postanowienie o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa
oraz akt rozwi¹zania ma³¿eñstwa (Ñâ³äîöòâî ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó) uniewa¿nia siê. Uniewa¿nienia dokonuje pañstwowy organ rejestracji aktów stanu
cywilnego.
Urzêdy stanu cywilnego, obok przeprowadzenia postêpowania rejestruj¹cego do ksiêgi rozwodów, s¹ zobowi¹zane tak¿e w przypadku zakoñczenia
postêpowania o rozwód wydaæ w ci¹gu 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku,
je¿eli nie by³o ono odwo³ane, specjalne postanowienie o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa54. Rejestracja rozwi¹zania ma³¿eñstwa na podstawie postanowienia wydanego na wspólny wniosek ma³¿onków wymaga osobistej obecnoci ma³¿onków lub jednego z nich55.
Ma³¿eñstwo zostaje rozwi¹zane w dniu wydania postanowienia o jego
rozwi¹zaniu, a przypadku rozwi¹zania ma³¿eñstwa przez s¹d  w dniu uprawomocnienia siê orzeczenia56, a nie w dniu otrzymania zawiadczenia
o rozwi¹zaniu zwi¹zku ma³¿eñskiego, jak to by³o wczeniej.
Rozwi¹zanie ma³¿eñstwa na podstawie decyzji s¹du musi zostaæ zarejestrowane w urzêdzie stanu cywilnego by³ej ma³¿onki b¹d ma³¿onka na
wniosek jednego z nich. Rozwi¹zanie ma³¿eñstwa potwierdza siê aktem rozwi¹zania zwi¹zku ma³¿eñskiego (Ñâ³äîöòâî ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó), którego
wzór jest zatwierdzony przez Gabinet Ministrów Ukrainy57. Nadal aktualna
zostaje propozycja Ministerstwa Sprawiedliwoci Ukrainy dotycz¹ca wprowadzenia zmian do art. 115 k.r., który przewiduje obowi¹zkow¹ rejestracjê
51 Osoba skazana na karê pozbawienia wolnoci lub kurator osoby nie posiadaj¹cej zdolnoci do czynnoci prawnych nie ma prawa do z³o¿enia wniosku w wymienionym trybie, ich
zgoda na rozwi¹zanie ma³¿eñstwa inicjowane przez drugiego ma³¿onka nie jest wymagana.
52 Zob. art. 107 ust. 13 k.r., pkt 5.12 Ïðàâèëà ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó â Óêðà¿í³.
53 Zob. art. 108 k.r.
54 Zob. art. 106 ust. 2 k.r.
55 Zob. pkt 5.14 Ïðàâèëà ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó â Óêðà¿í³.
56 Zob. art. 114 k.r., pkt 5.2 Ïðàâèëà ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó â Óêðà¿í³.
57 Zob. art. 115 k.r.

Podstawowe zagadnienia dotycz¹ce systemu rejestracji stanu cywilnego na Ukrainie

137

rozwi¹zania ma³¿eñstwa przeprowadzonego zgodnie z decyzj¹ s¹du w pañstwowym organie rejestracji aktów stanu cywilnego. Organowi ustawodawczemu Ukrainy  Radzie Najwy¿szej  zaproponowano, aby dokumentem
koñcowym, który powiadcza zdarzenie prawne, by³a decyzja s¹du, a nie
wiadectwo o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa, które wydawane jest przez pañstwowy organ rejestracji aktów stanu cywilnego. Je¿eli jedno z ma³¿onków zmar³o przed uprawomocnieniem siê postanowienia s¹du o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa, uwa¿a siê, ¿e ma³¿eñstwo usta³o wskutek jego mierci. Je¿eli jedno
z ma³¿onków zmar³o w dniu uprawomocnienia siê postanowienia s¹du
o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa, uwa¿a siê, ¿e ma³¿eñstwo usta³o wskutek jego
rozwi¹zania58.
Zarejestrowaæ rozwi¹zanie ma³¿eñstwa mo¿na niezale¿nie od okresu,
który up³yn¹³ po uprawomocnieniu siê postanowienia o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa przyjêtego przez s¹d. Tej rejestracji dokonuje siê na pisemny wniosek
obu ma³¿onków b¹d jednego z nich po okazaniu odpisu prawomocnego orzeczenia s¹du o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa, dowodu osobistego albo dokumentu
paszportowego oraz pokwitowania potwierdzaj¹cego wp³atê okrelonej przez
s¹d kwoty op³aty skarbowej. Urz¹d stanu cywilnego po otrzymaniu informacji o braku adnotacji o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa w miejscu przechowywania
wpisu aktowego dotycz¹cego ma³¿eñstwa w terminie dziesiêciu dni zaprasza
wnioskodawcê, by zarejestrowaæ rozwi¹zanie ma³¿eñstwa i w jego obecnoci
rejestruje rozwi¹zanie ma³¿eñstwa. W dowodach lub dokumentach paszportowych by³ych ma³¿onków stawia siê stempel o zarejestrowaniu rozwi¹zania
ma³¿eñstwa zawieraj¹cy nazwisko, imiê, imiê odojcowskie osoby, z któr¹ zosta³o rozwi¹zane ma³¿eñstwo, miejsce i czas tej rejestracji.
Kobieta i mê¿czyzna, pomiêdzy którymi ma³¿eñstwo zosta³o rozwi¹zane,
maj¹ prawo z³o¿yæ wniosek do s¹du o wznowienie ich ma³¿eñstwa pod warunkiem, ¿e ¿adne z nich nie przebywa³o w ponownym ma³¿eñstwie59. Na
podstawie decyzji s¹du o wznowieniu ma³¿eñstwa oraz uniewa¿nieniu aktu
rozwi¹zania ma³¿eñstwa urz¹d stanu cywilnego wydaje nowy akt ma³¿eñstwa, w którym za dzieñ rejestracji ma³¿eñstwa, zgodnie z wyborem ma³¿onków, mo¿e byæ uznany dzieñ pierwszej rejestracji lub dzieñ uprawomocnienia
siê orzeczenia s¹du o wznowieniu ma³¿eñstwa60.
58 Wymienione regu³y dotycz¹ tylko ustania ma³¿eñstw rozwi¹zanych w trybie s¹dowym
po dniu 1 stycznia 2004 r., tj. po wejciu w ¿ycie kodeksu rodzinnego Ukrainy z 2002 r.
W przypadku ma³¿eñstw rozwi¹zanych w trybie s¹dowym przed t¹ dat¹ momentem ich ustania
jest data rejestracji rozwi¹zania ma³¿eñstwa w urzêdzie stanu cywilnego, por. art. 44 kodeksu
o ma³¿eñstwie i rodzinie z 1969 r.
59 Zob. art. 117 ust 1 k.r. W przypadku, gdy osoba uznana za zmar³¹ lub o nieustalonym
miejscu pobytu odnalaz³a siê i s¹d uchyli³ odpowiednie postanowienie, urz¹d stanu cywilnego
uniewa¿nia postanowienie o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa pod warunkiem, ¿e ¿adne z ma³¿onków
nie przebywa w nowym zwi¹zku ma³¿eñskim, zob. art. 118 ust. 3 k.r.
60 Zob. art. 117 ust. 2 k.r.
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W Polsce orzeczenie o rozwodzie, na podstawie art. 21 ust. 2 p.a.s.c.
w zw. z art. 26 p.a.s.c., jest podstaw¹ do naniesienia w akcie ma³¿eñstwa
osób, których to orzeczenie dotyczy, wzmianki marginesowej bêd¹cej integraln¹ czêci¹ aktu stanu cywilnego.
Na gruncie prawa ukraiñskiego dokonaæ zmiany imienia i nazwiska
mo¿e obywatel Ukrainy, który ukoñczy³ 14 rok ¿ycia. Jednak przed uzyskaniem pe³noletnioci musi on uzyskaæ zgodê rodziców albo tego z nich,
z którym zamieszkuje, lub opiekuna. Zmiany imienia i nazwiska dokonuje
urzêdnik stanu cywilnego w³aciwy wed³ug miejsca sta³ego zamieszkania
wnioskodawcy w terminie trzech miesiêcy od dnia z³o¿enia podania61.
W przypadku odmowy zmiany imienia urzêdnik wydaje wnioskodawcy kopiê
orzeczenia o odmowie, które w ustalonym trybie mo¿e byæ zaskar¿one.
Rejestracji zgonu na Ukrainie dokonuje siê w organach rejestracji aktów
stanu cywilnego wed³ug ostatniego miejsca zamieszkania zmar³ego, wed³ug
miejsca mierci lub znalezienia zw³ok lub wed³ug miejsca pochówku62. Wniosek dotycz¹cy rejestracji zgonu powinien byæ z³o¿ony nie póniej ni¿ w ci¹gu
trzech dób od dnia mierci lub znalezienia zw³ok, w przypadku niemo¿liwoci
uzyskania zawiadczenia lekarskiego o zgonie (ë³êàðñüêå ñâ³äîöòâî ïðî ñìåðòü)
na druku N 106/o-95 lub zawiadczenia felczera na druku N 106-1/o-95,
a w przypadku decyzji ekspertyzy s¹dowo-medycznej prokuratora  nie póniej ni¿ w ci¹gu piêciu dób. Przy rejestracji zgonu osób nierozpoznanych do
aktu zgonu wprowadzane s¹ tylko te dane, które mieszcz¹ siê w zawiadczeniu lekarskim o zgonie (ë³êàðñüêå ñâ³äîöòâî ïðî ñìåðòü).
Za datê zgonu osoby uznanej przez s¹d za zmar³¹ uwa¿a siê dzieñ uprawomocnienia siê orzeczenia s¹du, je¿eli s¹d inaczej nie postanowi³. W takich
przypadkach rejestracji zgonu dokonuje siê w ksiêgach wznowionych wpisów
aktowych o zgonie63. Rejestracja zgonu cudzoziemców oraz osób bez obywatelstwa dokonywana jest na zasadach ogólnych.
* * *
Integracja spo³eczna i gospodarcza, a tak¿e procesy demokratyzacyjne
sprzyjaj¹ du¿ej mobilnoci obywateli Europy, zw³aszcza rodkowowschodniej.
Swoboda i ³atwoæ podró¿owania wp³ywa na systematyczny wzrost zdarzeñ
o charakterze miêdzynarodowym maj¹cych wp³yw na stan cywilny osób.
Krótkie zestawienie niektórych aspektów rejestracji stanu cywilnego na
Ukrainie w jakie mierze pozwala na przybli¿enie bardzo praktycznej, aczkolwiek trudnej problematyki rejestracji u naszego wschodniego s¹siada.
61
62
63

Zob. pkt 6.1 Ïðàâèëà ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó â Óêðà¿í³.
Zob. ibidem, pkt. 3.1.
Zob. ibidem, pkt. 3.4.
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Summary
Defining the true marital status of the citizens is the basic prerequisite
in the legal circulation in all European countries. Marital status registration
in Ukraine, similarly to Poland, is the states domain. Obviously, the way
this task is performed is different in the two legal systems with the main
reason for the heterogeneity being the location of the bureaus registering life
events essential from the point of view of marital status. It seems that it is
the location in the structure of state administration that is the criterion
differentiating particular systems of marital status registration in other countries as well.
Legal and organizational bases for the operation of bureaus registering
marital status in Ukraine are defined in the Act of 24th December 1993
about registering acts of marital status, such as births (íàðîäæåííÿ), marriages (îäðóæåííÿ), quitting a marriage through divorce (ðîç³ðâàííÿ øëþáó), determining fatherhood (âñòàíîâëåííÿ áàòüê³âñòâà), changes in the surname
(ïåðåì³íè ïð³çâèùà), in the first name (³ìåí³), in the father-originating name
(³ìåí³ ïî áàòüêîâ³) and deaths (ñìåðò³).
A short presentation of selected aspects of marital status registration in
Ukraine allows, to some extent, to focus on the practical, though very complicated, issues of marital status registration in this country.
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Rational-choice economics  koncepcyjna podstawa
chicagowskiej szko³y ekonomicznej analizy prawa
w rozwa¿aniach sêdziego R.A. Posnera
1. Wprowadzenie
Na prze³omie lat 60. i 70. XX stulecia zacz¹³ siê rozwijaæ w USA,
a dok³adnie w Chicago Law School, nurt badawczy ogniskuj¹cy siê wokó³ analizy zwi¹zków wystêpuj¹cych pomiêdzy ekonomi¹ i prawem. Okreliæ go mo¿na
jako chicagowsk¹ szko³ê ekonomicznej analizy prawa, która mieci siê w zakresowo szerszej koncepcji Law & Economics. Nurt ten nie ma jednolitego charakteru. Trudno równie¿ wyznaczyæ jednoznaczne ramy chronologiczne jego rozwoju1. Nale¿y uznaæ, ¿e jego fundamenty stworzy³ R.A. Posner, pozostaj¹cy
1 W polskiej literaturze ekonomicznej za³o¿enia i rozwój koncepcji Law & Economics
przedstawi³ J. Boehlke w artykule Charakterystyka nurtu prawo i ekonomia we wspó³czesnej
myli ekonomicznej: W literaturze przedmiotu wyró¿nia siê dwie fale w rozwoju ekonomicznej
analizy prawa. Pierwsza, opisana dok³adnie w dziele H. Pearsona, Origins of Law & Economics.
The Economists New Science of Law Movement 18301930 by³a zwi¹zana z europejsk¹ tradycj¹
prawn¹, ale jej wp³ywy uwidoczni³y siê równie¿ w Stanach Zjednoczonych. Kluczow¹ kwesti¹
poruszan¹ w ramach pierwszej fali by³y zwi¹zki praw w³asnoci z histori¹, funkcjonowaniem
i prawem w ró¿nych strukturach spo³ecznych. [...] W ramach pierwszej fali zosta³a sformu³owana powszechnie dzi akceptowana teza, ¿e prawo jest wynikiem ekonomicznych i spo³ecznych
uwarunkowañ funkcjonowania struktur spo³ecznych. [...] Okres »drugiej fali ekonomicznej analizy prawa« rozpoczyna siê w latach 30. XX wieku i wi¹¿e siê z pracami K. Mengera, F. Von
Hayeka oraz R. Coasea. Wspomniany wczeniej E. Mackaay [E. Mackaay, History of Law and
Economics, (w:) B. Bouckaert, G. De Geest (eds.), Encyclopedia of Law end Economics, Edward
Elgar, Cheltenham 2000, s. 71  przyp. A.B.] dzieli okres drugiej fali na piêæ nastêpuj¹cych faz:
pocz¹tkowa, propozycji paradygmatu, akceptacji paradygmatu, kwestionowania paradygmatu
oraz ruchu wstrz¹niêtego. W fazie pocz¹tkowej, a wiêc w latach 30. XX wieku, podjêto na nowo
próby ukazania ró¿nych zwi¹zków pomiêdzy ekonomi¹ a prawem. I tak przyk³adowo A. Plant
analizowa³ prawa w³asnoci intelektualnej, natomiast R. Coase  naturê firmy. Zasadnicze
znaczenie mia³y jednak badania zainicjowane w latach 40. w uniwersytecie chicagowskim przez
A. Directora. [...] Jak stwierdza R. Posner, do lat 60. XX w. ekonomiczna analiza prawa by³a
praktycznie synonimem ekonomicznej analizy prawa antymonopolowego [R. A. Posner,
The Economic Approach to Law, Texas Law Review 1975, vol. 53, s. 758  przyp. A.B.].
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w dalszym ci¹gu jego g³ównym przedstawicielem2. Koncepcje Law & Economics zainspirowane zosta³y artyku³ami G. Calabresiego3 i R.H. Coasea4 .
W opracowaniach dotycz¹cych historii ekonomii i prawa w uniwersytecie chicagowskim omawiany etap okrelany jest okresem »starej ekonomii i prawa« [ibidem, s. 759  przyp. A.B.]. Po
starej »ekonomii i prawa« nast¹pi³ czas »nowej ekonomicznej analizy prawa«, który rozpocz¹³
siê w latach 1960. Podjêto wówczas wysi³ki na rzecz rozszerzenia zakresu zastosowañ analizy
ekonomicznej do podstawowych doktryn prawnych [...]. Szczególne jednak znaczenie mia³o
zastosowanie instrumentów analizy ekonomicznej do zachowañ nierynkowych [...]. Faza druga
obejmuje lata 19581973 i zaczyna siê wraz z powstaniem znanego do dzisiaj »Journal of Law
and Economics«. W tej fazie opublikowane zosta³y prawa H. Demsetza na temat efektów
zewnêtrznych wp³ywaj¹cych na poziom kosztów transakcji. To w³anie H. Demsetz u¿y³ po raz
pierwszy terminu »twierdzenie Coasea«. W swoich artyku³ach dowodzi³, ¿e efekty zewnêtrzne
nie mog¹ byæ argumentem na rzecz potrzeby interwencji pañstwa, a ich istnienie dowodzi
g³ównie nieefektywnoci struktur praw w³asnoci. [...] Istotny wk³ad do rozwoju nurtu »prawo
i ekonomia« wniós³ w tym okresie A. Alchian. Rozwa¿a³ on konsekwencje ró¿nic struktur
w³asnociowych, traktuj¹c w³asnoæ prywatn¹ i nieprywatn¹ jako zmienne decyzyjne, a wiêc
manipulowalne z punktu widzenia prawa. W okresie drugiej fazy G. Calabresi przedstawi³
koncepcjê analizy prawa odszkodowañ, odwo³uj¹c siê do instytucji kaucji, której wysokoæ
pozwala³aby nie tylko pokryæ koszty wyrz¹dzonych szkód, ale i koszty administrowania systemem odszkodowañ [G. Calabresi, Some Though on Risk Distribution and the Law of Torts, The
Yale Law Journal, March 1961, vol. 70, nr 4  przyp. A.B.]. W fazie trzeciej nast¹pi³a akceptacja
ekonomicznej analizy prawa przez szko³y prawa. Faza ta objê³a okres 1973-1980. [...] Zasz³y
wtedy trzy wydarzenia. Pierwszym z nich by³o powo³anie do ¿ycia »Journal of Legal Studiem«.
W 1977 r. ukaza³o siê drugie wydanie pracy R. Posnera Economic Analysis of Law. [...] Dokonana analiza zasad odpowiedzialnoci za szkody w ramach prawa ubezpieczeñ sta³a siê dla
R. Posnera podstaw¹ dla dokonania generalizacji, zgodnie z któr¹ regu³y prawa zwyczajowego
zapewnia³y efektywnoæ funkcjonowania prawnych instytucji oraz stworzenie systemu bodców
dla dzia³añ uwzglêdniaj¹cych koszty wyrz¹dzanych szkód oraz kosztów prewencji. [...] Historyczna analiza prawa zwyczajowego, okrelenie jego funkcji i zasad konstrukcyjnych pozwoli³o
przenieæ punkt ciê¿koci na rozwa¿ania dotycz¹ce instytucji prawnych bêd¹cych rezultatem
stosowania koncepcji prawa stanowionego. [...] Faza czwarta przypada na lata 19761983
i w czêci nak³ada siê na fazê trzeci¹. Opracowanie teoretycznych podstaw dla ekonomicznej
analizy prawa [...] nie zapobieg³o krytyce szko³y chicagowskiej. [...] Oponenci R. Posnera wskazywali, ¿e zasada efektywnoci nie mo¿e byæ podstaw¹ dystrybucji prawa, a tym bardziej jego
stanowienia. Dodatkowo podkrelano trudnoci empirycznej weryfikacji koncepcji prawa i ekonomii z powodu k³opotów z okreleniem poziomu i struktury kosztów stanowienia i dystrybucji
prawa. [...] Ostatnia, pi¹ta faza »drugiej fali« obejmuje okres po 1983 r. Jest to okres bardzo
intensywnego rozwoju nurtu »prawo i ekonomia«. [...] Ekonomiczna analiza prawa zaczê³a
korzystaæ z osi¹gniêæ nie tylko szko³y chicagowskiej, ale tak¿e nawi¹zuje do teorii wyboru
publicznego, nowej instytucjonalnej ekonomii. J. Boehlke, Charakterystyka nurtu prawo i ekonomia we wspó³czesnej myli ekonomicznej, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), £ad instytucjonalny w gospodarce, Wyd. UMK, Toruñ 2005, s. 43 i nast.
2 Zob. R.A. Posner, Economic Analysis of Law, 6th edition, Aspen Publishers, New York 2003.
3 G. Calabresi, Some Though on Risk Distribution and the Law of Torts, The Yale Law
Journal, March 1961, vol. 70, nr 4.
4 R.H. Coase, The Problem of Social Cost, Journal of Law & Economics 1960, nr 3.
Teoremat Coasea by³ szeroko dyskutowany w literaturze. Ogólnym wnioskiem z tej dyskusji
by³o uznanie, ¿e teoremat ten sam w sobie nie jest bardziej ideologiczny ni¿ teoria efektów
zewnêtrznych, która sk³ania siê do stosowania interwencji pañstwa. Kwestie zwi¹zane z interwencj¹ pañstwa s¹ skomplikowane i nie ma na nie odpowiedzi, która by wynika³a z teorii;
w nowoczesnej ekonomii teoria niedomagañ pañstwa i teoria niedomagañ rynku istniej¹ obok
siebie. Która z nich jest w³aciwa, zale¿y od wzglêdnych kosztów i korzyci, a wiêc od kwestii,
co do których poszczególne osoby mog¹ siê nie zgadzaæ ze sob¹. H. Landreth, D.C. Colander,
Historia myli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998, s. 628.
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Stanowi¹ one punkt wyjcia do prowadzonych analiz5. Obok rozwa¿añ
R.A. Posnera (Economic Analysis of Law, Economic Approach to Law, Rational  Choice Economics) wyró¿niæ nale¿y równie¿ koncepcje behawioralnej
analizy prawa i ekonomii (Behavioral Analysis of Law & Economics, Behavioral Economics) C. Sunsteina, Ch. Jolls i R. Thalera6. Du¿e znaczenie dla
funkcjonowania i interpretacji zjawisk wystêpuj¹cych na styku prawa i ekonomii maj¹ ponadto analizy prowadzone w ramach Public Choice Theory.
Problematyka zwi¹zków ³¹cz¹cych prawo i ekonomiê na gruncie prawnym zaczê³a byæ wyrazicie artyku³owana ju¿ w XIX stuleciu. Na szczególn¹
uwagê wydaj¹ siê zas³ugiwaæ rozwa¿ania O.W. Holmesa i R.J. Commonsa.
W artykule The Path of the Law opublikowanym w 1897 r. sêdzia
O.W. Holmes wyrazi³ zdecydowany pogl¹d, ¿e cz³owiek przysz³oci jest cz³owiekiem statystyki i ekonomii7. S³owa te mo¿na uznaæ za wyra¿enie pewnej
wizji, której istot¹ jest wzajemne przenikanie siê prawa i ekonomii oraz wp³yw
czynników ekonomicznych na kszta³t regulacji prawnych. O.W. Holmes nie
5
6

R.A. Posner, The Economic Approach to Law, Texas Law Review 1975, vol. 53, s. 759.
Przedstawione podzia³y s¹ wy³¹cznie wyrazem subiektywnego rozumienia przez autora
niniejszego artyku³u nurtów Law & Economics.
7 For the rational study of the law the black-letter man may be the man of the present,
but the man of the future is the man of statistics and the master of economics. It is revolting to
have no better reason for a rule of law than that so it was laid down in the time of Henry IV. It
is still more revolting if the grounds upon which it was laid down have vanished long since, and
the rule simply persists from blind imitation of the past. I am thinking of the technical rule as
to trespass ab initio, as it is called, which I attempted to explain in a recent Massachusetts
case. [przypis  1. Commonwealth v. Rubin, 165 Mass. 453]. O.W. Holmes, The Path of the
Law, Harvard Law Review 1897, vol. X, nr 8, s. 469; Odniesienie do s³ów O.W. Holmesa
odnaleæ mo¿na w analizach prowadzonych 90 lat póniej przez R. A. Posnera w artykule The
Decline of Laws as An Autonomous Discipline: 19621987 (Harvard Law Review 1987,
vol. 100, s. 762763), który stwierdza, ¿e s³owa Holmesa s¹ reakcj¹ na opiniê Langdella wyra¿on¹ w 1870 r.: principles of law could be inferred from judicial opinions, so that the relevant
training for students of the law was in reading and comparing opinions and the relevant
knowledge was the knowledge of what those opinions contained. He thought that this procedure was scientific, but it was not, not in the modern sense at any rate. It was a form of
Platonism; just as Plato had regarded particular chairs as manifestations of or approximations
to the concept of a chair, Langdell regarded particular decisions on contract law as manifestations of or approximations to the legal concept of contract. [...] Holmes [...] pointed out that law
is a tool for achieving social ends, so that to understand law requires understanding of social
conditions. Holmes thought the future of legal studies belonged to the economist and statistician  not to mention the philosopher, the sociologist, the political scientist, the historian, the
psychologist, and the anthropologist (notably excepting Henry Maine)  were not much interested in law, Holmess assault on Langdell did not undermine the autonomy of the law as
a discipline. Holmes himself was steeped in the philosophical thought, both ethical and epistemological, of the late nineteenth century, in particular Social Darwinism and Charles Peirces
pragmatism. However, the lesson suggested by his career, as by the careers of such other
notable legal thinkers as Benjamin Cardozo, Louis Brandeis, Roscoe Pound, John Wigmore,
Felix Frankfurter, Karl Llewellyn, Learned Hand, Jerome Frank, Henry Hart, and Lon Fuller,
was that a legal thinker should be cultivated, broadly educated, and intellectually well-rounded
(rather than merely proficient in the doctrinal analytics taught by Langdell and his successors)
 not that any of the keys to understanding law were held by disciplines other than law.
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odnosi³ siê bezporednio do ekonomii, ale z punktu widzenia obecnych rozwa¿añ naukowych mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e odpowiadaj¹ one wspó³czesnemu ekonomicznemu rozumieniu zjawisk spo³ecznych. Sygnalizuj¹ one koniecznoæ oceny procesu stanowienia i stosowania prawa w szerszym
kontekcie spo³eczno-ekonomicznym. Rozumienie normy prawnej uwarunkowane musi byæ czynnikami determinuj¹cymi kszta³t rzeczywistoci, w której
funkcjonuje regulacja prawna i w których oceniæ nale¿y jej spo³eczne znaczenie, w tym równie¿ skutki przez ni¹ wywo³ane. Jest ona zjawiskiem dynamicznym, rozwijaj¹cym siê wraz z rozwojem realiów spo³ecznych, gospodarczych czy politycznych. W efekcie musi odpowiadaæ aktualnym potrzebom,
w³aciwym w momencie stanowienia i stosowania prawa.
Z kolei w latach 20. XX stulecia R.J. Commons podnosi³, ¿e podstawowe
koncepcje i zasady ekonomiczne znajduj¹ bezporednie zastosowanie na
gruncie prawnym. Podkrela³ zw³aszcza znaczenie ekonomicznej koncepcji
niedoboru. Podstawowe kategorie ekonomiczne, takie jak popyt, poda¿, cena,
by³y dla niego w³aciwe równie¿ na gruncie systemów prawnych, cile zwi¹zanych z systemem ekonomicznym. Stwierdza³, ¿e wzajemne oddzia³ywanie obydwu systemów jest sta³ym i naturalnym zjawiskiem8. Spojrzenie R.J. Commonsa zdaje siê odpowiadaæ obecnym potrzebom i zadaniom stawianym
prawu. Uwzglêdnienie wzajemnych relacji pomiêdzy systemem ekonomicznym i prawnym rzutuje na wspó³czesne rozumienie mechanizmów rz¹dz¹cych procesem stanowienia i stosowania prawa. Mechanizmy ekonomiczne
osadzone w okrelonej rzeczywistoci spo³eczno-politycznej tworz¹ podstawê
i wyznaczaj¹ zakres rozumienia normy prawnej9.
8
9

R.J. Commons, Law and Economics, Yale Law Journal 1925, vol. 34, s. 371.
Ca³e jego podejcie do problemów spo³ecznych odrzuca³o w¹ski, statystyczny i dedukcyjny sposób podchodzenia do teorii neoklasycznej. Commons usi³owa³ uwzglêdniaæ w swojej analizie wszystkie nauki spo³eczne, ³¹cznie z histori¹ i prawem. Rozpatrywa³ spo³eczeñstwo i gospodarkê jako podlegaj¹ce ewolucji i zmianom, zg³asza³ te¿ ostry sprzeciw wobec niemal wy³¹cznie
dedukcyjnego podejcia ortodoksyjnego z jego za³o¿eniami hedonistycznych podmiotów gospodarczych i konkurencyjnych rynków. W koñcu Commons stwierdzi³, ¿e domniemane za³o¿enie
harmonii w gospodarce, na którym oparta by³a polityka laissez faire, by³o sprzeczne z jego
obserwacjami. [...] Commons twierdzi³, ¿e ortodoksyjna teoria kszta³towania cen i wymiany
by³a nierealistyczna. Zak³ada³a bowiem, ¿e jednostki s¹ racjonalne i dzia³aj¹ niemal mechanicznie na konkurencyjnych rynkach. Commons mówi³, ¿e tym, co kszta³tuje stosunki wymiany
wi¹¿¹ce z sob¹ oddzielne czêci gospodarki, nie s¹ atomistyczne, hedonistyczne jednostki dzia³aj¹ce na konkurencyjnych rynkach. [...] Transakcje sta³y siê kluczowym elementem w strukturze
teoretycznej Commonsa: »W rzeczywistoci transakcje sta³y siê miejscem spotkañ ekonomii,
fizyki, psychologii, etyki, prawa i polityki. Pojedyncza transakcja jest jednostk¹ obserwacji
skupiaj¹c¹ w sobie wyranie wszystkie te czynniki, gdy¿ jest ona z woli pewnej liczby ludzi
aktem wyboru miêdzy wariantami, przezwyciê¿aniem oporu, dzieleniem zasobów naturalnych
i ludzkich, dyktowanym obietnicami i ostrze¿eniami u¿ytecznoci, sympatii, obowi¹zku lub ich
przeciwieñstw, poszerzonymi, ograniczonymi lub wy³o¿onymi przez funkcjonariuszy pañstwa
lub koncernów gospodarczych i zwi¹zków zawodowych, którzy interpretuj¹ i egzekwuj¹ prawa,
obowi¹zki i swobody obywateli, decyduj¹c o tym, czy dane zachowanie siê jednostki pasuje czy
nie pasuje do zbiorowego zachowania siê narodów, polityków, biznesmenów, robotników, rodziny

Rational-choice economics  koncepcyjna podstawa chicagowskiej szko³y...

145

Wspó³czenie ekonomiczna analiza prawa jest postrzegana jako zastosowanie teorii ekonomii i metod ekonometrycznych do badania form, struktur,
procesów oraz oddzia³ywañ prawa i prawnych instytucji. Instytucje te s¹
przy tym traktowane jako zmienna endogeniczna systemu, a zadaniem ekonomicznej analizy prawa jest badanie efektów zmian niektórych z nich
w kontekcie pozosta³ych elementów systemu. Instytucje prawne s¹ przedmiotem wyboru spo³ecznego, który podlega wyjanianiu za pomoc¹ instrumentów analizy ekonomicznej. Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e podejcie ekonomiczne do objaniania prawnych instytucji nie dotyczy jedynie problemów
prawa gospodarczego, ale wszystkich obszarów prawa10. W polskiej literaturze ekonomicznej wskazuje siê, ¿e zdaniem [...] R.A. Posnera ekonomiczna
analiza prawa jest istotnym uzupe³nieniem tradycyjnych zainteresowañ ekonomii, koncentruj¹cych siê na poznaniu i wyjanianiu zachowañ rynkowych
aktorów ¿ycia spo³ecznego o problematykê zachowañ nierynkowych11.
R.A. Posner wyjania³ w pracy Values and Consequences, ¿e:
The economic analysis of law [...] tries to explain and predict the behavior of
participants in and persons regulated by the law. It also tries to improve law by
pointing out respects in which existing or proposed laws have unintended or undesirable consequences, whether on economic efficiency, or the distribution of income and
wealth, or other values. It is not merely an ivory-towered enterprise, at least in the
United States, where the law and economics movement is understood to have influenced legal reform in a number of important areas12.

Ekonomiczna analiza prawa znajduje zastosowanie na gruncie wszystkich ga³êzi prawa. Ocena normy prawnej z punktu widzenia przes³anek
i innych ruchów zbiorowych, w wiecie ograniczonych zasobów i mechanicznych si³« [J.R. Commons, The Legal Foundations of Capitalism, Macmillan, New York 1924, s. 5  przyp. A.B.].
G³ównym tematem podejcia Commonsa by³o w³¹czenie nauk spo³ecznych, historii i prawa do
analizy w celu wykazania, ¿e interwencja pañstwa jest czêsto konieczna dla osi¹gniêcia spo³ecznie po¿¹danych skutków. Przewa¿aj¹ca czêæ naszej dzia³alnoci gospodarczej nie jest nasz¹
dzia³alnoci¹ indywidualn¹; dzia³amy jako cz³onkowie grup, które s¹ kierowane i kszta³towane
przez regu³y funkcjonowania przedsiêbiorstw w ruchu. Mimo i¿ funkcj¹ tych regu³ jest przekszta³canie konfliktu w porz¹dek, niekiedy konflikt nasila siê wraz ze zmianami wprowadzanymi przez historiê. Takie konflikty lub spory s¹ wówczas regulowane przez modyfikacjê dawnych
regu³ funkcjonowania, które podlegaj¹ postêpuj¹cemu bez koñca procesowi zmian. W³aciwym
przedmiotem ekonomii, jak utrzymywa³ Commons, s¹ instytucje, które kszta³tuj¹ nasze ¿ycie i
spo³eczeñstwo poprzez dzia³anie zbiorowe. To zbiorowe dzia³anie nie tylko kieruje dzia³aniem
indywidualnym, ale te¿ wyzwala je, wyswobadzaj¹c jednostkê »spod przymusu, przemocy, dyskryminacji i nieuczciwej konkurencji poprzez ograniczenia na³o¿one na inne jednostki. A dzia³anie zbiorowe jest czym wiêcej ni¿ ograniczaniem i wyzwalaniem indywidualnego dzia³ania 
jest ekspansj¹ woli jednostki daleko poza to, co potrafimy osi¹gn¹æ naszymi w³asnymi drobnymi
czynami« [J.R. Commons, Institutional Economics, Macmillan, New York 1934, s. 73  przyp.
A.B.]. H. Landreth, D.C. Colander, op. cit., s. 505 i nast.
10 J. Boehlke, op. cit., s. 44.
11 Ibidem.
12 R.A. Posner, Values and Consequences: An Introduction to Economic Analysis of Law,
Chicago John M. Olin Law & Economics Working Paper No. 53 March 1998 (2d series), The
Law School, The University of Chicago, s. 2, [online] <www.ssrn.com>, dostêp: 20.04.2006.
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ekonomicznych ma walor uniwersalny, pozwalaj¹cy na stosowanie tej koncepcji w odniesieniu do ró¿nych systemów prawnych i mieszcz¹cych siê w ich
zakresie poszczególnych instytucji oraz regulacji. Szerokie podejcie analiz
Law & Economics do zwi¹zków wystêpuj¹cych pomiêdzy prawem i ekonomi¹
umo¿liwia ocenê normy prawnej jako takiej, a tak¿e zwi¹zanej z jej kszta³tem i treci¹ skutecznoci oraz ekonomicznych skutków.

2. Filozoficzno-ekonomiczne podstawy chicagowskiej
szko³y ekonomicznej analizy prawa
Podstaw¹ koncepcji chicagowskiej szko³y ekonomicznej analizy prawa
i ekonomii, podkrelan¹ w pracach R.A. Posnera, jest utylitaryzm. Zrozumienie filozoficznych za³o¿eñ tej doktryny wymaga odwo³ania siê do rozwa¿añ
J. Benthama, dla którego przyjemnoæ jest dobrem, a wiêc d¹¿enie do jej
osi¹gniêcia jest nakazem etycznym. Osi¹ganie przyjemnoci powoduje zwiêkszenie liczby szczêliwych jednostek w skali ludzkoci. Za³o¿enia te pozwoli³y
J. Benthamowi na sformu³owanie uniwersalnej zasady powszechnego szczêcia ludzkoci, któr¹ stanowi »najwiêksza iloæ szczêcia najwiêkszej iloci
ludzi«. Istotne jest tu za³o¿enie, ¿e w ogólnym rachunku szczêcia ca³ej ludzkoci ka¿dy cz³owiek liczy siê tak samo i nikt nie jest w ¿aden sposób
uprzywilejowany13. Ekonomici, analizuj¹c za³o¿enie przyjête przez J. Benthama, ¿e dobrobyt ³¹czny jest po prostu arytmetyczn¹ sum¹ dobrobytów
indywidualnych zauwa¿yli, ¿e omija ono problem interpersonalnych porównañ u¿ytecznoci, wybieraj¹c taki jedynie przypadek, w którym tego rodzaju
porównania nie nastrêczaj¹ ¿adnych trudnoci14. Rozwój cywilizacyjny stosunków spo³ecznych, ekonomicznych czy wreszcie dostrze¿enie wagi czynników psychologicznych w analizie zachowañ rynkowych, sk³adaj¹cych siê na
okrelon¹ globaln¹ rzeczywistoæ, powoduje jednak koniecznoæ dokonywania
porównañ interpersonalnych.
Analizy J. Benthama da³y intelektualny asumpt dla prac J.S. Milla. Jest
to zw³aszcza widoczne w stwierdzeniu, ¿e chocia¿ tylko w bardzo niedoskona³ym wiecie mo¿na s³u¿yæ najlepiej szczêciu innych przez ca³kowite powiêcenie w³asnego, godzê siê ca³kowicie, ¿e póki wiat jest niedoskona³y,
gotowoæ do tego rodzaju ofiar stanowi najwy¿sz¹ cnotê, jak¹ cz³owiek mo¿e
osi¹gn¹æ. Dodam ponadto, choæ to mo¿e brzmieæ jak paradoks, ¿e póki wiat
jest taki, jaki jest, kto zdaje sobie sprawê, ¿e mo¿e obyæ siê bez szczêcia, ten
13 K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Podrêcznik akademicki, Poznañ 2004, s. 210.
14 Praktycznie wszyscy autorzy przed Paretem w taki w³anie sposób pomijali kwestiê
porównywania ró¿nych pozycji optymalnych odpowiadaj¹cych ró¿nym podzia³om dochodu.
M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujêcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994, s. 590.
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ma najlepsze widoki na osi¹gniêcie takiego szczêcia, jakie osi¹gn¹æ mo¿na.
Tylko bowiem ta wiadomoæ mo¿e cz³owieka uniezale¿niæ od losu, daj¹c mu
przewiadczenie, ¿e najgorsze nieszczêcia nie s¹ w stanie go pokonaæ. Kto
ma takie przewiadczenie, ten nie lêka siê przeciwnoci ¿yciowych i umie
 jak wielu stoików w najgorszych czasach Rzymskiego Imperium  cieszyæ
siê w spokoju tym, co mu dostêpne, nie przejmuj¹c siê tym, ¿e to radoci
niepewne i ¿e kiedy musz¹ mieæ swój koniec15. W dalszym ci¹gu swoich
rozwa¿añ J.S. Mill wskazuje na utylitarystyczn¹ istotê powiêcenia siê.
Powiêcenie to nie mo¿e byæ bowiem dobrem samym w sobie: Moralnoæ
utylitarystów uznaje w cz³owieku zdolnoæ powiêcenia swojego w³asnego
najwiêkszego dobra dla dobra innych. Zaprzecza tylko temu, by powiêcenie
to by³o samo przez siê dobrem, i uwa¿a je za marnotrawstwo, je¿eli nie
powiêksza ogólnej sumy szczêcia albo nie zmierza do jej powiêkszenia. Jedyn¹ ofiar¹ z samego siebie, któr¹ pochwala, jest oddanie siê szczêciu innych
czy te¿ realizowaniu pewnych jego warunków niezbêdnych, przy czym to
szczêcie innych mo¿e byæ szczêciem ca³ej ludzkoci b¹d te¿ szczêciem
pewnych jednostek w granicach wyznaczonych przez interesy wspólne ca³ej
ludzkoci16. Powiêcenie siê jest wiêc rodkiem s³u¿¹cym dobru ogó³u i ma
wartoæ wtedy, gdy powiêksza ogóln¹ sumê szczêcia. W efekcie szczêcie,
które stanowi utylitarystyczne kryterium w³aciwego postêpowania, nie jest
szczêciem osobistym dzia³aj¹cego, lecz szczêciem wszystkich. Je¿eli idzie
o stosunek do w³asnego szczêcia w zestawieniu ze szczêciem innych, utylitaryzm wymaga od cz³owieka takiej cis³ej bezstronnoci, jak¹ by mia³ ¿yczliwy widz nie zainteresowany w sprawie. W podstawowych przykazaniach
Jezusa z Nazaretu odnajdujemy w ca³oci ducha etyki u¿ytecznoci. Ten, kto
by czyni³ innym to, czego chcia³by sam od nich doznaæ, i kocha³ bliniego jak
siebie samego, spe³nia³by idea³ moralnoci utylitarystycznej17.
Rozwa¿ania J.S. Milla dostarczaj¹ szeregu praktycznych wskazówek,
które pozwalaj¹ postêpowaæ zgodne z utylitarystyczn¹ doktryn¹ oraz umo¿liwiaj¹ jej realizacjê w sposób najdoskonalej ³¹cz¹cy interes jednostki i interes
ogólny. Jako rodek mo¿liwie najwiêkszego zbli¿enia siê do tego idea³u,
utylitaryzm doda³by jeszcze: po pierwsze, wymaganie, ¿eby prawodawstwo
i urz¹dzenia spo³eczne zmierza³y do jak najlepszego uzgodnienia szczêcia
czy te¿ (jak to siê mówi potocznie) interesu ka¿dego indywiduum z interesem
ogó³u; po drugie, by wychowanie i opinia, które maj¹ tak wielki wp³yw na
ludzki charakter, u¿ywa³y tego wp³ywu dla wytworzenia w psychice ka¿dego
cz³owieka nierozerwalnego zwi¹zku miêdzy jego w³asnym szczêciem i takimi dzia³aniami czy powci¹gami, które dyktowane s¹ przez wzgl¹d na szczê15 J.S. Mill, Utylitaryzm, t³um. M. Ossowska, [w:] J. S. Mill, Utylitaryzm. O wolnoci,
BKF, PWN, Warszawa 2006, s. 2223.
16 Ibidem, s. 23.
17 Ibidem.
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cie ogólne, tak by cz³owiek nie tylko nie móg³ sobie w ogóle wyobraziæ mo¿liwoci w³asnego szczêcia po³¹czonego z postêpowaniem sprzeciwiaj¹cym siê
ogólnemu dobru, ale by ponad bezporedni impuls przyczyniania siê do ogólnego dobra sta³ siê dla ludzi jednym z ich sta³ych motywów dzia³ania, a uczucia
z tym zwi¹zane zajmowa³y miejsce naczelne w ich ¿yciu emocjonalnym18.
Analizuj¹c wp³yw utylitarystycznej myli filozoficznej na kszta³t koncepcji Law & Economics, trzeba równie¿ odwo³aæ siê do prac ekonomistów, dla
których twórcz¹ inspiracj¹ bardzo czêsto by³y pogl¹dy utylitarystyczne. Istotne znaczenie maj¹ w tym wzglêdzie rozwa¿ania V. Pareta. W swoich badaniach zajmowa³ siê on zagadnieniem sposobu oceny efektywnoci alokacji
zasobów ujmowanej z punktu widzenia gospodarki lub szczególnej struktury
rynku w ramach gospodarki19. U ich podstaw leg³o za³o¿enie koniecznoci
redystrybucji dochodów i jej implikacji dla podmiotów w niej uczestnicz¹cych. V. Pareto uwa¿a³, ¿e optymalna jest taka redystrybucja, w wyniku
której uzyskanie korzyci przez jeden podmiot nie powoduje pogorszenia
sytuacji innych podmiotów20. Koncepcja ta okrelona zosta³a jako optimum
Pareta21, które definiowane jest jako pozycja, poza któr¹ podwy¿szenie
czyjegokolwiek dobrobytu nie jest mo¿liwe w tym sensie, ¿e niemo¿liwe jest
przeniesienie kogokolwiek na bardziej preferowan¹ pozycjê (przez »transformacjê« dóbr i us³ug za porednictwem produkcji albo wymiany) bez naruszenia dobrobytu kogo innego22. Idea³em jest wiêc sytuacja, która umo¿liwia
18 Ibidem, s. 2324. Wspó³czenie, uwzglêdniaj¹c z³o¿onoæ wiata oraz czynników, które
wp³ywaj¹ na podejmowane decyzje, wskazuje siê ¿e: Ju¿ od czasów opublikowania w 1776 r.
przez A. Smitha swoich refleksji nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów w liberalnej
myli ekonomicznej zaczê³o siê upowszechniaæ przekonanie, ¿e ³ad moralny oparty na wiadomoci interesu zbiorowego zinternalizuje siê w celach autonomicznych homo oeconomicus. Upowszechnienie siê ekonomicznej koncepcji homo oeconomicus J.S. Milla spowodowa³o oderwanie
ekonomii od wskazówek sumienia. Zwolennicy skrajnego liberalizmu opowiedzieli siê za mechanizmem rynkowym jako ród³em ³adu moralnego w gospodarce. Jednak¿e wielu teoretyków
liberalnej myli ekonomicznej docenia równie¿ inne ród³a ³adu moralnego. Np. F. Hayek
 wybitny przedstawiciel skrajnego liberalizmu koñca XX w.  przyznaje, ¿e spo³eczeñstwa,
które pos³ugiwa³y siê altruizmem i solidaryzmem grupowym rozwija³y siê lepiej ni¿ te, które
indywidualizm i egoizm wynios³y do rangi cnót publicznych. W ramach liberalizmu teoria
dobrobytu postuluje maksymalizowanie dobrobytu spo³ecznego poprzez powiêkszenie dobrobytu
jednostkowego, jednak¿e w sposób nie uszczuplaj¹cy dobrobytu jakiegokolwiek innego uczestnika gospodarowania. Niektórzy krytycy liberalizmu ekonomicznego uwa¿aj¹, ¿e jego rezultatem
bêdzie destrukcja spo³eczeñstwa, bezradnoæ wobec losu równa z bezradnoci¹ cz³owieka pierwotnego, który ponadto bêdzie ¿y³ w ca³kowicie zdegradowanym rodowisku. Autor koñca historii, F. Fukuyama zwraca uwagê na koniecznoæ przyzwoitego traktowania wszystkich cz³onków
zbiorowoci, tak¿e s³abych, niewydolnych, ochrony wszelkich instytucji, w których tkwi kapita³
spo³eczny, czyli rodziny, wspólnoty lokalnej, religii. M. G. Woniak, Fundamentalne problemy
aksjologiczne ³adu instytucjonalnego wspó³czesnej gospodarki, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke
(red.), op. cit., s. 25.
19 H. Landreth, D.C. Colander, op. cit., s. 412.
20 S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. 3 zm., PWN, Warszawa 2006, s. 71.
21 M. Blaug, op. cit., s. 590.
22 Ibidem, s. 593.
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dokonanie takiego podzia³u rzadkich zasobów, aby poprawienie pozycji materialnej jednego podmiotu nie powodowa³o pogorszenia u drugiego23.
Pierwotnie uwa¿ano, ¿e koncepcja V. Pareta nadaje siê do analizy jedynie w ujêciu modelowym. Sam autor podnosi³, ¿e nie ma ona szczególnego
znaczenia dla problematyki rzeczywistego wiata, w którym konieczne jest
dokonywanie porównañ miêdzyosobowych24. Rozwa¿ania Pareta nabra³y jednak specjalnego znaczenia w momencie, gdy stwierdzono, ¿e rynki konkurencyjne bêd¹ prowadziæ do wyst¹pienia sytuacji optimum Pareta, czyli do progu, po przekroczeniu którego nikomu nie mo¿na polepszyæ bytu bez jego
pogorszenia komu innemu25. Wspó³czesna nauka ekonomii ocenia dzie³o
Pareta jako zdecydowan¹ cezurê w dziejach subiektywnej teorii dobrobytu.
Wczeniejsi autorzy przynale¿ni do »u¿ytecznociowej« tradycji zawsze traktowali »dobrobyt« jako sumê kardynalnie mierzalnych u¿ytecznoci poszczególnych gospodarstw domowych danej spo³ecznoci; optymaln¹ alokacj¹ zasobów by³a alokacja maksymalizuj¹ca tak pojmowany dobrobyt. Za czasów
Marshalla zdawano sobie sprawê, ¿e tego rodzaju »rachunek szczêliwoci«
opiera³ siê na za³o¿eniu, i¿ wszyscy osobnicy maj¹ identyczne funkcje u¿ytecznoci dochodu. W takim za przypadku wynika³o z tego oczywicie, i¿
optymalna alokacja zasobów mo¿e byæ osi¹gniêta jedynie pod warunkiem
równego podzia³u dochodu. [...] W swoim Podrêczniku ekonomii politycznej
(Manuel déconomie politique, 1906) Pareto zdecydowanie zerwa³ z praktyk¹
tradycyjn¹, nie tylko odrzucaj¹c u¿ytecznoæ kardynaln¹ i addytywne funkcje
u¿ytecznoci, ale tak¿e ograniczaj¹c siê rygorystycznie do takich tylko konkluzji w kwestii dobrobytu, które nie zale¿¹ w ogóle od jakichkolwiek porównañ interpersonalnych, [...] warunki optymalnoci wymiany zale¿¹ tylko od
intrapersonalnych porównañ u¿ytecznoci, nigdy od jej porównañ interpersonalnych26.
Do mylicieli, których rozwa¿ania wp³ynê³y na kszta³t chicagowskiej
szko³y ekonomicznej analizy prawa, zalicza siê równie¿ R. Pounda. Wspó³czenie jego badania oceniæ nale¿y jako podkrelenie znaczenia ekonomii, socjologii, psychologii czy polityki dla analiz prowadzonych na gruncie systemów
23
24

H. Landreth, D.C. Colander, op. cit., s. 413.
Ibidem. W dyskusji nad koncepcj¹ efektywnoci Pareto zwraca siê uwagê, ¿e w pewnych warunkach mo¿e byæ ona skuteczna, a mianowicie gdy przyjmie siê, ¿e mierzenie efektywnoci opiera siê na krañcowych kosztach spo³ecznych powstaj¹cych przy wytwarzaniu ka¿dego
dobra. Notabene, za³o¿enie to jest fundamentalnym teorematem (paradygmatem) ekonomii
dobrobytu. Problem komplikuje siê jednak, gdy wyjdziemy poza czysto techniczne ujêcie efektywnoci Pareto. W rzeczywistoci okazuje siê bowiem, ¿e spo³eczeñstwo mo¿e preferowaæ inn¹,
nieefektywn¹ alokacjê zasobów, opart¹ na zasadach równoci, sprawiedliwoci oraz na innych
kryteriach. Spe³nianie tych warunków nie jest mo¿liwe w ramach mechanizmu rynkowego,
wymaga interwencji pañstwa i zastosowania mechanizmu administracyjnego. S. Owsiak,
op. cit., s. 71.
25 H. Landreth, D.C. Colander, op. cit., s. 413.
26 M. Blaug, op. cit., s. 590.
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prawa. Istot¹ jego rozwa¿añ by³o zwrócenie uwagi na znaczenie zagadnieñ
spo³ecznych w praktyce prawniczej, uwzglêdnianie kategorii ludzkich potrzeb, pragnieñ oraz nadziei, przy jednoczesnym odsuniêciu na dalszy plan
kwestii woli. Po zestawieniu potrzeb, ¿¹dañ lub interesów, których siê dochodzi i dla których ¿¹da siê gwarancji prawnych, nale¿y je oceniæ, wybraæ
te, które uznane zosta³y za okrelaj¹ce granice, w obrêbie których nie bêdzie
sprzecznoci miêdzy tym a innymi interesami, oraz rozwa¿yæ, w jakiej mierze mo¿emy je urzeczywistniæ za pomoc¹ prawa. [...] Trzy czynniki okrelaj¹
zmiany zachodz¹ce w zakresie podstaw teorii: przesuniêcia celu prawa
z rozwa¿ania woli na rozwa¿anie potrzeb oraz przejcie od godzenia czy
harmonizowania woli do godzenia czy harmonizowania potrzeb. Najwa¿niejsz¹ rolê odegra³a w tym zakresie psychologia, która podwa¿y³a podstawy
metafizycznej woli w obrêbie filozofii prawa. Dziêki tendencji zmierzaj¹cej do
unifikacji nauk spo³ecznych, równie¿ ekonomia odegra³a powa¿n¹ rolê, szczególnie porednio przez podjêcie usi³owañ wdro¿enia ekonomicznej interpretacji historii prawa, wzmacniaj¹c ustalenia psychologii przez ukazanie wp³ywu
czynników ekonomicznych na okrelenie kszta³tu prawa [...]27. Rozwa¿ania
te  zw³aszcza z punktu widzenia ekonomicznej analizy prawa  wydaj¹ siê
byæ niezwykle cenne, bowiem ³¹cz¹c zarówno czynniki prawne, spo³eczne, jak
i ekonomiczne, pozwalaj¹ doceniæ znaczenie subiektywnych odczuæ uczestników aktu prawnego. R. Pound dochodzi w swoich analizach do z³o¿onego
wiata, odpowiadaj¹cego w du¿ym stopniu obecnym uwarunkowaniom. Podkrela³ bowiem, ¿e w celu lepszego zrozumienia wspó³czesnego prawa sk³onny jestem zadowoliæ siê obrazem, który pozwala na mo¿liwie maksymalne
zaspokojenie potrzeb ca³ego spo³eczeñstwa, przy mo¿liwie najmniejszych
ofiarach. Prawo sk³onny jestem traktowaæ jako instytucjê spo³eczn¹, która
ma na celu zaspokojenie potrzeb spo³ecznych  ¿¹dañ, postulatów i oczekiwañ, ujawniaj¹cych siê w bytowaniu cywilizowanego spo³eczeñstwa  przez
podejmowanie dzia³añ id¹cych tak daleko, jak tylko mo¿na czyniæ mo¿liwie
najmniej powiêcaj¹c, oraz w takiej mierze, w jakiej tego rodzaju potrzeby
mog¹ byæ zaspokojone, za ¿¹dania po¿yteczne, za porednictwem normowania
dzia³añ ludzkich w ramach spo³eczeñstwa zorganizowanego politycznie28.
Analizuj¹c doktrynalne podstawy Posnerowskich za³o¿eñ ekonomicznej
analizy prawa  na gruncie nauki ekonomii  zasadne jest równie¿ odwo³anie
siê do kryterium Kaldora-Hicksa. Powsta³o ono w wyniku po³¹czenia przez
T. Scitowskyego w artykule A Note on Welfare Propositions in Economics29
kryterium N. Kaldora opisanego w pracy Welfare Propositions and Interper27 An Introduction to the Philosophy of Law (s. 4247, t³um. J. Justyñskiego), [w:]
J. Justyñski, Wybór tekstów ród³owych z historii doktryn polityczno-prawnych, wyd. 2, TNOiK,
Toruñ 2004, s. 294.
28 Ibidem, s. 295.
29 Review of Economic Studies 1941, nr 9.
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sonal Comparisons of Utility30 oraz koncepcji J.R. Hicksa przedstawionej
w artykule The Foundations of Welfare Economics31. Kryterium KaldoraHicksa uznawane jest za jedn¹ z metod pozwalaj¹cych na ocenê ekonomicznej efektywnoci alokacji zasobów32. W myl tej koncepcji o efektywnoci
rozwi¹zania mo¿na mówiæ wtedy, gdy w wyniku jego zastosowania jeden
podmiot zyskuje wiêcej, ni¿ traci inny. Jednoczenie  choæby w ujêciu teoretycznym  mo¿na przyj¹æ za³o¿enie, ¿e realne jest skompensowanie strat
przez podmiot zyskuj¹cy na rzecz podmiotu trac¹cego. W konsekwencji, je¿eli
w danej sytuacji, uwzglêdniaj¹c dany zakres alokacji zasobów, wprowadzenie
takiego rozwi¹zania nie jest mo¿liwe, czyli wynikiem ka¿dej zmiany alokacji
zasobów bêdzie to, ¿e zyski bêd¹ mniejsze od strat, to dana alokacja jest
efektywna w sensie koncepcji Kaldora-Hicksa. Nale¿y podkreliæ, ¿e kompensacja strat w tym ujêciu implikuje jedynie teoretyczn¹ mo¿liwoæ takiej
rekompensaty, a nie obowi¹zek jej dokonania33. Znaczenie rekompensat dla
kszta³tu zjawisk ekonomicznych zwiêksza³o siê wraz z rozwojem stosunków
spo³ecznych i gospodarczych. Na pocz¹tku XX w. teoretyczn¹ mo¿liwoæ ich
stosowania analizowa³ E. Barone, który poszerzy³ koncepcjê V. Pareta. Twierdzi³ on, ¿e wszystkie zmiany w indywidualnym dobrobycie mo¿na wyraziæ
w kategoriach równowa¿nej iloci dochodu realnego, któr¹ dany osobnik by³by sk³onny wzi¹æ  albo zap³aciæ  w zamian za przywrócenie mu jego
pierwotnej pozycji dobrobytu. [...] Zmiana, która przynosi korzyæ niektórym
osobom, a stratê innym, obecnie mo¿e zostaæ uznana za zmianê jednoznacznie zwiêkszaj¹c¹ dobrobyt, je¿eli ci, którzy odnosz¹ korzyæ, mog¹ wyp³aciæ
kompensatê tym, którzy ponosz¹ straty, tak aby ci ostatni dobrowolnie zgodzili siê na ow¹ zmianê. Po wyp³aceniu kompensat ci, którzy skorzystali,
znajduj¹ siê w lepszej pozycji, ci za, którzy stracili, znajduj¹ siê w pozycji
nie gorszej ni¿ przedtem34.
Po³¹czone koncepcje N. Kaldora i J.R. Hicksa uwa¿ane s¹ za rozwiniêcie
i uogólnienie koncepcji efektywnoci V. Pareta. Relacje miêdzy ekonomiczn¹
efektywnoci¹ w sensie Pareto i efektywnoci¹ w sensie Kaldora-Hicksa
kszta³tuj¹ siê w sposób nastêpuj¹cy: zmiana sytuacji, która jest dopuszczalna
w sensie Kaldora-Hicksa, by³aby dopuszczalna tak¿e w sensie Pareto, gdyby
30
31
32

Economic Journal 1939, nr 49.
Ibidem.
J. Stelmach, B. Bro¿ek, W. Za³uski, Dziesiêæ wyk³adów o ekonomii prawa, Wolters
Kluwer, Warszawa 2007, s. 36.
33 Ibidem. Istnieje ogromna ró¿nica pomiêdzy potencjaln¹ kompensacj¹ a faktyczn¹ wyp³at¹ kompensacyjn¹: kompensata potencjalna oznacza, ¿e istnieje jaki dochód ekstra, który
mo¿na rozdzieliæ, natomiast faktyczne wyp³acenie kompensaty oznacza, ¿e rzeczywicie dokonano wyboru takiego szczególnego sposobu podzia³u owego dochodu ekstra, który jest najbardziej
preferowany; a w tym punkcie wkrada siê znowu interpersonalne porównanie., M. Blaug,
op. cit., s. 593.
34 Ibidem.
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na osoby zyskuj¹ce w wyniku tej zmiany na³o¿ono obowi¹zek zap³acenia
rekompensaty osobom, które w wyniku tej zmiany trac¹. Z tego wzglêdu
ulepszenie w sensie Kaldora-Hicksa jest niekiedy potencjalnym ulepszeniem
w sensie Pareto. [...] efektywnoæ w sensie Kaldora-Hicksa takiego obowi¹zku nie nak³ada; zak³ada jedynie, ¿e zmiana danej sytuacji jest dopuszczalna
tylko wtedy, jeli korzyci osób zyskuj¹cych w wyniku tej zmiany s¹ na tyle
du¿e, i¿ pozwalaj¹ na tak¹ rekompensatê. Oczywicie ka¿de ulepszenie
w sensie Pareto jest równie¿ ulepszeniem w sensie Kaldora-Hicksa, ale nie
odwrotnie; wiêkszoæ ulepszeñ w sensie Kaldora-Hicksa nie stanowi ulepszeñ w sensie Pareto (gdy¿ zazwyczaj kto traci w wyniku zmiany danej
sytuacji)35.
Stosowane w koncepcji Kaldora-Hicksa kryteria efektywnoci rozwi¹zañ
w porównaniu z kryterium Pareta uznaje siê za mniej cis³e. Za³o¿enia efektywnoci Pareta nie dopuszczaj¹ sytuacji, w której jaki podmiot straci na
wprowadzeniu rozwi¹zania. Warunki wolnego rynku trudne s¹ jednak do
pogodzenia z takim za³o¿eniem. Uwzglêdniaj¹c bowiem dobrowolnoæ dokonywania transakcji, do wymiany dóbr w warunkach wolnorynkowych dochodzi wy³¹cznie przy obopólnej korzyci podmiotów uczestnicz¹cych w transakcji. W praktyce najczêciej wystêpuje sytuacja, w której wprowadzenie
jakiego rozwi¹zania polepszy sytuacjê niektórych podmiotów kosztem innych. Przy zastosowaniu kryterium Kaldora-Hiksa uwzglêdnia siê takie sytuacje i dopuszcza mo¿liwoæ straty jakiego podmiotu pod warunkiem, ¿e
osi¹gniêty przez inne podmioty zysk jest wiêkszy od poniesionej straty oraz
¿e istnieje przynajmniej teoretyczna mo¿liwoæ pe³nej kompensacji strat.
W takiej sytuacji nadwy¿ka korzyci nad kosztami dokonanej rekompensaty
stanowi poprawê sytuacji jednego podmiotu bez pogorszenia sytuacji innego
podmiotu. Odpowiada to efektywnoci w sensie Pareta i jednoczenie jest
miar¹ wzrostu dobrobytu spo³ecznego zwi¹zanego z wprowadzeniem takiego
rozwi¹zania.

3. Chicagowska szko³a ekonomiczna
Analiza za³o¿eñ chicagowskiej szko³y ekonomicznej analizy prawa nie
jest mo¿liwa bez odwo³ania siê do chicagowskiej szko³y ekonomicznej, która
zajmuje poczesne miejsce w myli ekonomicznej. Reprezentowa³a ona przekonanie, ¿e rynki jako rodki organizuj¹ce spo³eczeñstwo dzia³aj¹ lepiej ni¿
ich alternatywy. Milton Friedman pisa³, ¿e w dyskusjach nad polityk¹ gospodarcz¹ »Chicago« oznacza wiarê w efektywnoæ wolnego rynku jako rodka organizuj¹cego zasoby, sceptycyzm wobec dzia³añ rz¹du oraz podkrelanie
35

J. Stelmach, B. Bro¿ek, W. Za³uski, op. cit., s. 3839.
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roli iloci pieni¹dza jako kluczowego czynnika w wywo³aniu inflacji. W dyskusjach nad nauk¹ ekonomiczn¹ »Chicago« oznacza podejcie, które traktuje
powa¿nie stosowanie teorii ekonomicznej jako narzêdzia s³u¿¹cego analizowaniu d³ugiego szeregu konkretnych problemów, a nie abstrakcyjnej konstrukcji matematycznej o du¿ym piêknie, lecz ma³ej mocy; podejcie, które
k³adzie nacisk na empiryczne testowanie teoretycznych uogólnieñ i które
odrzuca zarówno fakty bez teorii, jak i teoriê bez faktów. Autor ten postrzega³ ekonomiê jako narzêdzie s³u¿¹ce analizie realnych problemów. Jego zdaniem ekonomii nie wolno rozumieæ jako matematycznego rozwa¿ania pozbawionego instytucjonalnego kontekstu. W ka¿dym wypadku ma ona
zastosowanie do realnych problemów rzeczywistego wiata, a nie jedynie do
naukowych modeli, które bardzo czêsto idealizuj¹ jego obraz. W swoich
rozwa¿aniach nad kwestiami polityki ³¹czy on z sob¹ siln¹ wiarê w prawa
i wolnoci jednostki oraz w efektywnoæ rynku w obronie tych praw36.
Podstawowy wp³yw na kszta³t chicagowskiej szko³y ekonomicznej analizy prawa mia³y jednak rozwa¿ania R.H. Coasea. Przekonanie [...] jakoby
interwencja pañstwa w postaci opodatkowania i subsydiowania by³a po¿¹dana zawsze wtedy, gdy wystêpuje rozbie¿noæ miêdzy produktem prywatnym
a spo³ecznym, zosta³o zakwestionowane przez R.H. Coasea i innych. Twierdz¹ oni, ¿e pomimo dzia³ania efektów zewnêtrznych w produkcji i w konsumpcji mechanizm rynkowy mo¿e prowadziæ do jakiego optimum Pareta,
poniewa¿ zazwyczaj mo¿na wyobraziæ sobie rozwi¹zanie oparte na przetargach prywatnych, eliminuj¹ce te efekty zewnêtrzne; co wiêcej, koszty administracyjne zwi¹zane z opodatkowaniem i subsydiowaniem ³atwo mog¹ poch³on¹æ wiêcej zasobów ni¿ to, co siê traci wskutek odchylenia od optimum
Pareta. [...] Podsumowuj¹c: je¿eli prawa w³asnoci do wszystkich wchodz¹cych w grê zasobów s¹ jednoznacznie okrelone i je¿eli wszystkie podmioty
ekonomiczne s¹ zdolne do wspólnego negocjowania  »koszty transakcyjne s¹
znikome«  to same owe podmioty bêd¹ mieæ motywacjê do zawierania dobrowolnych porozumieñ w celu przesuniêcia kosztów zanieczyszczenia [szkody  przyp. A.B.] od ofiar do winowajców. Po drugie, w takich okolicznociach
mo¿na dowieæ, ¿e konkretny schemat rozk³adu odpowiedzialnoci za zanieczyszczenie [szkodê  przyp. A.B.] okrelony w drodze negocjacji prywatnych
nie wp³ywa na wartoæ dochodu narodowego; to ostatnie twierdzenie utrwali³o siê w literaturze pod nazw¹ »teorematu Coasea«. Na koniec dowodzi siê,
¿e nawet jeli koszty transakcyjne s¹ tak wysokie, ¿e teoremat Coasea jest
nie do zastosowania, to i tak nie ma ¿adnej pewnoci, ¿e interwencja rz¹du
poprawi sytuacjê. Trzeba zbadaæ relatywn¹ wagê »niedostatków rz¹du«
w porównaniu z »niedostatkami rynku«37.
36
37

H. Landreth, D. C. Colander, op. cit., s. 626627.
M. Blaug, op. cit., s. 603604.
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R.A. Posner, analizuj¹c znaczenie artyku³u R. Coasea The Problem of
Social Cost dla rozwoju chicagowskiej szko³y ekonomicznej analizy prawa,
pisa³:
Coases article was the more significant for the long-run development of the new
law and economics field. The article established a framework for analyzing the
assignment of property rights and liability in economic terms, thereby opening
a vast field of legal doctrine to fruitful economic analysis, a field that Demsetz,
Cheung, and others have cultivated. A very important, although for a time neglected,
feature of Coases article was implications for the positive analysis of legal doctrine.
Coase suggested that the English law of nuisance had an implicit economic logic.
Later writers have generalized this insight and argued that many of the doctrines
and institutions of the legal system are best understood and explained as efforts to
promote the efficient allocation of resources38.

4. Ekonomiczne kategoria racjonalnoci
i homo oeconomicus jako punkt wyjcia rozwa¿añ
sêdziego R.A. Posnera
Kluczowe znaczenie dla analiz prowadzonych w ramach chicagowskiej
szko³y ekonomicznej analizy prawa ma pojêcie racjonalnoci dzia³añ ludzkich, ogniskuj¹ce siê wokó³ kategorii homo oeconomicus. Konieczne jest wiêc
zdefiniowanie pojêcia racjonalizm39. Jego ród³os³owem jest ³aciñskie s³owo
ratio oznaczaj¹ce rozumowanie, zastanawianie siê, wyjanienie, przyczynê,
pos³ugiwanie siê rozumem, zdolnoæ rozumowania, uwzglêdnienie czego,
wziêcie pod uwagê40. W ujêciu filozoficznym racjonalizm jest doktryn¹,
w myl której wszystko, co istnieje, ma swoj¹ racjê istnienia, a tym samym,
¿e jest poznawalne rozumowo41. Poznanie powinno byæ budowane na podstawie zasad formu³owanych a priori. W ramach wspó³czesnego racjonalizmu
przyjmuje siê, ¿e rozum jest zdolny uchwyciæ rzeczywistoæ w procesie poznania naukowego  to tzw. racjonalizm otwarty42.
Intelektualne fundamenty rozwi¹zañ proponowanych przez R.A. Posnera
opieraj¹ siê na badaniu zachowañ ludzkich i zwi¹zanej z nimi u¿ytecznoci,
a zw³aszcza u¿ytecznoci krañcowej. U¿ytecznoæ w nauce ekonomii oznacza
satysfakcjê, któr¹ dany podmiot uzyskuje ze spo¿ycia jakiego dobra lub
38
39

R.A. Posner, The Economic Approach , s. 757.
J. Winiewski, Polimorfizm zasady racjonalnego gospodarowania, Wyd. UMK, Toruñ
1996, s. 14. S³ownik jêzyka polskiego definiuje pojêcie racjonalizm jako przewiadczenie, ¿e
rozum to jedyne ród³o poznania; kierowanie siê rozumem we wszelkich okolicznociach
 S³ownik wspó³czesnego jêzyka polskiego, red. nauk. B. Dunaj, Wyd. Wilga, s. 927.
40 Ma³y s³ownik ³aciñsko-polski, red. nauk. J. Korpanty, PWN, Warszawa 2004, s. 523.
41 G. Durozoi, A. Roussel, Filozoficzny s³ownik. Pojêcia, Postacie, Problemy, WSiP, Warszawa 1997, s. 230.
42 Ibidem.
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us³ugi lub te¿ z udzia³u w jakim rodzaju dzia³alnoci. Szczêcie, radoæ,
zadowolenie lub przyjemnoæ mog¹ byæ okreleniami zastêpuj¹cymi pojêcie
satysfakcji w definicji u¿ytecznoci. Ekonomici próbuj¹ w jednym s³owie
»u¿ytecznoæ«  oddaæ ró¿ne rodzaje przejawiania siê podwy¿szonego poziomu naszego dobrego samopoczucia [...]. Podstawowym za³o¿eniem stoj¹cym
u podstaw tej teorii jest to, ¿e ludzie dzia³aj¹ w jakim celu. Wed³ug Ludwika
van Misesa ludzie dzia³aj¹, poniewa¿ s¹ »niezadowoleni z istniej¹cego stanu
rzeczy«43. U¿ytecznoæ jest wiêc sum¹ zadowolenia, jak¹ daje konsumentowi
posiadanie danego dobra44. D¹¿¹c do zaspokojenia swoich pragnieñ, jednostka
zachowuje siê racjonalnie, a wiêc jej dzia³anie charakteryzuje siê wewnêtrzn¹
spójnoci¹ postêpowania, która umo¿liwia jej maksymalizacjê satysfakcji45.
Postêpowanie takie opiera siê na trzech za³o¿eniach: po pierwsze, jednostka
ma preferencje i potrafi w pewnych granicach okreliæ swoje chêci. Po drugie,
jednostka zdolna jest uporz¹dkowaæ swe chêci w sposób wewnêtrznie spójny,
od najbardziej intensywnie prze¿ywanych do najmniej po¿¹danych. Po trzecie, jednostka bêdzie dokonywaæ wewnêtrznie spójnych wyborów w celu maksymalizacji swego zadowolenia46. Ekonomici podkrelaj¹, ¿e przyjêcie za³o¿enia racjonalnoci ludzkich dzia³añ implikuje ró¿ne wnioski, z których
podstawowy sprowadza siê do stwierdzenia, ¿e jednostka dokonuje wyboru
z szeregu mo¿liwych rozwi¹zañ. Dokonanie wyboru wi¹¿e siê z koniecznoci¹
rezygnacji z innych dostêpnych rozwi¹zañ47.

5. Subiektywna racjonalnoæ jako podstawa ekonomicznej
analizy prawa w ujêciu sêdziego R.A. Posnera
R.A. Posner, tworz¹c fundamenty chicagowskiej szko³y ekonomicznej
analizy prawa, wskazywa³, ¿e wspó³czesna nauka prawa rozumie ekonomiê
w zbyt w¹skim ujêciu. Jego zdaniem, w ujêciu prawników ekonomia skupia
siê jedynie na badaniu inflacji, bezrobocia, cykli gospodarczych oraz innych
makroekonomicznych zjawisk. Pogl¹dy prawne na ekonomiê powinny byæ
szersze, a ekonomia pojmowana musi byæ jako nauka racjonalnego wyboru
dokonywanego w wiecie, w którym istniej¹ce zasoby s¹ ograniczone w po43 D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, wyd. 3, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarnoæ, Gdañsk 1993, s. 446.
44 M. Nasi³owski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, wyd. 6 zm. i uzup.,
Key Text, Warszawa 2005, s. 98.
45 Na u¿ytek praktyczny ekonomia postuluje podejcie wywodz¹ce siê z anglosaskiego
utylitaryzmu [...]. W ten sposób powsta³a etyka utylitarystyczna postuluj¹ca realizacjê najwiêkszego po¿ytku dla najwiêkszej liczby ludzi. Na takiej etyce opieraj¹ siê liberalne teorie ekonomiczne afirmuj¹ce sprawn¹ konkurencjê, która wymusza maksymalizowanie korzyci w³asnej
i sprawiedliwy podzia³. M.G. Woniak, op. cit., s. 23.
46 D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, op. cit., s. 447.
47 Ibidem.
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równaniu z ludzkimi potrzebami. W tym ujêciu cz³owiek d¹¿y do racjonalnej
maksymalizacji swoich celów, do satysfakcji. Ludzkie zachowanie uznawane
jest za racjonalne, gdy odpowiada ono modelowi racjonalnego wyboru48. Kluczowym aspektem przyjêcia koncepcji racjonalnoci jest akceptacja kryterium u¿ytecznoci ludzkiego dzia³ania. Racjonalizm jako taki, racjonalizm
ludzkiego dzia³ania, racjonalizm gospodarowania s¹ fundamentami wspó³czesnych rozwi¹zañ mikro- i makroekonomicznych.
Idea rynku opiera siê na egzemplifikacji zachowañ racjonalnych podmiotów uczestnicz¹cych w grze rynkowej. Rynek jako optymalny regulator opieraæ siê musi na za³o¿eniu racjonalnoci podejmowanych dzia³añ49. R.A Posner podkrela jednak, ¿e obserwacja ludzkich zachowañ bardzo czêsto
prowadzi do stwierdzenia ich niewielkiej zgodnoci z ekonomicznymi za³o¿eniami racjonalnego postêpowania, a  w wielu wypadkach  nawet irracjonalnoci. Decyzje podejmowane s¹ bowiem w warunkach niepewnoci, ograniczonej iloci potrzebnych informacji, obarczone s¹ wiêc jednostkowym
subiektywizmem, który wp³ywa na kszta³t ludzkiego dzia³ania:
Rationality implies decision making, and people often have to make decisions
under conditions of profound uncertainty; fortunately, economists have devoted
a good deal of attention to decision under uncertainty50.

Sztandarowym dla ekonomicznej analizy prawa przyk³adem subiektywnej oceny satysfakcji jest tzw. wzór (formu³a) przedstawiony przez sêdziego
Learneda Handa w 1947 r. Pokazuje on w wyrany sposób mo¿liwoæ oceny
zdarzenia regulowanego przepisami prawa przez pryzmat kosztu i korzyci.
Formu³a Handa prezentuje mo¿liwoæ i zasadnoæ analizy racjonalnoci ludzkiego postêpowania, przy uwzglêdnieniu subiektywnych przes³anek ocennych. Pozwala okreliæ wartoæ satysfakcji podmiotu uczestnicz¹cego w zdarzeniu:
A simple but important example of a law-related decision under uncertainty is
decision as to how much care to take to avoid an accident. The accident will occur
with probability P, and let us assume that if it does occur it will impose a cost that
Ill call L, for loss; and assume further that eliminating the possibility of such an
accident would impose on the potential injurer a cost, which Ill call B (for burden).
Then it is easily seen that the cost of avoiding the accident will be less than the
expected accident cost (or benefit of avoiding the accident) if B is smaller than
L discounted (multiplied) by P, or B<PL, and if this condition is satisfied then the
potential injurer can be said to be negligent if he fails to take the precaution51.

Wspó³czenie odzwierciedlenie za³o¿eñ formu³y Handa odnaleæ mo¿na,
m.in. w rozwa¿aniach D.R. Kamerschena, R.B. McKenziego i C. Nardinelle48
49
50
51

R.A. Posner, Economic Analysis..., s. 3.
Szerzej na ten temat, zob. J. Winiewski, op. cit.
R.A. Posner, Values..., s. 34.
Ibidem.
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go. Pisz¹ oni, ¿e wszelkie racjonalne zachowanie wi¹¿e siê z kosztem, który
stanowi wartoæ najbardziej preferowanej, a nie wybranej alternatywy [...]
d¹¿¹c do maksymalizacji dobrobytu, dana jednostka bêdzie podejmowaæ dzia³ania przynosz¹ce wiêcej korzyci ni¿ kosztów52. W efekcie nale¿y podkreliæ,
¿e celowoæ, zasadnoæ, skutecznoæ i ekonomicznoæ to g³ówne parametry
wyznaczaj¹ce racjonalnoæ dzia³añ ludzkich. S¹ one kszta³towane przez decyzje cz³owieka. Jakkolwiek na ich kszta³t podstawowy wp³yw ma rozum ludzki,
to jednak nie s¹ one wolne od dowiadczeñ religijnych, emocji czy pragnieñ53.
Rozpatruj¹c treæ formu³y Handa na gruncie ekonomicznej analizy prawa, zasadne wydaje siê odwo³anie do dyskusji nad zasad¹ racjonalnoci.
Skupia siê ona bowiem g³ównie wokó³ kategorii homo oeconomicus, czyli
cz³owieka, który d¹¿y do osi¹gania mo¿liwie wysokich korzyci w drodze
efektywnego ekonomicznie dzia³ania. Koncepcja ta stanowi podstawê teorii
ekonomicznych traktuj¹cych o samoregulacyjnym mechanizmie gospodarki
rynkowej. We wspó³czesnym ujêciu homo oeconomicus to przede wszystkim
cz³owiek zachowuj¹cy siê zgodnie z prakseologiczn¹ formu³¹ ekonomicznoci
dzia³ania. Punktem odniesienia tej formu³y, jak i formu³y Handa, s¹ korzyci
lub koszty wyra¿one albo w pieni¹dzu, albo w inny sposób  w³aciwy dla
uczestnika aktu prawnego. Maksymalizacja korzyci, dochodu, nadwy¿ki
ekonomicznej oraz minimalizacja wydatków, kosztów lub strat s¹ pojêciami
52 D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, op. cit., s. 447. Koszt alternatywy jest
to wartoæ, któr¹ dana jednostka przywi¹zuje do najbardziej po¿¹danej alternatywy, z wykorzystania której zrezygnowa³a w momencie dokonywania wyboru. Koszt pieniê¿ny alternatywy
jest pieniê¿n¹ miar¹ nieuzyskanych w momencie dokonywania wyboru korzyci z najbardziej
atrakcyjnej, ale pominiêtej alternatywy  ibidem, s. 450451. W polskiej nauce ekonomii
wskazuje siê, ¿e racjonalnoæ oznacza dzia³ania ludzkie, maj¹ce oparcie w czynnym wykorzystaniu rozumu, a wiêc opieraj¹ce siê na rozumnym wyborze wariantu dzia³ania. Wybór dokonywany jest sporód wszystkich dostêpnych wariantów. Racjonalizm natomiast jest przyznaniem
rozumowi dominuj¹cej roli w poznaniu wiata, co z kolei jest ród³em informacji umo¿liwiaj¹cych racjonalne dzia³ania ludzi. Te dwie uzupe³niaj¹ce siê kategorie stanowi¹ podstawê ci¹gu
wzajemnie powi¹zanych i przenikaj¹cych siê zdarzeñ w³aciwych ludzkiej egzystencji. Zob.
J. Winiewski, op. cit., s. 14.
53 Ibidem, s. 1718. W polskiej literaturze przedmiotu  w ramach analiz prowadzanych
nad ³adem instytucjonalnym  odnaleæ mo¿na radykaln¹ opiniê, która wyra¿a ograniczone
mo¿liwoci badañ ekonomicznych nad rzeczywistym wiatem, w którym podejmowane wybory
kszta³towane s¹ bardzo ró¿nymi czynnikami: W niezwykle wa¿nej kwestii kontrolowania przez
naukê hierarchii ró¿norodnych celów odnosz¹cych siê do biologicznego, materialnego, intelektualnego i duchownego bytu jednostkowego i spo³ecznego cz³owieka, ju¿ tylko z racji ograniczeñ
poznawczych, informacyjnych i emocjonalnych, ekonomia skapitulowa³a, nie bacz¹c przy tym
na coraz bardziej dramatyczny fakt gospodarowania w warunkach rzadkich dóbr. Wobec braku
uzasadnionych naukowymi procedurami ekonomii sposobów hierarchizowania celów ekonomici
przyjmuj¹, ¿e tym problemem powinien paraæ siê ka¿dy cz³owiek poprzez zindywidualizowane
decyzje, odwo³uj¹c siê do korzyci w³asnej wywiedzionej z dowiadczenia, refleksji filozoficznej,
w³asnego wyczucia etycznego czy te¿ zasad uznawanych w przyjêtym przez niego systemie
wartoci. Ekonomia mo¿e tu dostarczyæ jedynie pomocniczych przes³anek. Jednak ¿adna nauka
nie rozstrzygnie problemu hierarchii wartoci ani nie uzasadni koniecznoci etycznego postêpowania bez odpowiedzi na pytanie o ontyczn¹ naturê cz³owieka  M.G. Woniak, op. cit., s. 23.
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w³aciwymi dla ekonomicznego, racjonalnego postêpowania. W warunkach
gospodarki wolnorynkowej homo oeconomicus stanowi wzorzec racjonalnoci.
W dyskursie ekonomicznym wyodrêbni³y siê dwa podejcia do zasady racjonalnoci  zasady ekonomicznoci dzia³ania. Pierwsze podejcie okreliæ mo¿na jako racjonalnoæ pe³n¹, globaln¹, odpowiadaj¹ca wyidealizowanemu
wzorcowi, drugie  jako racjonalnoæ ograniczon¹, która w podstawowym
zrêbie opiera siê na twierdzeniu, ¿e w praktyce nie jest mo¿liwa racjonalnoæ
gospodarowania odpowiadaj¹ca wyidealizowanemu wzorcowi.
Zwolennicy koncepcji racjonalnoci ograniczonej wychodz¹ z za³o¿enia,
¿e w zasadzie postêpowanie zgodne z wzorcem homo oeconomicus wystêpuje,
lecz jest zazwyczaj zdeformowane i niepe³ne. Przyczyny ograniczeñ racjonalnoci ujmowane s¹ w dwie rodzajowe grupy. W zakresie pierwszej grupy
mieszcz¹ siê ograniczenia racjonalnoci zwi¹zane z tendencjami w rozwoju
gospodarki rynkowej, chodzi tu o niedoskona³oæ wspó³czesnego rynku i jego
mechanizmu. Druga grupa odnosi siê do przyczyn zwi¹zanych z dzia³aniem
ludzi gospodaruj¹cych, z ich funkcjonowaniem w roli podmiotów podejmuj¹cych decyzje. Niedoskona³oci zawarte w pierwszej grupie wynikaj¹ ze cile
teoretycznego za³o¿enia, ¿e model racjonalnoci globalnej umiejscawiany jest
w warunkach rynku doskonale konkurencyjnego. W efekcie wszelkie rzeczywiste niedoskona³oci tego rynku stanowi¹ ograniczenia ekonomicznoci,
a wiêc racjonalnoci gospodarowania. Niedoskona³oci w ujêciu drugiej grupy
zwi¹zane s¹ z cz³owiekiem jako takim oraz cz³owiekiem bêd¹cym podmiotem
kszta³tuj¹cym okrelon¹ procedurê racjonalnego rozwi¹zywania problemów
i podejmowania racjonalnych decyzji. S¹ to niedoskona³oci o charakterze
podmiotowym, zwi¹zane w swym ca³okszta³cie ze sfer¹ psychologiczn¹, socjologiczn¹, kulturow¹, religijn¹ ka¿dego cz³owieka uczestnicz¹cego w procesie
podejmowania decyzji54.
W rozwa¿aniach sêdziego R.A. Posnera odnajdujemy za³o¿enia racjonalnoci ograniczonej. W ten sposób  przyjmuj¹c jako podstawê koncepcjê rational-choice economics  rozbie¿noæ w ocenie rzeczywistego zachowania
ludzi z klasycznym wzorcem homo oeconomicus wynika z faktu, ¿e klasyczne,
ekonomiczne podejcie do oceny ludzkich wyborów opiera siê na kryteriach
obiektywnych. Obiektywizacja ludzkich zachowañ w z³o¿onym wiecie jest
jednak trudna do zaakceptowania. Nie uwzglêdnia znaczenia czynników subiektywnych, których analiza pozwala³aby na uznanie, czy dane zachowanie
rzeczywicie posiada  w danym miejscu, czasie i w jednostkowym ujêciu
 atrybut racjonalnoci, czy te¿ nie. Cz³owiek, podejmuj¹c okrelone wybory,
z jednej strony subiektywnie ocenia zakres przewidywanych kosztów i korzyci, z drugiej strony dokonywany wybór opiera siê na ograniczonej iloci
informacji, które potrzebne s¹ do podjêcia racjonalnej decyzji. Nieuwzglêd54

J. Winiewski, op. cit., s. 24 i nast.
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nienie znaczenia czynników subiektywnych w procesie racjonalnego wyboru
powoduje mo¿liwoæ wyst¹pienia zniekszta³ceñ dokonywanej oceny. R.A. Posner postuluje wiêc, aby racjonalnoæ rozumieæ jedynie jako sk³onnoæ, gotowoæ podjêcia wiadomego wyboru. Jest wiêc ona zdolnoci¹ i sk³onnoci¹ do
faktycznego podejmowania racjonalnych dzia³añ. Uwzglêdnienie subiektywnych czynników przy ocenie ludzkiego dzia³ania nie pozbawia go waloru
racjonalnoci. Dodatkowo takie podejcie umo¿liwia jego ocenê w rzeczywistym wiecie, w którym dzia³aj¹ prawdziwi ludzie, dalecy od wyidealizowanych wzorców. Ich ocena rzeczywistoci i zasadnoci podejmowanych decyzji
najczêciej obarczona jest szeregiem niedoskona³oci, w¹tpliwoci i ograniczon¹ iloci¹ danych, które mog¹ wp³yn¹æ  przy za³o¿eniu uwzglêdnienia
wy³¹cznie obiektywnych kryteriów  na uznanie, ¿e konkretne dzia³anie nie
nosi znamion racjonalnoci. Dodatkowo na treæ podjêtych decyzji wp³yw
bêd¹ mia³y koszty uzyskania informacji niezbêdnych przy obiektywnie racjonalnym postêpowaniu. Koszty te w ujêciu ekonomicznej analizy prawa stanowi¹ istotn¹ przes³ankê oceny podejmowanych dzia³añ, z punktu widzenia
rational-choice economics:
The basic assumption, that human behavior is rational, seems contradicted by
the experiences and observations of everyday life. The contradiction is less acute
when one understands that the concept of rationality used by the economist is
objective rather than subjective, so that it would not be a solecism to speak of
a rational frog. Rationality means little more to an economist than a disposition to
choose, consciously or unconsciously, an apt means to whatever ends the chooser
happens to have. In other words, rationality is the ability and inclination to use
instrumental reasoning to get on in life. It does not assume consciousness; it certainly does not assume omniscience. Positive information costs are assumed throughout
this book. (These costs are of two kinds  costs of acquiring information, and costs of
absorbing or processing information. [przypis 1: Some economists use the term bounded rationality to describe the rationality of rational persons who face positive
costs of using the information available to them to make decisions] Even with these
qualifications of economic theory are one-dimensional and pallid when viewed as
descriptions of human behavior  especially the behavior of such unconventional
economic actors as judge, the litigant, the parent, the rapist, and other whom we
shall encounter in the economic analysis of law55.

R.A. Posner zasadnie podkrela znaczenie subiektywnych czynników dla
rozwoju nauki i postêpu cywilizacyjnego. Jakkolwiek w ujêciu historycznym
w momencie przedstawiania ró¿nych tez ich empiryczna sprawdzalnoæ by³a
bardzo czêsto albo ca³kowicie niemo¿liwa, albo znikoma, to jednak dziêki
rozwojowi badañ naukowych i techniki okazywa³y siê one w póniejszych
okresach zasadne i prawdziwe. Podobne spostrze¿enie przenosi R.A. Posner
na grunt mo¿liwej oceny subiektywnych zachowañ podmiotów uczestnicz¹cych w akcie prawnym. Wydawa³oby siê, ¿e pozbawione realizmu dzia³ania
55
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w d³u¿szej perspektywie czasowej oka¿¹ siê racjonalne i uzasadnione. Pozorny brak realizmu w po³¹czeniu z subiektywnymi czynnikami wp³ywaj¹cymi
na jednostkowe decyzje mo¿e powodowaæ b³êdn¹ ocenê ich zasadnoci i racjonalnoci, tym bardziej ¿e okrelenie satysfakcji bêd¹cej celem dzia³ania jest
niezwykle trudne z punktu widzenia zewnêtrznego obserwatora:
But abstraction is of the essence of scientific inquiry, and economics aspires to
be scientific. Newtons law of falling bodies is unrealistic in its basic assumption that
bodies fall in vacuum, but it is still a useful theory because it predicts with reasonably accuracy the behavior of a wide variety of falling bodies in the real world.
Similarly, an economic theory of law will not capture the full complexity, richness,
and confusion of the phenomena  criminal or judicial or marital or whatever  that
it seeks to illuminate. But its lack of realism in the sense of descriptive completeness, far from invalidating the theory, is a precondition of theory. A theory that
sought faithfully to reproduce the complexity of the empirical world in its assumptions would not be a theory  an explanation  but a description56.

W artykule The Economic Approach to Law R.A. Posner wskazywa³ natomiast, ¿e:
The basis of an economic approach to law is the assumption that the people
involved with the legal system act as rational maximizers of their satisfactions.
Suppose the question is asked, when will parties to a legal dispute settle rather than
litigate? Since this choice involves uncertainty  the outcome of the litigation is not
known for sure in advance  the relevant body of economic theory is that which
analyzes decision-making by rational maximizers under conditions of uncertainty. If
we are willing to assume, at least provisionally, that litigants behave rationally, then
this well-developed branch of economic theory can be applied in straightforward
fashion to the litigation context to yield predictions with respect to the decisions
with respect to the decision to litigate or settle; we discover, for example, that
litigation should be more frequent the greater the stakes in the dispute or the
uncertainty of the outcome. These predictions can be, and have been, compared with
the actual behavior of litigants in the real world. The comparison indicate that the
economic model is indeed a fruitful one as applied to litigation behavior, i.e., it
enables us to explain actual behavior we observe57.

Z kolei w artykule Rational Choice, Behavioral Economics and the Law,
bêd¹cym polemiczn¹ odpowiedzi¹ na pracê autorstwa Ch. Jolls, C.R. Sunsteina i R. Thalera A Behavioral Approach to Law and Economics, R.A. Posner
przedstawi³ przyk³ad subiektywnego rozumienia racjonalnoci na gruncie
ekonomicznej analizy prawa, pozwalaj¹cy na dokonanie rozró¿nienia pomiêdzy rational-choice economics a behavioral economics:
For example, a rational person who wants to keep warm will compare the
alternative means known to him of keeping warm in terms of cost, comfort, and
other dimensions of utility and disutility, and will choose from this array the means
56
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that achieves warmth with the greatest margin of benefit over cost, broadly defined.
Rational choice need not be conscious choice. Rats are at least as rational as human
beings when rationality is defined as achieving ones ends (survival and reproduction, in the case of rats) at least cost58.

Inspiracj¹ i jednoczenie potwierdzeniem pogl¹dów R.A. Posnera by³
amerykañski dorobek orzeczniczy i rozwa¿ania doktrynalne w sprawach antymonopolowych. Dostarczy³y one wielu wskazówek, które pozwoli³y mu na
analizê przebiegu procesów gospodarczych, daj¹c asumpt do naukowych
prawno-ekonomicznych rozwa¿añ nad mechanizmami rynkowymi59.
Zdaniem R.A. Posnera charakterystyczn¹ cech¹ wspó³czesnego podejcia
do prawa i ekonomii powinno byæ stosowanie zarówno teorii, jak i badañ
empirycznych w odniesieniu do instytucji systemu prawnego. Podejcie to
zak³ada przeprowadzanie analiz zachowania ludzkiego, przewidywanie potencjalnego zakoñczenia procesu stosowania prawa, kosztów jednostkowych
i spo³ecznych regulacji prawnych oraz wp³ywu i reakcji ró¿nych grup nacisku
na kszta³t przepisów prawnych60. Analiza musi byæ prowadzona zgodnie
z za³o¿eniami modelu racjonalnego zachowania ludzi, którzy d¹¿¹ do maksymalizacji w³asnej satysfakcji. W³aciwy jest wiêc model homo oeconomicus,
którego decyzje nale¿y rozumieæ jako subiektywne. W efekcie postêpowanie
wypracowane na ramach modelu nale¿y konfrontowaæ z rzeczywistym zachowaniem w prawdziwym wiecie61 . Analiza racjonalnego postêpowania na
gruncie systemu prawa jest wiêc niezwykle z³o¿ona. R.A. Posner pisa³, ¿e:
It may argued that if economic theory involves exploring the implications of
assuming that people behave rationally, then lawyers can apply the theory perfectly
well without the help of specialists. In this view, the economic approach to law just
supplies a novel and confusing vocabulary in which to describe the familiar analytical activities of the lawyer. There is indeed a good deal of implicit economic analysis
in legal thought  a point to which I shall return  an a good deal of economic theory
does consist of elegantly formalizing the obvious and the trivial. But it is not true
that all of the useful parts of economic theory are intuitively obvious to the intelligent lawyer. The logic of rational maximization is subtle, frequently complex, and
very often counterintuitive. That is why the level of public discussion of economic
policy is so low, and why the application of economics to law is more than the
translation of the conventional wisdom of academic lawyers into a different jargon62.

Autor ten podkrela³, ¿e na gruncie prawa jednostka kieruje siê w swych
wyborach takimi samymi kryteriami, jak zwyk³y konsument dóbr i us³ug.
Jedynie rozró¿nienie pomiêdzy stosunkami spo³eczno-gospodarczymi a praw58 R.A. Posner, Rational Choice, Behavioral Economics, and the Law, Stanford Law Review 1998, vol. 50, s. 1551.
59 R. A. Posner, The Economic Approach..., s. 758.
60 Zob. np. R. A. Posner, Economics, Politics, and the Reading of Statutes and the Constitution, Chicago Law Review 1982, vol. 49, nr 2.
61 R.A. Posner, The Economic Approach..., s. 761 i nast.
62 Ibidem, s. 762.
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nymi dotyczy zdefiniowania pojêæ dobro, us³uga i cena. Na gruncie
ekonomicznej analizy prawa maj¹ one specyficzny, niekonwencjonalny charakter:
[...] participants in the legal process indeed behave as if they were rational
maximizers: criminals, contracting parties, automobile drivers, prosecutors, and
others subject to legal constraints or involved in legal proceedings act in their
relation to the legal system as intelligent (not omniscient) maximizers of their
satisfactions. Like ordinary consumers, they economize by buying less of a good or
commodity when its price rises and more when it falls. To be sure, the good and the
price in the economic analysis of law are often unconventional, which is perhaps
why it took so long for economists to claim the law as a part of economics. The good
might be crimes to a criminal or trials to an aggrieved plaintiff, and the price
might be a term of imprisonment discounted by the probability of conviction, or
a court queue63.

S¹ one dobrem i cen¹ w³aciw¹ dla konkretnego uczestnika konkretnego aktu prawnego. Podmiot uczestnicz¹cy w stosunkach prawnych w racjonalny dla siebie sposób maksymalizuje (optymalizuje) uzyskiwan¹ satysfakcjê z uczestnictwa w okrelonym zdarzeniu regulowanym przepisami prawa.
Dokonywany wybór ma charakter subiektywny, a nie obiektywny. Dobro
i cena nie nale¿¹ wiêc do kategorii obiektywnych. Nale¿y je oceniaæ przez
pryzmat subiektywnej satysfakcji podmiotu uczestnicz¹cego w obrocie prawnym, na którego wybory wp³ywa ograniczona iloæ informacji. Obiektywizacja wyborów  w ujêciu R.A. Posnera  mo¿e byæ ujmowana jedynie w wymiarze modelowym. Nie da siê bowiem stworzyæ uniwersalnej kategorii
satysfakcji, która w ka¿dym przypadku znajdzie zastosowanie przy badaniu
postêpowania podmiotu uczestnicz¹cego w akcie regulowanym przepisami
prawa. R.A. Posner na gruncie ekonomicznej analizy prawa wskazywa³ na
pozarynkowy i subiektywny charakter dóbr, us³ug czy ceny. Optymalizacja
satysfakcji uczestnika stosunku prawnego mo¿e przybraæ ró¿ne formy, ró¿ne
mog¹ te¿ byæ konsekwencje oceny rzeczywistych zdarzeñ przy za³o¿eniu akceptacji podejcia opartego na ekonomii racjonalnego wyboru:
Most economic analysis consist of tracing out the consequences of assuming that
people are more or less rational in their social interactions. In the case of the
activities that interest the law, these people may be criminals or prosecutors or
parties to accidents or taxpayers or tax collectors or striking workers  or even law
students. Students treat grades as prices, so that unless the university administration intervenes, unpopular professors, in order to keep up their enrollments, will
sometimes compensate students for the low perceived value of the course by giving
them higher grades, that is, by raising the price that the professor pays for the
student64.
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W swoich rozwa¿aniach R.A. Posner wskazywa³ równie¿, ¿e system
prawny traktowany jest jako wartoæ dana, a analizowanym problemem jest
kwestia, w jaki sposób osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze dzia³aj¹ce
w tym systemie reaguj¹ na bodce, które z niego wyp³ywaj¹65. Analiza prawa
i ekonomii pozwala wiêc na ocenê wp³ywu systemu prawnego na zachowania
podmiotów aktu prawnego. Behawioralny aspekt badania pozwala na ocenê
u¿ytecznoci systemu prawnego w ujêciu ekonomicznym, jego rzeczywistych
skutków oddzia³ywania na podejmowane przez ludzi wybory. Materialne,
proceduralne czy te¿ instytucjonalne prawo znajduje siê pod wp³ywem czynników ekonomicznych i oceniane powinno byæ z punktu widzenia kryteriów
ekonomicznych. Odseparowanie analizy prawa od jego behawioralnych
aspektów prowadzi do oderwania normy prawnej od jej fundamentów. Prawo
jest bowiem elementem ca³ego z³o¿onego systemu spo³eczno-gospodarczo-politycznego. Wydaje siê, ¿e w ujêciu R.A. Posnera system prawny nosi znamiona kompletnoci. Z jednej bowiem strony, determinuje on ludzkie zachowania, których istot¹ jest maksymalizacja oczekiwanej satysfakcji, z drugiej
strony ekonomiczny fundament systemu prawnego wp³ywa na kszta³t samej
normy prawnej, która powinna umo¿liwiaæ uczestnikom aktu prawnego maksymalizowanie satysfakcji, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesu spo³ecznego. Realizacja interesu spo³ecznego oznacza maksymalizacjê (optymalizacjê) subiektywnej satysfakcji okrelonej zbiorowoci, któr¹ rozumieæ mo¿na
m.in. jako pewnoæ obrotu prawnego, bezpieczeñstwo czy te¿ okrelon¹ kulturê ludzkiej egzystencji.

Podsumowanie
Ocena funkcjonowania systemów prawnych przez chicagowsk¹ szko³ê
ekonomicznej analizy prawa by³a i w dalszym ci¹gu jest interesuj¹c¹ propozycj¹. Nie da siê zignorowaæ faktu, ¿e istniej¹ zwi¹zki pomiêdzy prawem
i ekonomi¹. Nie da siê równie¿ zanegowaæ tego, ¿e ekonomia wywiera ogromny wp³yw na kszta³t stanowionych norm prawnych. Ka¿d¹ regulacjê prawn¹
mo¿na  w wiêkszym lub mniejszym stopniu  poddaæ analizie z punktu
widzenia ekonomii. Dotyczy to zarówno funkcjonowania systemów prawnych
w okrelonym wolnorynkowym rodowisku, jak i behawioralnych, jednostkowych skutków regulacji. Przyjêcie za podstawê rozwa¿añ tez ekonomii racjonalnego wyboru umo¿liwia ocenê skutecznoci regulacji prawnych w ujêciu
jednostkowym i globalnym. Pozwala równie¿ dokonaæ oceny kosztów stanowienia i stosowania okrelonych norm. Jakkolwiek z punktu widzenia zaakceptowanych powszechnie standardów przyjêcie na gruncie prawa ekonomicznych kategorii dobra i ceny mo¿e wydawaæ siê kontrowersyjne, to
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trzeba zgodziæ siê, ¿e umo¿liwiaj¹ one ocenê regulacji prawnych. Wydaje siê,
¿e subiektywne wartoci, którymi kieruje siê przy dokonywaniu indywidualnych wyborów ka¿dy uczestnik aktu prawnego sprawdzaj¹ siê na gruncie
prawa. Faktem jest, ¿e jednostka, stosuj¹c siê do lub stosuj¹c okrelone
regulacje prawne, kieruje siê subiektywn¹ ocen¹ kosztu i korzyci. Jest to
wartoæ w³aciwa wy³¹cznie dla niej. W efekcie ekonomiczna ocena regulacji
prawnych znajduje zastosowanie zarówno do dóbr rynkowych, jak i dóbr
nierynkowych. Dlatego koncepcje chicagowskiej szko³y ekonomicznej analizy
prawa wydaj¹ siê mieæ walor uniwersalny.
Ekonomiczna analiza prawa znajduje zastosowanie nie tylko w ocenie
funkcjonowania systemów prawnych czy ocenie behawioralnych konsekwencji i skutków stosowania regulacji prawnych. Znajduje ona równie¿ zastosowanie w procesie legislacyjnym. Zdaniem R.A. Posnera wolny rynek  jako
najlepszy regulator ekonomicznych, spo³ecznych i politycznych stosunków
 pozostawiony samemu sobie bêdzie prowadzi³ do maksymalizacji spo³ecznego bogactwa. Obraz ten nie jest jednak pozbawiony wad. Prawodawcy bowiem,
uchwalaj¹c odpowiednie ustawy, w rzeczywistoci »wchodz¹ w uk³ady« z lobbystami, którzy  dziêki poparciu elektoratu  s¹ wystarczaj¹co wp³ywowi, by
wywo³aæ korzystne dla siebie zmiany legislacyjne, zmiany, które czêsto oznaczaj¹ przep³yw bogactwa w ich kierunku66. Sêdzia W.N. Eskridge Jr. w artykule Dynamic Statutory Interpretation, charakteryzuj¹c Economic Theory of
Legislation, odwo³a³ siê do s³ów W. Landesa i R.A. Posnera:
Their argument is as follows. An economic theory of legislation posits that
statutes are essentially contracts between interest groups and Congress. Congress
laws in return for payments in the form of campaign contributions, votes, bribes, and
promises. In short, legislation is sold by the legislature and bought by the beneficiaries of the legislation67.

W efekcie przedstawionych niedoskona³oci procesu legislacyjnego chicagowska szko³a ekonomicznej analizy prawa sugeruje jednak, aby w obszarach prawa pozostawionych do swobodnego uznania sêdziów, tak jak to dzieje siê w systemie prawa common law, naciski grup interesu nie by³y na tyle
silne, by odwodziæ prawodawców od realizacji celów, które le¿¹ w interesie
publicznym. [Lecz tam, gdzie w³adza ustawodawcza istotnie skupi siê na
stanowieniu prawa] analitycy  ka¿demu prawodawcy wolnemu od nacisków
ze strony grup interesu w stopniu wystarczaj¹cym do tego, by w swej dzia³alnoci kierowa³ siê dobrem publicznym  zalecaæ bêd¹ program stanowienia
takiego prawa, które jest zgodne z nakazem maksymalizowania bogactwa68.
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Obszar zastosowania ekonomicznej analizy prawa jest zatem ogromny.
W pracach analitycznych prowadzonych w ramach chicagowskiej szko³y ekonomicznej analizy prawa, w tym równie¿ w badaniach sêdziego R.A. Posnera,
podejmowane by³y praktycznie wszystkie aspekty funkcjonowania wspó³czesnych systemów prawnych i ich ocena z punktu widzenia ekonomii. Nale¿y
jednak zgodziæ siê z opini¹ Posnera, ¿e jej za³o¿enia nie zosta³y w zadowalaj¹cym zakresie wykorzystane: The economic approach to law has enormous
potential, as yet only slightly realized, for increasing our knowledge about
the legal system69.

Summary
The article is an attempt to outline the basic issues concerning Law
& Economics, as they appear in the deliberations of Judge R.A. Posner.
Judge Posner is considered the founder and leading authority of the Law &
Economics school of thought, created in the United States and supported by
researchers from all over the world. The article outlines the philosophical
and economic foundations of Law & Economics, and its basic categories.
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Europejskie systemy pomocy spo³ecznej
(wybrane uwagi z zakresu
komparatystyki administracyjnej)
1. Pojêcie i cele pomocy spo³ecznej
Pomoc spo³eczna jest najczêciej uto¿samiana z zasi³kami pieniê¿nymi,
wiadczeniami rzeczowymi oraz us³ugami  niemaj¹cymi charakteru powszechnego  wykonywanymi przez ró¿ne podmioty (w tym przede wszystkim publiczne) na rzecz osób, które znalaz³y siê w niedostatku, a nie maj¹
mo¿liwoci samodzielnie lub przy wsparciu najbli¿szych zaspokoiæ swoich
potrzeb egzystencjalnych. W tym znaczeniu pomoc spo³eczn¹ traktujemy na
równi z opiek¹ spo³eczn¹. W sensie prawnym i organizacyjnym pomoc spo³eczna musi byæ jednak ujmowana szerzej. Daje temu wyraz chocia¿by porównanie definicji legalnych u¿ytych w starszych1 i nowszych2 polskich ustawach. Wynika te¿ z tego, ¿e pomoc spo³eczna jest nastawiona nie tylko na
opiekê, ale tak¿e na przezwyciê¿anie trudnej sytuacji ¿yciowej zarówno
jednostki, jak i rodziny. Nie jest przy tym funkcj¹ samodzieln¹, ale instrumentem polityki spo³ecznej pañstwa, czyli ma charakter d³ugofalowy, a to
zaprzecza jej doranoci.
1 Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece spo³ecznej (Dz.U. nr 92,
poz. 726): opiek¹ spo³eczn¹ w rozumieniu niniejszej ustawy jest zaspokajanie ze rodków
publicznych niezbêdnych potrzeb ¿yciowych tych osób, które trwale lub chwilowo w³asnymi
rodkami materialnymi lub w³asna prac¹ uczyniæ tego nie mog¹, jak równie¿ zapobieganie
wytwarzaniu siê stanu powy¿ej okrelonego.
2 Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
nr 87, poz. 506): pomoc spo³eczna jest instytucj¹ polityki spo³ecznej pañstwa maj¹c¹ na celu
umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwyciê¿anie trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹
one w stanie pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne rodki, mo¿liwoci i uprawnienia.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (tekst jedn.:
Dz.U. z 2008 r., nr 115, poz. 728): pomoc spo³eczna jest instytucj¹ polityki spo³ecznej pañstwa,
maj¹c¹ na celu umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwyciê¿anie trudnych sytuacji ¿yciowych,
których nie s¹ one w stanie pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne uprawnienia, zasoby i mo¿liwoci.
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Ponadto pomoc spo³eczna wraz z ubezpieczeniem spo³ecznym i selektywnym zaopatrzeniem spo³ecznym (np. dla osób dotkniêtych wrodzonym inwalidztwem) stanowi system zabezpieczenia spo³ecznego, o którym mowa w art.
67 ust. 1 Konstytucji RP3. Takie umiejscowienie pomocy spo³ecznej jest charakterystyczne dla pañstw Europy kontynentalnej4. W krajach anglosaskich,
gdzie nie rozwinê³y siê znacz¹co publiczne ubezpieczenia spo³eczne, system
zabezpieczenia spo³ecznego wspó³tworzy tak¿e powszechna s³u¿ba zdrowia.
Niezale¿nie jednak od sk³adowych systemu, pomoc spo³eczna pe³ni we wspó³czesnych pañstwach europejskich z definicji rolê uzupe³niaj¹c¹. Jest nastawiona na osoby, których potrzeby nie mog¹ byæ zaspokojone rodkami pochodz¹cymi z innych róde³5.
Kolejn¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ pomoc spo³eczn¹ jest to, ¿e jej wiadczenia
nie maj¹ z zasady charakteru roszczeniowego, co oznacza, ¿e nie przys³uguj¹
ka¿demu z mocy prawa, w szczególnoci po spe³nieniu wyartyku³owanych
w przepisach przes³anek, a akt uprawniaj¹cy nie ma charakteru urzêdowej
autoryzacji tego prawa. Administracja pomocy spo³ecznej musi byæ bowiem
upowa¿niona do kontroli stanu dochodowego (maj¹tkowego) i osobistego zainteresowanego oraz oceny mo¿liwoci samodzielnego zaspokojenia potrzeb,
zarówno na etapie postêpowania wyjaniaj¹cego, jak i decyzji o przyznaniu
lub odmowie przyznania danego wiadczenia. Punktem odniesienia w tym
uznaniu pozostaje przewa¿nie jednopokoleniowa rodzina. W niektórych krajach, takich jak Austria czy Luksemburg, stosuje siê jednak kryterium gospodarstwa domowego. Tak¿e wysokoæ i zakres wiadczeñ pomocy spo³ecznej s¹
we wspó³czesnych pañstwach doæ zró¿nicowane. W wiêkszoci pomoc spo³eczna
realizuje jednak nie tylko funkcjê kompensacyjn¹, ale tak¿e protekcyjn¹ i promocyjn¹. Funkcj¹ ukryt¹ (niezamierzon¹) bêdzie profilaktyka spo³eczna, wyra¿aj¹ca siê w przejêciu kontroli nad beneficjentami i kszta³towaniu ich postaw.
Wród g³ównych celów pomocy spo³ecznej w Polsce wskazuje siê na:
 umo¿liwienie osobom i rodzinom ¿ycia w warunkach odpowiadaj¹cych
godnoci cz³owieka;
 wspieranie osób i rodzin w wysi³kach zmierzaj¹cych do zaspokojenia
niezbêdnych potrzeb;
 wsparcie osób i rodzin w przezwyciê¿eniu trudnej sytuacji ¿yciowej,
których nie s¹ w stanie pokonaæ w³asnymi zasobami i mo¿liwociami;
 doprowadzenie, w miarê mo¿liwoci, do ¿yciowego usamodzielniania
osób i rodzin;
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483
ze zm.).
4 Por. A. Miruæ, R. Galicki, Miejsce pomocy spo³ecznej w systemie zabezpieczenia spo³ecznego, Administracja Publiczna  Studia Krajowe i Miêdzynarodowe 2008, nr 1, s. 184 i n.
5 Por. M. Mincer, Pomoc spo³eczna jako instytucja prawna, Nowe Prawo 1983, nr 1,
s. 80.
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 zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób nieposiadaj¹cych dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym
i osobom niepe³nosprawnym;
 zapewnienie dochodu do wysokoci poziomu interwencji socjalnej dla
osób i rodzin o niskich dochodach, które wymagaj¹ okresowego wsparcia;
 zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniêtym skutkami
patologii spo³ecznej, w tym przemoc¹ w rodzinie;
 integracja ze rodowiskiem osób wykluczonych spo³ecznie;
 stworzenie sieci us³ug socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie6.

2. Prawne kszta³towanie pomocy spo³ecznej
na tle dziejów powszechnych
Abstrahuj¹c od motywowanych solidarnoci¹, wspó³czuciem i mi³osierdziem wczesnych form dobroczynnoci i wzajemnej pomocy, aktywnoci altruistycznej Kocio³a i zwi¹zków wyznaniowych, dzia³alnoci filantropijnej
w³acicieli ziemskich czy opieki ze strony w³adz miejskich, mo¿na uznaæ, ¿e
pomoc spo³eczna ukszta³towa³a siê w czasach nowo¿ytnych. Rozwinê³a siê
w ramach formowania spo³eczeñstwa przemys³owego, kiedy wielopokoleniowa
rodzina przesta³a byæ samowystarczalna. Uzupe³ni³a wiêc dotychczasowe naturalne systemy wsparcia ze strony rodziny czy wspólnoty s¹siedzkiej, dzia³ania
religijnych i wieckich organizacji charytatywnych oraz pracê najemn¹7.
Pocz¹tków prawnej regulacji dobroczynnoci publicznej nale¿y szukaæ
w Anglii8, gdzie w wyniku reformacji zlikwidowano zakonne schroniska
i szpitale. Potrzebne wiêc by³y inicjatywy w³adz królewskich w XVI w.,
a przede wszystkim specjalne unormowania prawne. Z powodu niekontrolowanej migracji ludnoci wiejskiej w 1536 r. Henryk VIII zakaza³ ¿ebractwa
i dawania ja³mu¿ny9 oraz wprowadzi³ ogólny obowi¹zek opieki ze strony
parafii (odpowiednika gmin)10. Królowa El¿bieta I, zwana Wielk¹, w 1598 r.
wyda³a Poor Law  prawo ubogich (gruntownie zmienione w 1601 r.)11. Akt
6 Szerzej: S. Nitecki, Prawo do pomocy spo³ecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008, s. 58 i n.; I. Sierpowska, Prawo pomocy spo³ecznej, Warszawa 2008, s. 39 i n.
7 Por. A. Oleszczyñska, Z historii pomocy spo³ecznej oraz kszta³cenia pracowników socjalnych, Opiekun Spo³eczny 1983, nr 12, s. 126 i n.
8 Zob. W. Rusiñski, Zarys historii gospodarczej powszechnej: czasy nowo¿ytne i najnowsze
(15001949), Warszawa 1973, s. 58.
9 S. Frankowski, Wina i kara w angielskim prawie karnym, Warszawa 1976, s. 38;
B. Ho³yst (red.), Kryminologia w krajach socjalistycznych, Warszawa 1976, s. 20.
10 J. J. Michalski, Prawo ubogich, Kraków 1904, s. 62. Zob. te¿ A.S., O Anglii, t. V: Rok
1843 pod wzglêdem owiaty, przemys³u i wypadków czasowych, Poznañ 1843, s. 109.
11 A. D. K. Owen, Opieka spo³eczna w Wielkiej Brytanii, The British Publishers Guild,
[London] 1943, s. 11 i n.
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ten nak³ada³ na doæ autonomiczne zarz¹dy lokalne (m.in. sêdziów pokoju)
obowi¹zek opieki nad osobami pozbawionymi wsparcia najbli¿szych poprzez
umieszczanie w przytu³kach (starcy, chorzy, upoledzeni), domach pracy (aktywni bezrobotni), domach poprawczych (osoby uchylaj¹ce siê od pracy)12.
Z koñcem XVIII w. do grona potrzebuj¹cych do³¹czyli ci pracuj¹cy, których
wynagrodzenie nie wystarcza³o na utrzymanie rodziny. Parafie zaczê³y wyp³acaæ zasi³ki wyrównawcze, finansowane z op³at miejscowych. Wraz z naturalnym wzrostem popytu na tego typu wiadczenia, a jednoczenie rosn¹c¹
poda¿¹ pracy w wyniku rewolucji przemys³owej, zaczêto krytykowaæ tê formê
opieki jako niemotywuj¹c¹ do podejmowania zatrudnienia. Nowe prawo ubogich (New Poor Law) z roku 1834 mia³o s³u¿yæ zdyscyplinowaniu si³y roboczej,
m.in. przez wspomaganie pracowników najmniej zarabiaj¹cych (less eligibility), centralizacjê pomocy spo³ecznej, ograniczenie mo¿liwoci korzystania,
a przede wszystkim redukcjê jej form do domów pracy13, przy otwarciu na
tzw. pomoc zewnêtrzn¹. Korzystanie ze wiadczeñ opieki spo³ecznej by³o upokarzaj¹ce, gdy¿ kojarzy³o siê z nieporadnoci¹ ¿yciow¹ i wiadczy³o o deprawacji. Ta obawa przed naznaczeniem odbija³a siê na stanie zdrowia pracowników. Przybywa³o tych, którzy z powodu chorób i urazów nie mogli utrzymaæ
swoich rodzin. Zaczê³a siê wtedy dynamicznie rozwijaæ dzia³alnoæ zwi¹zkowa,
a przede wszystkim kasy wzajemnej pomocy, bêd¹ce pierwotn¹ form¹ ubezpieczeñ spo³ecznych. Przyjmowa³y one postaæ towarzystw, które wraz z rozwijaj¹cymi siê od XVIII w. stowarzyszeniami dobroczynnymi przyczyni³y siê
do utrwalenia idei mutually exclusive spheres, zak³adaj¹cej minimaln¹ ingerencjê pañstwa w rozwi¹zywanie problemów socjalnych przy jednoczesnej
omnipotencji tych¿e organizacji. Z biegiem czasu i ich dzia³ania okaza³y siê
niewystarczaj¹ce. W konsekwencji pañstwo zaczê³o przejmowaæ odpowiedzialnoæ za ochronê zdrowia. St¹d te¿ z biegiem czasu wykszta³ci³ siê brytyjski model zabezpieczenia spo³ecznego opieraj¹cy siê na powszechnej s³u¿bie
zdrowia.
W innych krajach Europy Zachodniej tak¿e dosz³o do sekularyzacji opieki spo³ecznej oraz wzrostu zaanga¿owania w³adz pañstwowych. Na przyk³ad
we Francji w drugiej po³owie XVII w. wprowadzono tontyny (od nazwiska
jego twórcy  Lorenzo Tontiego)  do¿ywotnie renty socjalne, wyp³acane na
podstawie wczeniejszej sk³adki do specjalnego funduszu (skarbca) królewskiego. Ich wysokoæ w kolejnych latach zale¿a³a od liczby ¿yj¹cych sporód
osób bêd¹cych w tym samym wieku w chwili dokonywania wp³aty14. Tontyny
12 B. Gediga, Dom w miecie redniowiecznym i nowo¿ytnym, Wroc³aw 2004, s. 305 i n.
Korzeni wiadczeñ instytucjonalnej pomocy spo³ecznej mo¿na szukaæ tak¿e w przytu³kach dla
weteranów wojennych utworzonych przez hiszpañskiego króla Filipa IV (16051665).
13 Szerzej: S. E. Komian, Anglia i Polska, Poznañ 1862, s. 80 i n.; Por. M. Piotrowska-Marchewa, Nêdzarze i filantropi: problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej w latach 18151863,
Toruñ 2004, s. 93.
14 A. Drwi³o, Konstrukcje prawne wewnêtrznych po¿yczek publicznych, Gdañsk 1989, s. 19.
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szybko przeniknê³y do innych krajów, w tym do Niderlandów. Da³y one pocz¹tek ubezpieczeniom opieraj¹cym siê na statystyce ¿ycia przeciêtnego cz³owieka (tzw. tablice wymieralnoci).
W pañstwach niemieckojêzycznych bardzo silna by³a tradycja kas cechowych (brackich), zw³aszcza wród przedstawicieli zawodów ciê¿kich, np. górników. W po³owie XIX w. usankcjonowano je prawnie w Niemczech i Austrii.
Nastêpnie w latach 18831889 powsta³y w Niemczech pierwsze obowi¹zkowe
ubezpieczenia spo³eczne na wypadek chorób, wypadków czy staroci.
W Polsce natomiast kontrreformacja wzmocni³a pozycjê Kocio³a katolickiego w obszarze opieki spo³ecznej i ograniczy³a na wiele lat udzia³ w tej
sferze w³adz pañstwowych i patrymonialnych. Polskie owiecenie przynios³o
próbê zmiany tego stanu rzeczy. Wyró¿niæ tu nale¿y konstytucjê szpitaln¹
z 1775 r., na podstawie której powo³ano specjaln¹ komisjê zajmuj¹c¹ siê
sprawami dobroczynnoci. Póniej powo³ano wojewódzkie komisje nadzoruj¹ce dzia³alnoæ zak³adów opiekuñczych. Kompetencje w zakresie opieki spo³ecznej uzyska³a tak¿e komisja rz¹dowa boni ordinis.
Wiek XIX to czas budowy fundamentów pañstwa opiekuñczego w Europie. Na ziemiach polskich, równolegle do kszta³towania polityki spo³ecznej
pañstw zaborczych, rozwija³o siê spo³eczeñstwo opiekuñcze. Ówczesne jego
dzia³ania opiera³y siê na: dobroczynnoci religijnej i wieckiej, solidaryzmie
spo³ecznym o pod³o¿u patriotycznym, organizacjach spo³ecznych ³¹cz¹cych
akcjê filantropijn¹ z konspiracyjnymi dzia³aniami niepodleg³ociowymi. Niemniej jednak, zw³aszcza w Królestwie Polskim, nast¹pi³ rozwój regulacji prawnych. W 1817 r. wydano ustawê dotycz¹c¹ opieki ze strony gmin
 w ramach posiadanych rodków finansowych  nad ubogimi i niezdolnymi
do pracy oraz specjalne przepisy przewiduj¹ce formy pomocy dla górników
i hutników oraz ich rodzin w postaci pomocy medycznej, wiadczeñ rzeczowych, zasi³ków na wypadek choroby. Wczeniej, bo w 1815 r., nadzór nad
zak³adami opiekuñczymi objê³a Komisja Rz¹dowa Spraw Wewnêtrznych. Na
podstawie postanowienia Rady Administracyjnej z 1832 r. powo³ano Radê
G³ówn¹ Opiekuñcz¹ oraz podleg³e jej rady szczegó³owe opiekuñcze, sprawuj¹ce faktyczny nadzór nad niektórymi zak³adami. W 1842 r. nast¹pi³a dalsza
rozbudowa nadzoru nad tymi zak³adami przez powo³anie obligatoryjnych rad
opiekuñczych powiatowych. Symptomem decentralizacji terytorialnej by³y
natomiast zmiany w dotychczasowej organizacji w³adz wiejskich. Ukaz
o urz¹dzaniu gmin wiejskich z 1864 r. stanowi³, ¿e gmina sk³ada siê z wiosek
i kolonii oraz folwarków i dworów w³acicieli ziemskich, a w³adzê w gminie
sprawuje samorz¹d gminny dzia³aj¹cy poprzez takie organy, jak: zebranie
gminne, wójt gminy i so³tysi. Rozszerzono tak¿e zadania gminy w zakresie
dobroczynnoci publicznej, m.in. przez mo¿liwoæ nak³adania podatków miejscowych na ten cel. Taka tendencja wyst¹pi³a tak¿e w pozosta³ych zaborach.
Na terenie Austro-Wêgier w 1863 r., na podstawie ustawy o uregulowaniu
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stosunków swojszczyzny, powierzono gminom zadanie sprawowania opieki
spo³ecznej. Podobnie w Prusach w 1870 r. ukaza³y siê przepisy nak³adaj¹ce
taki obowi¹zek na gminy15.
Pierwsz¹ czysto polsk¹ regulacj¹ by³a przywo³ana wczeniej ustawa
z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece spo³ecznej. Stanowi³a ona po³¹czenie
nowoczesnych rozwi¹zañ europejskich z tradycyjnymi instytucjami okresu
zaborów. Stworzony przez ni¹ system organizacyjny i prawny pomocy spo³ecznej wzmocni³ pozycjê organizacji spo³ecznych, podkrelaj¹c szczególn¹
rolê Kocio³a rzymskokatolickiego. Pañstwo mia³o jedynie zapewniaæ niezbêdne potrzeby bytowe. Wprowadzono ustawowy podzia³ zadañ i kompetencji miêdzy administracj¹ rz¹dow¹ a samorz¹dem terytorialnym, z tym zastrze¿eniem, ¿e organy gmin i powiatów mia³y wykonywaæ obowi¹zkowe
zadania w³asne oraz zadania zlecone im do wykonania ustaw¹. W odniesieniu do jednostek samorz¹dowych wy¿szych szczebli nale¿y zauwa¿yæ, ¿e od
1925 r. zawieszono obowi¹zywanie ustawy na terenie województw pomorskiego i poznañskiego16. Tylko w by³ym zaborze pruskim w okresie miêdzywojennym funkcjonowa³y regionalne organy samorz¹dowe17. Województwo
l¹skie posiada³o nawet autonomiê18. By³o to zwi¹zane z faktem, ¿e zakres
dzia³ania wojewódzkich zwi¹zków komunalnych by³ okrelony wczeniejszymi przepisami, które powierza³y zadania z zakresu opieki spo³ecznej tym
zwi¹zkom na zasadzie domniemania w³aciwoci. Z uwagi na póniejsze
przesilenia makroekonomiczne ten stan znacz¹co siê utrwali³. Wspomniane
przesilenia spowodowa³y tak¿e, ¿e sama ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r.
o opiece spo³ecznej nie by³a na pozosta³ym obszarze w pe³ni realizowana.
Pewn¹ próbê prze³amania tego stanu rzeczy stanowi³a  obowi¹zuj¹ca do
dnia dzisiejszego  ustawa o zbiórkach publicznych19.
Wielki kryzys gospodarczy z lat trzydziestych XX w. spowodowa³ równie¿
problemy socjalne w innych pañstwach. W tym czasie zosta³a zapocz¹tkowana dynamiczna rozbudowa systemów wsparcia  wiadczeñ i us³ug socjalnych. Po II wojnie wiatowej ostatecznie wyklarowa³a siê zwarta koncepcja
koniecznoci zabezpieczenia spo³ecznego. Prawne i organizacyjne dzia³ania
sz³y jednak w ró¿nych kierunkach. W niektórych pañstwach rozbudowywano
15 Szerzej: J. Starêga-Piasek (red.), Pomoc spo³eczna w Polsce, cz. 2, Warszawa 1985, s. 34
i n.; H. Szurgacz, Wstêp do prawa pomocy spo³ecznej, Wroc³aw 1992, s. 28 i n.; A. Mielczarek,
Polska pomoc spo³eczna: dowiadczenia historyczne, W³oc³awek 2006, passim.
16 Por. ustawê z dnia 25 lipca 1924 r. o zawieszeniu mocy obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia
16 sierpnia 1923 r. o opiece spo³ecznej w województwach poznañskiem i pomorskiem (Dz.U.
nr 73, poz. 716).
17 Por. ustawê z dnia 26 wrzenia 1922 roku o zasadach powszechnego samorz¹du wojewódzkiego, a w szczególnoci województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanis³awowskiego
(Dz.U. nr 90, poz. 829).
18 Por. ustawê konstytucyjn¹ z dnia 15 lipca 1920 r. zawieraj¹ca statut organiczny województwa l¹skiego (Dz.U. nr 73, poz. 497).
19 Ustawa z 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. nr 22, poz. 162).
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system ubezpieczeñ i zabezpieczenia spo³ecznego, w innych inwestowano
w rozwój s³u¿by zdrowia. W³anie w latach 19301950 ukszta³towa³y siê
modele polityki spo³ecznej oraz miejsce pomocy spo³ecznej w systemach zabezpieczenia spo³ecznego. Natomiast w latach 19501975 w wiêkszoci krajów rozszerzono zakres ubezpieczeñ spo³ecznych na wszystkie kategorie ludnoci. Wprowadzono mechanizmy waloryzacji wiadczeñ socjalnych
i wyd³u¿ono okresy interwencji socjalnej. Ewolucja od opieki do pomocy spo³ecznej nast¹pi³a po zracjonalizowaniu rodków instytucjonalnych i us³ug
socjalnych. Od oko³o 1975 r. widoczne jest zwrócenie sie ku cz³owiekowi
i kompleksowe podejcie do problemów, powoduj¹ce przewartociowanie polityki socjalnej w wielu pañstwach europejskich. Rozwój drugiej generacji
praw cz³owieka datuje siê od przyjêcia Europejskiej Karty Spo³ecznej Rady
Europy20. Wtedy wchodzi w ¿ycie tak¿e uniwersalny standard traktatowy
ONZ  Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych21. Zauwa¿alne jest równie¿ podejcie strategiczne i traktowanie
polityki spo³ecznej jako inwestycji w cz³owieka. Dla m³odych ludzi i osób
aktywnych zawodowo opracowano ró¿nego rodzaju programy, zaczêto organizowaæ sta¿e dla absolwentów, postawiono na profesjonalizacjê, doskonalenie i kszta³cenie ustawiczne, wspieranie mobilnoci zawodowej, monitoring
rynku pracy. W tym czasie nast¹pi³a tak¿e redukcja dotychczasowych
wiadczeñ i us³ug socjalnych w celu ich dostosowania do mo¿liwoci bud¿etowych ówczesnych pañstw prze¿ywaj¹cych od pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych kolejne kryzysy. Zaostrzenie kryteriów korzystania z pomocy spo³ecznej by³o zatem wynikiem racjonalizacji obci¹¿eñ systemów finansów
publicznych.
Powy¿sze uwagi tylko w ograniczonym zakresie mo¿na odnieæ do sytuacji w powojennej Polsce. Zakoñczy³a swoj¹ dzia³alnoæ reaktywowana
w 1940 r. Rada G³ówna Opiekuñcza. Mimo ¿e na podstawie dekretu z dnia
22 padziernika 1947 r.22 utrzymano w mocy przedwojenne ustawodawstwo
(uchylaj¹c przepisy zaborcze dla województw by³ej dzielnicy pruskiej), a nadto rozszerzono zakres opieki spo³ecznej o opiekê lekarsk¹, to jednak nast¹pi³
znaczny rozk³ad systemu prawnego i organizacyjnego. Przede wszystkim likwidowano samodzielny organ ministra w³aciwego do spraw opieki spo³ecznej, a jego kompetencje podzielono pomiêdzy Ministerstwo Pracy a Ministerstwo Zdrowia23 (od 1960 r. przeniesiono te sprawy do wy³¹cznej w³aciwoci
20 Europejska Karta Spo³eczna sporz¹dzona w Turynie dnia 18 padziernika 1961 r.
(Dz.U. z 1999 r., nr 8, poz. 67).
21 Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych otwarty do
podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 169).
22 Dekret z dnia 22 padziernika 1947 r. w sprawie mocy obowi¹zuj¹cej niektórych przepisów ustawodawstwa z zakresu opieki spo³ecznej, (Dz.U. nr 65, poz. 389).
23 Dekret z 11 kwietnia 1945 r. o podziale Ministerstwa Pracy, Opieki Spo³ecznej i Zdrowia (Dz.U. RP nr 19, poz. 99).
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tego ostatniego resortu24). W tym równie¿ czasie zlikwidowano samorz¹d
terytorialny, a jego zadania przejê³y rady narodowe. Nadto upañstwowiono
wiêkszoæ organizacji spo³ecznych, za wyj¹tkiem Polskiego Czerwonego
Krzy¿a i Caritas. Zaprzeczono przy tym samej idei opieki spo³ecznej, która
sta³a siê wyrazem spo³eczeñstwa klasowego, charakterystycznego dla
uprzedniego ustroju. Korzystanie ze wiadczeñ i us³ug socjalnych by³o powszechnie postrzegane jako negowanie budownictwa socjalistycznego.
Akceptacjê koniecznoci interwencji i wsparcia socjalnego przynios³a
druga po³owa lat piêædziesi¹tych. W 1959 r. powo³ano do ¿ycia instytucjê
opiekunów spo³ecznych25, a rok wczeniej utworzono Polski Komitet Pomocy
Spo³ecznej. Formalne odejcie od u¿ywania terminu opieka spo³eczna widoczne by³o ju¿ w Konstytucji PRL, ale pojêcie to zosta³o utrwalone w ustawodawstwie w drugiej po³owie lat szeædziesi¹tych26. By³o to niew¹tpliwie
tak¿e zabiegiem socjotechnicznym, polegaj¹cym na zmianie przedwojennego
szyldu. Ubóstwo nadal nie by³o oficjalnym problemem w³adz pañstwowych,
za pomoc spo³eczna mia³a byæ nastawiona jedynie na zdarzenia losowe,
a nie systemowe. St¹d te¿ winna przede wszystkim realizowaæ funkcjê pomocnicz¹, rzadziej uzupe³niaj¹c¹ wzglêdem innych komponentów zabezpieczenia spo³ecznego, w którym wtedy dominowa³y ubezpieczenia spo³eczne
i s³u¿ba zdrowia. W zakresie pomocy spo³ecznej nie mieci³o siê poradnictwo
i profilaktyka. Od strony adresata pomoc spo³eczn¹ cechowa³a natomiast
wybiórczoæ i arbitralnoæ. W tych warunkach nie by³o potrzebne stosowanie
ustawy z 1923 r., bowiem w drodze aktów kierownictwa wewnêtrznego regulowano sprawy pomocy rodowiskowej (zasi³ki i zapomogi pieniê¿ne27, wiadczenia rzeczowe, np. obiady28) czy nawet pomocy instytucjonalnej (dzienne
domy pomocy spo³ecznej)29. Dope³nia³y to dziesi¹tki rozmaitych wytycznych,
instrukcji, pism okólnych. Procesy biurokratyzacji nasili³y przypadkowe
24 Ustawa z 13 kwietnia 1960 r. o utworzeniu Komitetu Pracy i P³ac oraz zmianie w³aciwoci w dziedzinie ubezpieczeñ spo³ecznych, rent, zaopatrzeñ i opieki spo³ecznej (Dz.U. nr 20,
poz. 119). Zob. tak¿e Z. Lancmañski, Nowa administracja pomocy spo³ecznej, Gospodarka
 Administracja Terenowa 1961, nr 4.
25 Uchwa³a Rady Ministrów nr 92 z 5 marca 1959 r. w sprawie powo³ania instytucji
opiekunów spo³ecznych (M.P. nr 32, poz. 145); Zarz¹dzenie Ministra Pracy i Opieki Spo³ecznej
z dnia 27 padziernika 1959 r. o zakresie i trybie dzia³ania opiekunów spo³ecznych (M.P. nr 93,
poz. 496).
26 Por. H. Szurgacz, Opieka spo³eczna czy pomoc spo³eczna, Acta Universitatis Vratislaviensis  Prawo 1990, nr 186, s. 317.
27 Instrukcja nr 5/68 Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z 29 lutego 1968 r. w sprawie
pomocy spo³ecznej w formie wiadczeñ pieniê¿nych (Dz.Urz. Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej, nr 6, poz. 33 z pón. zm.), cyt. za: A. Miruæ, O istocie pomocy spo³ecznej, Administracja. Teoria  Dydaktyka  Praktyka 2006, nr 4, s. 20 i n.
28 Instrukcja nr 19/73 Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z 27 lipca 1973 r. w sprawie
organizowania pomocy spo³ecznej w formie obiadów (Dz.Urz. Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej, nr 15, poz. 812 z pón. zm.).
29 Szerzej: E. Smoktunowicz, Encyklopedia obywatela PRL. Status administracyjnoprawny, Warszawa 1987, s. 354 i n.
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repartycje zadañ i kompetencji miêdzy organy administracji pañstwowej,
samorz¹dne przedsiêbiorstwa, zwi¹zki zawodowe, a przede wszystkim finansowanie tych zadañ wy³¹cznie z bud¿etu pañstwa. Nie by³o tak¿e potrzeby
prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej i kszta³towania etosu pracy socjalnej, co spowodowa³o niedoinwestowanie p³acowe i du¿¹ fluktuacjê kadr
na dzia³aj¹cych od 1959 r. stanowiskach opiekunów spo³ecznych. Od 1975 r.
w zak³adach opieki zdrowotnej zaczê³y funkcjonowaæ s³u¿by spo³eczne, które
uzupe³nia³y dzia³ania terenowych opiekunów spo³ecznych w zakresie pomocy
rodowiskowej. G³ówn¹ rolê w zakresie pomocy instytucjonalnej odgrywa³y
natomiast zak³ady pracy, mniejsz¹ fundusze30. Okres PRL charakteryzuje
jednak narastaj¹cy dystans miêdzy wzrostem popytu na pomoc spo³eczn¹
a tempem rozwoju regulacji prawnej, instytucji, s³u¿b, wiadczeñ i us³ug
socjalnych31.
Prób¹ prze³amania impasu by³o stanowisko strony opozycyjnej podczas
obrad Okr¹g³ego Sto³u. Prace specjalnie powo³anej grupy do spraw reformy
pomocy spo³ecznej sta³y siê impulsem do zmian organizacyjnych i prawnych
dotychczasowego systemu. Strona opozycyjna proponowa³a m.in. podzia³ odpowiedzialnoci za sprawy pomocy spo³ecznej na szczeblu lokalnym miêdzy
pañstwo a samorz¹d terytorialny, w tym powierzenie jej organizowania wojewódzkim zespo³om pomocy spo³ecznej, a wykonawstwa  gminnym orodkom
pomocy spo³ecznej, przy za³o¿eniu finansowania niektórych zadañ (jako zleconych gminie) z bud¿etu pañstwa. Zak³adano tak¿e szeroki udzia³ organizacji
spo³ecznych, które mia³y realizowaæ zadania publiczne finansowane z bud¿etów wojewódzkich zespo³ów pomocy spo³ecznej. Przyjmowano potrzebê profesjonalizacji zawodowej i etycznej s³u¿b spo³ecznych, awansu zawodowego
i zró¿nicowania p³acowego pracownika socjalnego. Chciano bowiem przenieæ
punkt ciê¿koci z typowej opieki na us³ugi wspieraj¹ce i doradcze. Postulowano równie¿ wprowadzenie renty socjalnej, finansowanej z bud¿etu pañstwa na podstawie wywiadu s³u¿b spo³ecznych.
Propozycje te znalaz³y odzwierciedlenie nie tylko w pracach legislacyjnych, ale i dzia³aniach praktycznych. Ju¿ wiosn¹ 1990 r. miejskie i gminne
rady narodowe powo³a³y orodki pomocy spo³ecznej. Takie za³o¿enia przywieca³y przede wszystkim uchwalaniu ustaw: z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym32 i z 30 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej. Ponadto
przeniesiono sprawy pomocy spo³ecznej z w³aciwoci ministra zdrowia i
opieki spo³ecznej do zakresu dzia³ania ministra pracy i polityki socjalnej33 .
Powo³ano przy tym jako jego organ opiniodawczo-doradczy Radê Pomocy
30 Np. Uchwa³a nr 1 Rady Ministrów z 8 stycznia 1982r w sprawie utworzenia funduszu
pomocy rodzinie (niepublikowana).
31 Por. D. Zalewski, Opieka i pomoc spo³eczna. Dynamika instytucji, Warszawa 2005,
passim.
32 Dz.U. nr 16, poz. 95.
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Spo³ecznej. W latach dziewiêædziesi¹tych wydano tak¿e szereg ustaw szczególnych w zakresie pomocy spo³ecznej, dotycz¹cych kobiet w ci¹¿y, osób bezrobotnych, profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej, rehabilitacji
osób niepe³nosprawnych.
Wielka reforma z 1999 r. zak³ada³a przede wszystkim dalsz¹ decentralizacjê zadañ spo³ecznych pañstwa przy rozbudowie samorz¹du terytorialnego
na wy¿szych szczeblach i zaakcentowaniu zasady pomocniczoci. W sferze za
samych rodków prawnych pomocy spo³ecznej podjêto próbê uspo³ecznienia tej
sfery przez powrót do idei dobroczynnoci i uczynienia rodziny g³ównym podmiotem pomocy (powsta³y wówczas powiatowe centra pomocy rodzinie). Na
szczeblu centralnym nast¹pi³o dalsze porz¹dkowanie zadañ i przeniesienie
niektórych rodków pomocy instytucjonalnej rodzinie (np. niektóre placówki
opiekuñczo-wychowawcze) z resortu owiaty do w³aciwoci ministra do
spraw zabezpieczenia spo³ecznego.
Pocz¹tek XXI w. charakteryzuje intensyfikacja polityki spo³ecznej pañstwa. W latach 20032004 wprowadzono reformê maj¹c¹ na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania oraz poprawê efektywnoci pomocy spo³ecznej.
Ustaw¹ dnia z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie34 stworzono podstawy do uzupe³nienia sektora publicznego dzia³aniami organizacji pozarz¹dowych i indywidualnych dobroczyñców. Ustawa
dnia z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym35 mia³a byæ z kolei
wyrazem aktywnej polityki spo³ecznej wobec osób zagro¿onych d³ugotrwa³ym
wykluczeniem. Z kolei na mocy ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie
socjalnej36 nast¹pi³o przeniesienie tego rodka do sfery ubezpieczeñ spo³ecznych. Wreszcie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych spowodowa³a konsolidacjê zasi³ków rodzinnych37. Wyrazem odejcia od
konsumentyzmu na rzecz partycypacyjnego modelu pomocy spo³ecznej by³a
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej. Rozszerza³a ona zakres
podmiotowy o cudzoziemców, wprowadza³a instytucje kontraktu socjalnego
oraz doprecyzowa³a charakter nadzoru wojewody nad realizacj¹ zadañ gminy. Mimo prób nie uda³o siê póniej tego rozszerzyæ ponad profilaktykê zakresu zadañ samorz¹du województwa38.
33 Ustawa dnia z 6 kwietnia 1990 r. o przekazaniu Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej
z zakresu dzia³ania Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej zadañ dotycz¹cych pomocy spo³ecznej
(Dz.U. nr 29, poz. 172).
34 Dz.U. nr 96, poz. 873.
35 Dz.U. nr 122, poz. 1143.
36 Dz.U. nr 135, poz. 1268.
37 Dz.U. nr 228, poz. 2255.
38 Por. art. 29 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze
zmianami w podziale zadañ i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. nr 175, poz. 1562),
uchylony ustaw¹ z 15 grudnia 2006 r. zmieniaj¹ca ustawê o zmianie niektórych ustaw
w zwi¹zku ze zmianami w podziale zadañ i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. nr 251,
poz. 1848).
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3. wiatowe koncepcje pomocy spo³ecznej
Organizacyjno-prawne systemy pomocy spo³ecznej poszczególnych
pañstw s¹ pochodn¹ wyodrêbnianych w nauce modeli polityki spo³ecznej.
Mog¹ byæ one klasyfikowane w ró¿ny sposób. Najczêciej wyró¿nia siê klasyfikacjê dwudzieln¹ (H. Wilensky i C. N. Lebeaux39), ró¿ne klasyfikacje trójdzielne (R. Titmuss40, N. Furniss i T. Tilton41, G. Esping-Andersen42),
a nawet bardziej rozbudowane (F. Castles i D. Mitchell43).
U podstaw klasyfikacji dwudzielnej le¿y przypisanie danego systemu do
modelu rezydualnego b¹d instytucjonalnego. To odmienne spojrzenia na
funkcje i miejsce pomocy spo³ecznej w polityce spo³ecznej i systemie zabezpieczenia spo³ecznego. Model rezydualny opiera siê na za³o¿eniu, ¿e istniej¹
dwa naturalne pasma, przez które cz³owiek mo¿e zaspokajaæ swoje potrzeby.
Jest to rodzina i rynek pracy. Zdarzaj¹ siê jednak sytuacje, kiedy zaspokojenie potrzeb za ich porednictwem z ró¿nych przyczyn nie jest mo¿liwe.
W takich sytuacjach uruchamiany jest kana³ trzeci. Jest to w³anie system
pomocy spo³ecznej. System ten z definicji jest jednak oddzia³ywaniem rezydualnym (ratunkowym), pe³ni przede wszystkim funkcje subsydiarne. W sytuacji, kiedy naturalne pasma zaspokajania potrzeb zaczynaj¹ na powrót
pe³niæ swoj¹ w³aciw¹ rolê, system powinien wycofaæ siê z os³on rezydualnych. Wed³ug tej koncepcji ze wiadczeñ i us³ug socjalnych mog¹ korzystaæ
tylko jednostki faktycznie spe³niaj¹ce wyranie wyartyku³owane przes³anki
prawne, poddane ocenie i uznaniu sytuacji dochodowej przez organy administracyjne. Pomoc spo³eczna ma zatem charakter czasowy, zastêpczy, co sprowadza tym samym obywatela do roli konsumenta, a nie klienta. Powoduje to
pewn¹ stygmatyzacjê, a osoba korzystaj¹ca ze wiadczeñ i us³ug socjalnych
zyskuje piêtno osoby niezaradnej, co mo¿e powodowaæ wykluczenie spo³eczne.
Model rezydualny odpowiada bowiem doktrynie liberalnej i indywidualizmowi.
Natomiast wed³ug modelu instytucjonalnego ¿ycie przeciêtnego cz³owieka jest na tyle z³o¿one, ¿e niezdolnoæ do zaspokojenia wszystkich potrzeb
w rodzinie lub przez rynek pracy jest zupe³nie normalna i nie powinna
dziwiæ. Musi w zwi¹zku z tym funkcjonowaæ w najbli¿szym otoczeniu (rodowisku) system pomocy spo³ecznej wiadcz¹cy cz³owiekowi i rodzinie pomoc
w osi¹gniêciu samorealizacji  satysfakcjonuj¹cego poziomu ¿ycia, odpowiedniego stanu zdrowia i warunków do rozwoju indywidualnego i spo³ecznego.
Pomoc spo³eczna w tej koncepcji jest traktowana jako system zaspokajania
potrzeb ju¿ nie alternatywny, lecz równowa¿ny, wobec rodziny i rynku pracy.
39
40
41
42
43

H. Wilensky and C. Lebeaux, Industrial Society and Social Welfare, New York 1958.
R. Titmuss, Social Policy. An Introduction, Allen and Unwin, London 1974.
H. Furniss, T. Tilton, The Case for the Welfare State, Bloomington 1977.
G. Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton 1990.
F. Castles, D. Mitchell, Worlds of welfare and families of nations [w:] F. Castles (ed.),
Families of Nations: patterns of public policy in western democracies, Dartmouth 1993, s. 93 i n.
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Jednostka mo¿e tutaj zaspokajaæ swoje potrzeby, nie bêd¹c jeszcze (w przeciwieñstwie do poprzedniej koncepcji) w sytuacji kryzysowej, ale odczuwaj¹c
ju¿ pewien niedostatek. Same wiadczenia socjalne maj¹ charakter w miarê
sta³y, a us³ugi socjalne s¹ postrzegane jako mo¿liwoci w realizacji ich
d¹¿eñ, oferowane ju¿ nie konsumentom, ale klientom. Nie ma tu jednak
miejsca na procesy stygmatyzacji, poniewa¿ oferowana pomoc posiada charakter powszechny, a nie wybiórczy. Model instytucjonalny wi¹¿e siê bowiem
z filozofi¹ wspólnotow¹ i socjaldemokratyczn¹.
Alternatyw¹ dla powy¿szego wyró¿nienia jest koncepcja trójdzielna N. Furnissa i T. Tiltona. Wyró¿nia siê w niej  wed³ug zakresu interwencji w rynek
i charakter praw indywidualnych  trzy modele pañstw. Po pierwsze, jest to
pañstwo pozytywne, które zmierza do optymalizacji wspó³pracy miêdzy sektorem publicznym a prywatnym na rzecz wzrostu gospodarczego i polityki
pe³nego zatrudnienia, przez co g³ównym rodkiem zabezpieczenia spo³ecznego
pozostaj¹ ubezpieczenia spo³eczne, a wiadczenia i us³ugi pomocy spo³ecznej
 o ile wystêpuj¹  nie maj¹ charakteru socjalnych praw cz³owieka, ale przywileju, bo zale¿¹ od bie¿¹cej polityki spo³ecznej. Po wtóre, jest to pañstwo
zabezpieczenia spo³ecznego, w którym gwarantuje siê obywatelskie prawo
do pomocy spo³ecznej na poziomie minimum jako uzupe³nienie ubezpieczeñ
spo³ecznych, zw³aszcza w sytuacjach recesji gospodarczej. Wreszcie, pañstwo
dobrobytu spo³ecznego (welfare state), gwarantuj¹ce wysoki poziom bezpieczeñstwa socjalnego m.in. przez wspó³dzia³anie organów pañstwa ze zwi¹zkami zawodowymi w zakresie kszta³towania zbiorowego prawa pracy w relacjach
pracodawcapracownik dla zharmonizowania warunków ¿ycia i p³acy oraz
przy wykorzystaniu technik zaopatrzenia spo³ecznego i instrumentów polityki
fiskalnej, przez co poziom wiadczeñ pomocy spo³ecznej jest stosunkowo niski
(wystarcza bowiem jedynie na pokrycie potrzeb podstawowych), ale samo prawo
do pomocy spo³ecznej nie jest limitowane i uzale¿nione od sytuacji dochodowej.

4. Modele pomocy spo³ecznej w pañstwach europejskich
Bior¹c pod uwagê zró¿nicowany system wiadczeñ i us³ug socjalnych,
komponenty systemu zabezpieczenia spo³ecznego oraz realizowan¹ politykê
spo³eczn¹, wyodrêbnia siê cztery zasadnicze modele pomocy spo³ecznej wystêpuj¹ce w pañstwach europejskich44:
44 Por. S. Nitecki, System prawny pomocy spo³ecznej w wybranych pañstwach ze szczególnym
uwzglêdnieniem pañstw Unii Europejskiej, [w:] S. Pawlas-Czy¿ (red.), Praca socjalna wobec wspó³czesnych problemów spo³ecznych, Toruñ 2008, s. 105 i n.; M. Ksiê¿opolski, Polityka spo³eczna.
Wybrane problemy porównañ miêdzynarodowych, Katowice 1999, passim; Polityka spo³eczna, s³u¿by socjalne i kszta³cenie pracowników socjalnych w Europie, pod red. M. Kolankiewicz,
A. Zieliñskiej, Warszawa 1998, passim. H. Szurgacz, Wstêp do prawa pomocy spo³ecznej, Wroc³aw
1992, s. 48 i n.; P. Kurowski, Pomoc spo³eczna w krajach OECD i w Polsce, Polityka Spo³eczna
1998, nr 7, s. 3 i n.; M. Lubiñska-Bogacka, Organizacja pomocy spo³ecznej w Polsce, Wielkiej
Brytanii i Niemczech, Auxilium Socjale 1997, nr 1.
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1) model korporacyjny  nazywany te¿ motywacyjnym czy kontynentalnym;
2) model liberalny  nazywany te¿ marginalnym czy anglosaskim;
3) model opiekuñczo-socjalny  nazywany redystrybucyjnym czy skandynawskim;
4) model elementarny  nazywany te¿ rudymentarnym czy ródziemnomorskim.
Cech¹ charakterystyczn¹ modelu korporacyjnego jest oparcie systemu
zabezpieczenia spo³ecznego na ubezpieczeniach spo³ecznych. W modelu tym
pañstwo jest gwarantem podstawowego bezpieczeñstwa socjalnego, ale zadania praktyczne wykonuj¹ równolegle organy administracyjne i organizacje
pozarz¹dowe. Programy socjalne w tym modelu stanowi¹ wa¿ny dodatek do
rynku pracy (st¹d te¿ model ten okrelany jest jako spo³eczna gospodarka
rynkowa  ordoliberalism) i z za³o¿enia maj¹ w jak najmniejszym stopniu
zak³ócaæ procesy gospodarcze. Samo prawo do pomocy spo³ecznej, wysokoæ
wiadczeñ i zakres us³ug socjalnych zale¿y od statusu danej osoby na rynku
pracy. wiadczenia przys³uguj¹ g³ównie osobom ubezpieczonym i maj¹ charakter nie tyle rodowiskowej i instytucjonalnej pomocy bezporedniej, ile
k³ad¹ nacisk na kszta³towanie umiejêtnoci zawodowych. Model ten funkcjonuje w takich krajach, jak: Niemcy, Holandia, Belgia, Austria, Finlandia.
Model liberalny opiera siê natomiast na za³o¿eniu, ¿e obowi¹zkowe ubezpieczenia spo³eczne, uzupe³nione powszechn¹ s³u¿b¹ zdrowia i zasi³kami rodzinnymi, gwarantuj¹ jednostkom minimum bezpieczeñstwa socjalnego. Wy¿szy jego poziom jest mo¿liwy do osi¹gniêcia przez samodzielne zaspokajanie
potrzeb w ramach rodziny i czynnego uczestnictwa w rynku pracy. Du¿¹ rolê
wspomagaj¹c¹ maj¹ odgrywaæ organizacje charytatywne. Pañstwo za porednictwem pomocy rodowiskowej interweniuje w ostatecznoci i tylko wobec
tych, którzy sobie nie radz¹. Uwa¿a siê, ¿e rozbudowywanie pañstwowej
pomocy spo³ecznej nie tylko jest niepotrzebne, ale te¿ mo¿e poci¹gn¹æ za
sob¹ utratê motywacji do pracy. Model ten funkcjonuje w Wielkiej Brytanii.
W modelu opiekuñczo-socjalnym zak³ada siê za, ¿e dominuj¹cym podmiotem organizuj¹cym zaspokajanie potrzeb socjalnych jest pañstwo, co wynika z zasady odpowiedzialnoci ca³ego spo³eczeñstwa za dobrobyt i bezpieczeñstwo socjalne jednostki. Stosuje siê tu zasadê powszechnoci wiadczeñ
i us³ug pomocy spo³ecznej zgodnie z kryterium niezaspokojonych potrzeb tego
typu. Pomoc spo³eczna uwa¿ana jest za integraln¹ czêæ ¿ycia zbiorowego,
pañstwo gwarantuje wiadczenia i us³ugi ka¿demu obywatelowi przez ca³e
jego ¿ycie. Model ten realizowany jest g³ównie w pañstwach skandynawskich.
Model elementarny jest realizowany w ekonomicznie najs³abszych pañstwach europejskich, w których nie uda³o siê osi¹gn¹æ modelu pe³nego zatrudnienia, a publiczna pomoc spo³eczna uzupe³niana jest aktywnoci¹ charytatywn¹ zwi¹zków wyznaniowych i organizacji pozarz¹dowych. W tym
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modelu pañstwo gwarantuje tylko zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych. wiadczenia, rzadziej us³ugi socjalne s¹ ustalone jako minimum i maj¹
charakter pomocy adresowanej (grupowej). Model ten realizowany jest
w takich krajach jak: Portugalia, Hiszpania, Grecja, Irlandia i czêciowo we
W³oszech.
Powy¿sze systemy pomocy spo³ecznej pañstw europejskich maj¹ charakter modelowy i z uwagi na procesy integracji w ramach Unii Europejskiej
przechodz¹ zmiany organizacyjno-prawne. W modelu korporacyjnym widocznie jest znacz¹ce uspo³ecznianie pomocy spo³ecznej przez powierzanie wykonywania zadañ publicznych organizacjom pozarz¹dowym. W modelu za liberalnym mo¿na zauwa¿yæ wykszta³canie siê mechanizmów rynkowych
w zakresie wykonywania us³ug socjalnych przez system zamówieñ publicznych oraz wspieranie organizacji pozarz¹dowych i religijnych. W modelu
opiekuñczo-socjalnym spostrzec mo¿na zachêcanie do tworzenia grup samopomocowych. S¹ tak¿e wspólne tendencje rozwojowe, takie jak rozwój partycypacyjnych form pomocy spo³ecznej, wzrost podmiotowoci beneficjentów
pomocy i przekszta³cenie konsumentów wiadczeñ w klientów us³ug socjalnych, contracting, targeting, zarz¹dzanie wielopoziomowe sprawami pomocy
spo³ecznej, a tak¿e jej standaryzacja przez organizacje miêdzynarodowe.

5. Standardy pomocy spo³ecznej w Unii Europejskiej
Unia Europejska jest organizacj¹ europejsk¹, w ramach której dokonuje
siê integracja ponadnarodowa lub wspó³praca pañstw w ró¿nych dziedzinach
¿ycia zbiorowego. Z punktu widzenia pomocy spo³ecznej najwa¿niejszym obszarem pozostaje I filar UE, w którym akty prawne stanowione przez organy
wspólnoty europejskiej (prawo wtórne) tworz¹ zobowi¹zania lub oczekiwania
wobec pañstw cz³onkowskich. Wród powodów zainteresowania Unii Europejskiej problemami pomocy spo³ecznej mo¿na wskazaæ nieunikniony rozwój
wspó³pracy transgranicznej s³u¿b spo³ecznych poszczególnych pañstw w kontekcie polityk europejskich i swobód wolnego rynku europejskiego, rosn¹cy
popyt na us³ugi socjalne w wyniku kryzysu koncepcji welfare state, wprowadzanie zasad konkurencyjnoci i deregulacji w systemach zabezpieczenia
spo³ecznego, a przede wszystkim koniecznoæ stworzenia strategii zrównowa¿onego rozwoju spo³ecznego45. Takie podejcie jest jednak wynikiem ewolucji. Do lat osiemdziesi¹tych XX w. (zgodnie z Traktatem Rzymskim46) kwestie socjalne i s³u¿by spo³eczne nie by³y dziedzin¹ wchodz¹c¹ w zakres
45 Por. D. Wojtczak, Modele i przysz³oæ polityki spo³ecznej w Unii Europejskiej, Praca
Socjalna 2008, nr 5, s. 3 i n.
46 Traktat ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹, podpisany 25 marca 1957 r.,
wszed³ w ¿ycie 1 stycznia 1958 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/2).
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odpowiedzialnoci Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, pozostawa³y domen¹ pañstw narodowych. Aktywnoæ EWG sprowadza³a siê do dzia³alnoci
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Jednolity Akt Europejski47, który
wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1987 r., okreli³ nowe cele wspólnoty
w zakresie polityki spo³ecznej i spójnoci socjalnej. Na tej podstawie nast¹pi³o przyjêcie w 1989 r. Wspólnotowej karty podstawowych praw socjalnych
pracowników48 (znanej tak¿e jako Europejska Karta Socjalna), której art. 4
stanowi³ o prawie do ochrony socjalnej. Od Traktatu z Maastricht (Traktat
o Unii Europejskiej)49 z 1992 r. rozpocz¹³ siê dalszy proces tworzenia standardów orzeczniczych i zalecanych w zakresie pomocy spo³ecznej. Do traktatu do³¹czono bowiem Kartê jako protokó³ socjalny obowi¹zuj¹cy pañstwa
cz³onkowskie i tworz¹cy realne uprawnienia dla obywateli. Decyduj¹ce znaczenie mia³o jednak przyjêcie Traktatu Amsterdamskiego50 (1997). W art. 137
wyra¿ona jest zasada subsydiarnoci, co oznacza, ¿e pañstwa cz³onkowskie
nadal pozostaj¹ g³ównymi podmiotami pomocy spo³ecznej z autonomi¹ instytucjonaln¹, ale podporz¹dkowuj¹ siê standardom tworzonym przez organy
wspólnoty europejskiej, w szczególnoci Komisji Europejskiej, której rol¹ jest
m.in. monitoring pomocy spo³ecznej na poziomie krajowym m.in. przez:
 utworzenie Obserwatorium S³u¿b Spo³ecznych we Frankfurcie nad
Menem jako instytucji buduj¹cej Europejski System Informacji o S³u¿bach
Spo³ecznych;
 organizowanie analiz porównawczych funkcjonowania pomocy spo³ecznej w pañstwach cz³onkowskich;
 wspieranie stowarzyszeñ i fundacji europejskich dzia³aj¹cych na rzecz
konwergencji krajowych s³u¿b spo³ecznych;
 ujednolicenie kszta³cenia wy¿szego w ramach tzw. procesu boloñskiego.
Istotnym elementem polityki spo³ecznej UE s¹ fundusze strukturalne,
w tym przede wszystkim Europejski Funduszu Spo³eczny, który zosta³ utworzony ju¿ w 1957 r. na mocy Traktatu Rzymskiego. Art. 123 Traktatu wymienia cele Europejskiego Funduszu Spo³ecznego:
 u³atwienie integracji zawodowej osobom bezrobotnym nara¿onym na
bezrobocie d³ugotrwa³e;
 u³atwienie integracji zawodowej ludziom m³odym poszukuj¹cym zatrudnienia;
 przyczynianie siê do integracji osób nara¿onych na wy³¹czenie z rynku
pracy;
 stworzenie równych mo¿liwoci mê¿czyzn i kobiet na rynku pracy;
47
48
49
50

Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/5.
Niepublikowana.
Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/30.
Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/31.
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 stworzenie warunków dostosowania siê do przemian w przemyle
i zmian w systemach produkcyjnych;
 wspomaganie wzrostu stabilizacji zatrudnienia;
 wzmocnienie i usprawnienie systemu nauczania i szkolenia;
 przyczynianie siê do rozwoju i przystosowania strukturalnego, czyli
niwelowanie ró¿nic.
Istotny jest tak¿e powo³any Traktatem z Maastricht Fundusz Spójnoci,
nazywany równie¿ Funduszem Kohezyjnym. Dotyczy on g³ównie inwestowania w krajach, w których produkt krajowy brutto na jednego mieszkañca
wynosi mniej ni¿ 90% redniego poziomu PKB w ca³ej wspólnocie.

6. Pomoc spo³eczna w dokumentach Rady Europy
Integracja europejska w ramach Rady Europy ma charakter wspó³pracy
miêdzyrz¹dowej w celu ochrony praw cz³owieka, pluralistycznej demokracji
oraz rz¹dów prawa. St¹d te¿ g³ównym ród³em standardów socjalnych praw
cz³owieka s¹ umowy miêdzynarodowe (hard law). Wskazaæ tu mo¿na na
wi¹¿¹c¹, wspomnian¹ wczeniej, Europejsk¹ Kartê Spo³eczn¹ (tzw. Kartê
Turyñsk¹), która gwarantuje prawo do pomocy spo³ecznej.
Z innych nieratyfikowanych przez Polskê umów miêdzynarodowych mo¿na odnotowaæ:
 Europejski Kodeks Zabezpieczenia Spo³ecznego, sporz¹dzony w Strasburgu 16 kwietnia 1964 r., który gwarantuje prawo do wiadczeñ rodzinnych
i macierzyñskich oraz wprowadza zasady obliczania wyp³at okresowych;
 Europejsk¹ Konwencjê o Zabezpieczeniu Spo³ecznym, sporz¹dzon¹
w Pary¿u 14 grudnia 1972 r.;
 zrewidowan¹ Europejsk¹ Kartê Spo³eczn¹, sporz¹dzon¹ w Strasburgu
3 maja 1996 r., która w art. 13 stanowi: Ka¿dy niemaj¹cy wystarczaj¹cych
zasobów ma prawo do pomocy spo³ecznej i medycznej, a w art. 14 gwarantuje prawo do korzystania ze s³u¿b opieki spo³ecznej.
Z uwagi na fakt, ¿e powy¿sze uprawnienia stanowi¹ prawa cz³owieka
II generacji, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka nie posiada kognicji
w dochodzeniu roszczeñ z tych praw, przez co nie ma uzupe³niaj¹cych standardów orzeczniczych (case law).
W systemie Rady Europy du¿¹ rolê odgrywaj¹ standardy zalecane (soft
law), maj¹ce charakter zobowi¹zañ politycznych poczynionych na zasadzie
konsensusu przez umocowanych przedstawicieli pañstw Rady Europy na forum Komitetu Ministrów w formie rekomendacji czy rzadziej rezolucji. Wród
tego typu standardów pomocy spo³ecznej wyró¿niæ trzeba niepublikowane:
 rezolucjê (1967)16 Komitetu Ministrów dotycz¹c¹ roli, przygotowania
oraz statusu pracowników socjalnych;
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 rezolucjê (1968)2 Komitetu Ministrów dotycz¹c¹ s³u¿b socjalnych dla
migruj¹cych pracowników;
 rekomendacjê (1984)24 Komitetu Ministrów odnonie do udzia³u zabezpieczenia socjalnego w rodkach prewencyjnych;
 rekomendacjê nr R (1991)16 Komitetu Ministrów dotycz¹c¹ przygotowania zawodowego pracowników socjalnych i praw cz³owieka;
 rekomendacjê (2001)1 Komitetu Ministrów dla pañstw cz³onkowskich
w sprawie pracowników socjalnych.

7. Uniwersalne zasady pomocy spo³ecznej
Systemy organizacyjne i prawne pomocy spo³ecznej we wspó³czesnych
pañstwach, a zw³aszcza w krajach europejskich, s¹ budowane wed³ug pewnych zasad konstrukcyjnych, jakby idei wyci¹gniêtych przed nawias i uogólniaj¹cych wartoci systemów51. Stanowi¹ one zarazem wskazówki interpretacyjne dla organów stosuj¹cych przepisy prawa oraz sugestie wzglêdem
ustawodawcy co do zmian konstrukcji prawnych. Przyjmowanie podobnych
zasad sprzyja tak¿e konwergencji i europeizacji systemów pomocy spo³ecznej
poszczególnych pañstw.
Pierwsz¹ niech bêdzie zasada pomocniczoci (subsydiarnoci)52, która za
cel pomocy spo³ecznej stawia zaspokojenie potrzeb socjalnych nie tylko jednostki, ale i rodziny, w sytuacji, kiedy mimo wykorzystania w³asnych rodków i mo¿liwoci nie s¹ w stanie przezwyciê¿yæ trudnej sytuacji ¿yciowej.
W aspekcie negatywnym pomoc spo³eczna zorientowana powinna byæ tylko
na takie wiadczenia, które nie odbieraj¹ inicjatywy i odpowiedzialnoci, ale
i nie stwarzaj¹ poczucia ¿ebractwa. W aspekcie pozytywnym za ma byæ
realizowana idea pomocy dla samopomocy  a wiêc taka pomoc spo³eczna,
która umo¿liwia potrzebuj¹cym uwolnienie siê od niej w przypadku, gdy
poprawi siê ich sytuacja ¿yciowa. Wynika z tego zakaz przeszkadzania osobom i rodzinom we w³asnym zaspokajaniu potrzeb socjalnych53. Natomiast
od strony organizacyjno-prawnej zasada pomocniczoci wp³ywa tak¿e w wielu pañstwach na podzia³ zadañ miêdzy administracjê rz¹dow¹ (w³adze centralne) a samorz¹d terytorialny (w³adze lokalne), zw³aszcza w ten sposób, ¿e
51 Szerzej: Por. S. Nitecki, Prawo do pomocy spo³ecznej w polskim systemie prawnym,
Warszawa 2008, s. 89 i n.; I. Sierpowska, Prawo pomocy spo³ecznej, Warszawa 2008. s. 45 i n.;
R. Michalska-Badziak, Prawo pomocy spo³ecznej, [w:] M. Stahl (red.), Materialne prawo administracyjne: pojêcia, instytucje, zasady, Warszawa 2002, s. 216 i n.
52 Szerzej: K. Stopka, Zasada subsydiarnoci w prawie pomocy spo³ecznej, Difin 2009.
53 Por. A. Miruæ, Zasada pomocniczoci w prawie pomocy spo³ecznej, Administracja. Teoria  Dydaktyka  Praktyka 2008, nr 3, s. 26 i n.; E. Trafia³ek, Wokó³ zasady subsydiarnoci,
solidaryzmu i sprawiedliwoci spo³ecznej, Praca Socjalna 2008, nr 4, s. 14 i n.
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najni¿sza jednostka terytorialna powinna mieæ pierwszeñstwo w zaspokajaniu potrzeb zbiorowych jej mieszkañców54. Ponadto w Niemczech zasada
pomocniczoci oznacza równie¿ pierwszeñstwo organizacji pozarz¹dowych
w pomocy spo³ecznej w relacjach z w³adzami publicznymi.
Kolejn¹ jest zasada indywidualizacji. Zak³ada ona, ¿e organy pomocy
spo³ecznej, ustalaj¹c stan faktyczny, powinny za ka¿dym razem uwzglêdniæ
indywidualne cechy i charakter danego przypadku, przede wszystkim bezstronnie oceniæ sytuacjê osobist¹ i rodzinn¹ wnioskodawcy oraz jego aktualny stan dochodów (w dalszym rzêdzie status maj¹tkowy), tak aby wiadczenie lub us³uga pomocy instytucjonalnej lub rodowiskowej by³y adekwatne do
okolicznoci sprawy i w miarê mo¿liwoci czyni³y zadoæ ¿¹daniu, a przede
wszystkim by³y odpowiedzi¹ na obiektywne potrzeby. Oznacza to, ¿e pomoc
spo³eczna nie powinna byæ wiadczona wed³ug jakiego z góry ustalonego
schematu, ale ma byæ indywidualnie dostosowana do w³aciwoci potrzebuj¹cego, w szczególnoci odnosi siê to do rodzaju, formy, rozmiaru i czasu wiadczenia. Odró¿nia to pomoc od ubezpieczeñ spo³ecznych, w których rodzaje
wiadczeñ s¹ cile okrelone przepisami prawa i z natury zale¿ne od zdarzenia losowego, bez mo¿liwoci dopasowania wsparcia do jednostkowych przypadków. Zasada indywidualizacji wystêpuje w wielu pañstwach UE, szczególnie w Niemczech.
Nastêpn¹ zasad¹ jest tzw. zasada wa¿enia, zgodnie z któr¹ zaspokojenie
deklarowanych potrzeb socjalnych jednostki i rodziny jest zale¿ne od
uwzglêdnienia mo¿liwoci pomocy spo³ecznej, co oznacza ¿e tylko katalog
typów wiadczeñ i us³ug socjalnych powinien byæ wyczerpuj¹co okrelony
przez przepisy prawa, a realizacja prawa do pomocy spo³ecznej w praktyce
uzale¿niona jest od mo¿liwoci organizacyjnych i finansowych s³u¿b pomocy
spo³ecznej.
Wynika z tego kolejna regu³a  fakultatywnoci wiadczeñ z pomocy
spo³ecznej. Zasada ta polega na niemo¿noci domagania siê przez osoby i
rodziny ubiegaj¹ce siê o wiadczenia pomocy spo³ecznej, aby przyznano im je
w okrelonym rodzaju, formie i rozmiarze. Uznaniowoæ organów pomocy
spo³ecznej ograniczaj¹ jednak przepisy o powinnoci uwzglêdniania potrzeb
osoby i rodziny.
Od strony samej konstrukcji normatywnej prawo do pomocy spo³ecznej
nie wyra¿a siê z zasady w mo¿liwociach ¿¹dania czego na podstawie prawa
54 Por. E. Ura, wiadczenia pomocy spo³ecznej realizowane przez gminê, [w:] G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj (red.), Cz³owiek pomiêdzy prawem a ekonomi¹ w procesie integracji
europejskiej, OlsztynBari 2008, s. 669 i n.; S. Pieprzny, Udzia³ jednostek samorz¹du terytorialnego w realizacji zadañ pomocy spo³ecznej w Polsce, [w:] E. Ura (red.), Granice samodzielnoci
wspólnot samorz¹dowych, Rzeszów 2005, s. 246 i n.; A. Miruæ, Sprawnoæ dzia³añ administracji
publicznej na przyk³adzie administracji pomocy spo³ecznej, [w:] E. Ura (red.), Sprawnoæ dzia³ania administracji samorz¹dowej, Rzeszów 2006, s. 385 i n.
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podmiotowego w warunkach w³adzy zwi¹zanej, ale ma byæ to raczej tzw.
prawo proszenia55. Z definicji cech¹ wyró¿niaj¹c¹ pomoc spo³eczn¹, w porównaniu do innych komponentów zabezpieczenia spo³ecznego, ma byæ bowiem
brak po stronie obywateli roszczenia prawnego o konkretne wiadczenie. W
pañstwach europejskich prawo do wiadczeñ opiera siê na zró¿nicowaniu
wiadczeniobiorcy w zale¿noci od rodzaju wiadczenia. Na gruncie polskiej
ustawy o pomocy spo³ecznej mo¿na jednak wyró¿niæ wiadczenia, które mog¹
zostaæ udzielone (np. zasi³ek celowy), które powinny zostaæ udzielone (np.
schronienie, posi³ek i niezbêdne ubranie) oraz takie, które musz¹ byæ udzielone (np. zasi³ek sta³y). Te ostatnie nie oznaczaj¹ jednak, ¿e s¹ to wiadczenia oparte na zasadzie roszczeniowoci, albowiem zaspokojenie potrzeb socjalnych jednostki i rodziny jest te¿ zale¿ne od wspomnianych mo¿liwoci
organizacyjnych i finansowych pomocy spo³ecznej.
Nie oznacza to jednak, ¿e w³adze publiczne w realizacji zadañ z zakresu
pomocy spo³ecznej maj¹ ograniczaæ siê do konsumpcji zasobów prawnych,
organizacyjnych i finansowych. Przede wszystkim pañstwo i jednostki samorz¹du terytorialnego maj¹ nie tylko obowi¹zek wykonywania kompetencji
administracyjnych, ale równie¿ bud¿etowania. Zasada finansowania pomocy spo³ecznej ze rodków publicznych jest jedn¹ z podstawowych cech odró¿niaj¹cych pomoc spo³eczn¹ od ubezpieczeñ spo³ecznych, które finansowane s¹ g³ównie ze sk³adek. Jej uzupe³nieniem jest wystêpuj¹ca coraz
czêciej zasada odp³atnoci wyra¿aj¹ca udzia³ beneficjentów w pokrywaniu
kosztów wiadczeñ pomocy spo³ecznej, w zwi¹zku z któr¹ wiadczenia mog¹
byæ udzielane odp³atnie i nieodp³atnie, a czêæ z nich mo¿e podlegaæ zwrotowi.
Ponadto coraz wyraniej krystalizuje siê zasada obowi¹zku wspó³dzia³ania. Zgodnie z ni¹ osoby i rodziny korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej s¹ obowi¹zane do wspó³dzia³ania w rozwi¹zywaniu ich trudnej sytuacji ¿yciowej.
Obowi¹zek wspó³dzia³ania nale¿y interpretowaæ szeroko. Z jednej strony ma
to byæ gotowoæ do podjêcia wspó³pracy z pracownikiem socjalnym, a z innej
 obowi¹zek podejmowania starañ o polepszenie warunków bytowych. Brak
aktywnoci nie mo¿e byæ jedyn¹ podstaw¹ faktyczn¹ decyzji odmownej kierowanej do osób upoledzonych umys³owo, alkoholików, narkomanów56.

55 Por. A. Miruæ, Pomoc spo³eczna, [w:] E. Smoktunowicz (red.), Administracyjne prawo
materialne. Zagadnienia wybrane, Bia³ystok 2003, s. 231.
56 Por. A. Miruæ, J. Radwanowicz, Zasady ogólne pomocy spo³ecznej w orzecznictwie Naczelnego S¹du Administracyjnego, [w:] J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Polski
model s¹downictwa administracyjnego, Lublin 2003, s. 237 i n.
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Summary
The article concerns the classification of European social services systems, especially aspects concerning their convergence and standardization
by international organizations. The article also outlines the essence of social
services and the development of international legal concepts concerning it.
On the basis of the aforementioned issues, the article outlines universal
principles governing social services.

Studia Prawnoustrojowe 9

UWM

187

2009

Marcin Seniuk
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski

Prawo do dobrej administracji.
Od koncepcji teoretycznej do instytucji prawnej
Jak s³usznie stwierdzi³ Jerzy Stefan Langrod, u róde³ ka¿dego przemylanego podejcia prawnego do jakiegokolwiek zagadnienia ¿yciowego tkwiæ
musi taka czy inna koncepcja prawa jako jego punkt wyjcia1. Zadaniem za
prawnika jest d¹¿yæ do wydobycia tej koncepcji z mroków niewiadomoci
czy mgie³ podwiadomoci i do wczucia siê w rozliczne jej aspekty po to, aby
orientowaæ siê nie tylko w tekcie obowi¹zuj¹cych regu³, ale tak¿e aby oprzeæ
swoj¹ mentalnoæ prawnicz¹ na g³êbszej i stalszej podstawie, bowiem
w przeciwnym wypadku operowanie prawem obowi¹zuj¹cym bez zdania sobie sprawy z koncepcji, która kierowa³a jego autorem lub która ma byæ baz¹
jego opracowania, prowadzi do b³¹dzenia po omacku [...]2.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze  jak¿e trafne  spostrze¿enia, celem artyku³u jest próba syntetycznego spojrzenia, w historyczno-doktrynalnym ujêciu, na rozwój koncepcji prawa do dobrej administracji.
Przygl¹daj¹c siê dynamicznemu rozwojowi prawa do dobrej administracji, pojawia siê wspó³czenie pytanie o zasadniczym znaczeniu: czy róde³
jego koncepcji powinno siê poszukiwaæ jedynie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, czy te¿ genezê prawa do dobrej administracji nale¿y rozpatrywaæ z szerszej perspektywy?
Ludzie od zawsze pragnêli dobrej administracji. Pocz¹tkowo pozostawa³o
to jedynie w sferze koncepcji, idei, doktryn polityczno-prawnych filozofów
i polityków, g³oszonych ju¿ u prapocz¹tku kszta³towania siê samej administracji, tj. w staro¿ytnoci.
Pierwszym tego przyk³adem mo¿e byæ przypowieæ Konfucjusza (551479
p.n.e.) dotycz¹ca sprawowania w³adzy przez urzêdników, która poucza: prze1

s. 166.
2

J. S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys czêci ogólnej, Kraków 2003,
Ibidem.
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wodz¹c du¿emu pañstwu, szanuj urz¹d i b¹d godzien zaufania, m¹drze
gospodaruj zasobami i kochaj swój lud [ ]3.
Kolejny przyk³ad znaleæ mo¿emy w dzie³ach Platona (427347 p.n.e.),
podkrelaj¹cego zarówno w Pañstwie, jak i w Prawach, ¿e w³aciwym celem
prawa jest realizacja powszechnego dobra. Platon nazywa urzêdników s³ugami praw, uwa¿aj¹c to za warunek idealnego pañstwa: Dostrzegam bowiem zag³adê nieuchronnie zagra¿aj¹c¹ pañstwu, w którym prawo podw³adne jest i bezsilne, i widzê, ¿e to pañstwo, w którym jest prawo panem
zwierzchników, a zwierzchnicy s³ugami praw, cieszy siê bezpieczeñstwem
i pe³ni¹ b³ogos³awieñstw, jakie bogowie zsy³aj¹ pañstwom4.
Podobne pragnienie widoczne jest tak¿e w koncepcjach Arystotelesa
(384321 p.n.e.), który w Polityce stwierdzi³, ¿e pañstwo powstaje dla umo¿liwienia ¿ycia, a istnieje, aby ¿ycie by³o dobre5. W tym samym dziele nieco
dalej czytamy, ¿e osi¹gniêcie celu jest zdobyciem pe³nej doskona³oci, co
jest zbie¿ne z uniwersaln¹ ide¹, zgodnie z któr¹ natur¹ wszystkiego jest
w ka¿dym przypadku d¹¿enie do osi¹gniêcia doskona³oci6. Myl tê mo¿emy
zatem odnieæ do wszelkiej aktywnoci cz³owieka, w tym tak¿e w zakresie
administrowania, i w niej równie¿ upatrywaæ swoistego rodzaju ród³a pragnienia oraz dzia³ania na rzecz dobrej administracji. Wszelka sztuka
i wszelkie badania, a podobnie te¿ wszelkie zarówno dzia³anie, jak i postanowienie  stwierdza Arystoteles  zdaj¹ siê zd¹¿aæ do jakiego dobra i dlatego
trafnie okrelono dobro jako cel wszelkiego d¹¿enia7. W Ustroju polityczny
Aten pochwala on w³adców za pos³uszeñstwo prawom oraz przekazuje, aby
najwa¿niejsi ateñscy urzêdnicy, archonci, obejmuj¹c urz¹d przysiêgali, ¿e
bêd¹ rz¹dziæ wedle prawa, a ka¿dy obywatel móg³ zaskar¿yæ osobê publiczn¹
za ich nieprzestrzeganie8.
Przes³anki pragnienia dobrej administracji odszukaæ mo¿na równie¿
w idei praworz¹dnoci Marka Tuliusza Cycerona (10643 p.n.e.), który wyra¿a³ pogl¹d, i¿: Znaczenie urzêdów polega na tym, ¿e sprawuj¹ one zwierzchnictwo oraz przypisuj¹ rzeczy godziwe, po¿yteczne i zgodne z prawem. Bo
podobnie jak prawo stoi nad urzêdnikiem, tak urzêdnicy stoj¹ nad ludem
i z ca³¹ s³usznoci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e urzêdnik jest mówi¹cym prawem,
prawo za milcz¹cym urzêdnikiem9.
W dziele O Pañstwie Bo¿ym w. Augustyn (354430) pisze, i¿ w dzia³alnoci publicznej kochaæ trzeba nie stanowisko w tym ¿yciu i nie w³adzê,
3 Dialogi konfucjañskie, prze³. K. Czy¿ewska-Madajewicz, M. Kunstler, Z. T³umski, Wroc³aw 1976, I, 5, s. 37.
4 Platon, Prawa, Ksiêga IV, Warszawa 1997, s. 147.
5 Arystoteles, Polityka, prze³. L. Piotrowicz, [w:] Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 6, Warszawa 2001, s. 27.
6 J. M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006, s. 33.
7 Arystoteles, Etyka wielka, 1182a, [w:] Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 5, Warszawa 1996.
8 J. M. Kelly, op. cit., s. 46.
9 A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2002, s. 87.
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gdy¿ wszystko pod s³oñcem jest marne, ale samo dzie³o, które dziêki stanowisku temu lub w³adzy dochodzi do skutku, byleby siê dokonywa³o uczciwie
i po¿ytecznie [...], ten, kto staje siê prze³o¿onym nad innymi, czuwa nad
innymi, mianowicie troszczy siê o nich10.
Podobnie w. Tomasz z Akwinu (12251274) wskazuje, ¿e jeli wiêc
rz¹dz¹cy porz¹dkuje spo³ecznoæ wolnych ku dobru wspólnemu spo³ecznoci,
bêd¹ to rz¹dy s³uszne i sprawiedliwe, jakie przystoj¹ wolnym; je¿eli jednak
rz¹dy kieruj¹ siê nie ku dobru wspólnemu spo³ecznoci, ale ku prywatnemu
dobru rz¹dz¹cego, bêd¹ to rz¹dy niesprawiedliwe i przewrotne11.
Pewne pragnienie dobrej administracji mo¿emy tak¿e odnaleæ w Ksiêciu
Niccola Machiavellego (14691527), w którym autor podpowiada panuj¹cemu, ¿e je¿eli minister myli wiêcej o sobie ni¿ o tobie, ¿e we wszystkich
czynnociach szuka swej korzyci, taki cz³owiek nie bêdzie nigdy dobrym
ministrem i nigdy nie mo¿esz zaufaæ mu, albowiem ten, kto dzier¿y w swym
rêku sprawy pañstwowe, nie powinien nigdy myleæ o sobie, lecz o ksiêciu,
i pamiêtaæ tylko o tym, co jego dotyczy12.
W Polsce zwolennikiem powy¿szych teorii by³ Andrzej Frycz Modrzewski
(15031572). W dziele O poprawie Rzeczypospolitej proponowa³ on wprowadzenie przejrzystej procedury wyboru urzêdników przez ustanowione prawa
dotycz¹ce powierzania urzêdów, a wiêc komu i dlaczego je powierzaæ nale¿y.
Zwa¿aæ tu trzeba przede wszystkim na cnotliwoæ, na naukê i na to, do czego
kto jest uzdolniony [...]. Nie nale¿y braæ na urzêdy tych, co albo sami, albo
przez innych o nie siê dobijaj¹, bo widaæ, ¿e nie dla Rzeczypospolitej staraj¹
siê o nie, ale dla siebie samych13.
Tak¿e w koncepcji umowy spo³ecznej Jana Jakuba Rousseau (17121778)
znaleæ mo¿na elementy pragnienia dobrej administracji. Autor ten zastrzega³: Depozytariusze w³adzy wykonawczej nie s¹ bynajmniej panami ludu,
tylko jego funkcjonariuszami [...], nie jest ich zadaniem umawiaæ siê, lecz
s³uchaæ; ¿e podejmuj¹c siê obowi¹zków zlecanych im przez pañstwo, spe³niaj¹ tylko obywatelski obowi¹zek14.
Zacytowane powy¿ej wybrane przyk³ady, zg³aszane na przestrzeni wieków w koncepcjach i doktrynach polityczno-prawnych filozofów i polityków,
potwierdzaj¹ tezê, ¿e szeroko rozumian¹ ideê dobrej administracji mo¿na
dostrzec ju¿ u prapocz¹tku kszta³towania siê samej administracji, która ju¿
wówczas stanowi³a obiekt ró¿nego rodzaju dzia³añ udoskonalaj¹cych jej
10

s. 620.

w. Augustyn, O Pañstwie Bo¿ym. Przeciw poganom ksiêga XXII, Warszawa 2003,

11 w. Tomasz, O w³adzy (De regno), [w:] w. Tomasz z Akwinu, Dzie³a wybrane, Kêty
1999, s. 227.
12 N. Machiavelli, Ksi¹¿ê, Warszawa 1993, s. 91.
13 L. Dubel, J. Kostrubiec, G. £awnikowicz, M. £uszczyñska, W. Wiêc³aw, Historia doktryn politycznych i prawnych do pocz¹tku XX wieku. Materia³y ród³owe, Lublin 2003, s. 159.
14 J. J. Rousseau, O umowie spo³ecznej, Kêty 2002, s. 79.
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funkcjonowanie. Z up³ywem za czasu  co warto zauwa¿yæ  problematyka
dobrej administracji wpisa³a siê w tradycyjny nurt badawczy szeregu dyscyplin naukowych, takich jak prakseologia, teoria zarz¹dzania i nauka administracji oraz nauka prawa administracyjnego15. Jak to sformu³owa³a Teresa
Rabska, problem dobrej administracji jest stary jak administracja16, inaczej ni¿ w przypadku prawa do dobrej administracji, które jest stosunkowo
nowym zagadnieniem.
Poszukuj¹c bezporednich róde³ koncepcji prawa do dobrej administracji, warto na pocz¹tek przytoczyæ treæ tego prawa, czyli art. 41 przyjêtej
w grudniu 2000 r. w Nicei Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej17.
Dla podkrelenia jej znaczenia nale¿y wspomnieæ, ¿e wesz³a ona pierwotnie
w sk³ad traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy, a po jego odrzuceniu w³¹czono j¹ w grudniu 2007 r. do Traktatu Lizboñskiego. Pomylny
proces jego ratyfikacji spowoduje, ¿e Karta nabierze mocy obowi¹zuj¹cej
rangi traktatów. Zgodnie z jej art. 41:
1. Ka¿dy ma prawo do bezstronnego i rzetelnego za³atwienia jego sprawy w rozs¹dnym terminie przez instytucje, organy i agencje Unii.
2. Prawo to obejmuje:
 prawo ka¿dej osoby do bycia wys³uchanym, zanim zostan¹ podjête
indywidualne rodki mog¹cy negatywnie wp³yn¹æ na jej sytuacjê;
 prawo ka¿dej osoby dostêpu do akt jej sprawy, z zastrze¿eniem poszanowania uprawnionych interesów poufnoci oraz tajemnicy zawodowej i handlowej;
 obowi¹zek administracji uzasadniania swoich decyzji.
3. Ka¿da osoba ma prawo domagania siê od Wspólnoty naprawienia,
zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw pañstw cz³onkowskich,
szkody wyrz¹dzonej przez jej instytucje lub jej pracowników przy wykonywaniu ich funkcji.
4. Ka¿da osoba mo¿e zwróciæ siê pisemnie do instytucji Unii w jednym
z jêzyków traktatowych i musi otrzymaæ odpowied w tym samym jêzyku.
Wskazany powy¿ej art. 41 Karty Praw Podstawowych UE nie wyczerpuje w ca³oci prawa do dobrej administracji, poniewa¿ zaliczaj¹ siê równie¿ do
niego uprawnienia jednostki, które zosta³y wyodrêbnione w oddzielnych artyku³ach Karty. Sta³o siê tak m.in. dlatego, i¿ samoistnie stanowi¹ zasady
prawa wspólnotowego i ich umieszczenie jako elementów prawa do dobrej
15 Zob. J. Jagielski, Kontrola jako czynnik jakoci administracji publicznej, [w:] Jakoæ
administracji publicznej. Miêdzynarodowa konferencja naukowa Cedzyna k. Kielc 2426 wrzenia 2004 r., Rzeszów 2004, s. 157; T. Rabska, G³os w dyskusji, [w:] Z. Niewiadomski, Z. Cielak
(red.), Prawo do dobrej administracji. Materia³y ze Zjazdu Katedr Prawa i Postêpowania Administracyjnego Warszawa-Dêbe 2325 wrzenia 2002 r., Warszawa 2002, s. 67.
16 T. Rabska, G³os w dyskusji, [w:] ibidem, s. 67.
17 Zob. S. Hambura, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Przegl¹d Sejmowy
2004, z. 2, s. 95 i n.
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administracji by³oby ich ograniczeniem tylko do p³aszczyzny administracyjnej b¹d powtórzeniem, w przypadku gdy znalaz³y swoje miejsce w odrêbnych przepisach Karty18. Nale¿y zatem równie¿ do prawa do dobrej administracji zaliczyæ19:
a) art. 42  Prawo dostêpu do dokumentów: Ka¿dy obywatel Unii i ka¿da
osoba fizyczna lub prawna maj¹ca miejsce zamieszkania lub statutow¹ siedzibê w pañstwie cz³onkowskim ma prawo dostêpu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.
b) art. 43  Rzecznik Praw Obywatelskich: Ka¿dy obywatel Unii i ka¿da
osoba fizyczna lub prawna maj¹ca miejsce zamieszkania lub statutow¹ siedzibê w pañstwie cz³onkowskim ma prawo zwracaæ siê do rzecznika praw
obywatelskich Unii w przypadkach niew³aciwego administrowania w dzia³aniach instytucji lub organów wspólnotowych, z wy³¹czeniem Trybuna³u Sprawiedliwoci i S¹du Pierwszej Instancji wykonuj¹cych swoje funkcje s¹dowe.
c) art. 44  Prawo petycji: Ka¿dy obywatel Unii i ka¿da osoba fizyczna
lub prawna maj¹ce miejsce zamieszkania lub statutow¹ siedzibê w pañstwie
cz³onkowskim maj¹ prawo petycji do Parlamentu Europejskiego.
d) art. 47  Prawo do skutecznego rodka prawnego i do sprawiedliwego
procesu s¹dowego: Ka¿dy, czyje prawa i wolnoci zagwarantowane przez
prawo Unii zosta³y naruszone, ma prawo do skutecznego rodka prawnego
przed s¹dem zgodnie z warunkami okrelonymi w niniejszym artykule. Ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy w rozs¹dnym
terminie przed niezawis³ym i bezstronnym s¹dem ustanowionym uprzednio
na mocy ustawy. Ka¿dy ma mo¿liwoæ uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obroñcy i przedstawiciela.
Rozwiniêciem za prawa do dobrej administracji zawartego w Karcie
Praw Podstawowych jest uchwalony w dniu 6 wrzenia 2001 r. przez Parlament Europejski w formie rezolucji Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej (dalej: EKDPA)20, zalecony do stosowania przez instytucje
i organy Unii w kontaktach z jednostk¹. EKDPA zawiera nastêpuj¹ce zasady:
praworz¹dnoci (art. 4), niedyskryminacji (art. 5), proporcjonalnoci (art. 6),
nieu¿ywania w³adzy publicznej w innym celu ni¿ zosta³a powierzona (art. 7),
bezstronnoci (art. 8), obiektywnoci (art. 9), uwzglêdniania s³usznego interesu jednostki (art. 10), uczciwoci (art. 11), uprzejmoci (art. 12), odpowiadania na pisma w jêzyku obywatela (art. 13), potwierdzania odbioru pism
18 A. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji w wietle Karty Praw Podstawowych,
Pañstwo i Prawo 2003, z. 7, s. 76.
19 Zob. J. Jendroka, Regu³y i zasady postêpowania w administracji publicznej, [w:]
A. B³a, K. Nowacki (red.), Wspó³czesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej, Wroc³aw 2005, s. 142 i n.
20 Zob. J. wi¹tkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji (tekst i komentarz
o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich, Warszawa 2007.
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kierowanych do administracji publicznej (art. 14), przekazywania sprawy
organowi w³aciwemu (art. 15), wys³uchania jednostki jako wyrazu respektowania jej prawa do obrony (art. 16), terminowoci podejmowania rozstrzygniêæ (art. 17), uzasadnienia decyzji (art. 18), pouczenie o mo¿liwoci odwo³ania (art. 19), dorêczenia podjêtego rozstrzygniêcia (art. 20), ochrony danych
(art. 21), udzielenia informacji (art. 22 i 23), prowadzenia rejestrów poczty
wychodz¹cej i przychodz¹cej (art. 24) oraz zaskar¿alnoci wszelkich zaniedbañ dotycz¹cych zasad EKDPA do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (art. 26)21.
Przybli¿aj¹c treæ prawa do dobrej administracji, nie mo¿na przy tym nie
wspomnieæ o wielkiej roli Rady Europy w rozwoju tego prawa. Wydawane od
1977 r. rekomendacje Komitetu Ministrów, m.in. dotycz¹ce wykonywania
dyskrecjonalnych kompetencji administracji, dostêpu do informacji posiadanej przez w³adze publiczne czy choæby odpowiedzialnoci publicznej, przyczyni³y siê w du¿ym stopniu do wyodrêbnienia zasadniczych elementów omawianego prawa. Przyjêty za 20 czerwca 2007 r. Kodeks Dobrej Administracji,
za³¹czony do rekomendacji R(2007)7 Komitetu Ministrów dla pañstw cz³onkowskich, stanowi swoiste odzwierciedlenie dotychczas wydanych rekomendacji
Rady Europy i ukierunkowany jest podobnie jak EKDPA na realizacjê procedury administracyjnej w duchu prawa jednostki do dobrej administracji22.
Przygl¹daj¹c siê prawu do dobrej administracji zawartemu we skazanych powy¿szej aktach normatywnych, dostrzegamy w pierwszym rzêdzie, ¿e
fundamentem, na którym opiera siê koncepcji tego prawa, jest zasada legalnoci (zwana te¿ zasad¹ praworz¹dnoci)23. Trafnie wskazuje Leszek Nowopolski, ¿e tam, gdzie d¹¿y siê do urzeczywistnienia idei »zwi¹zania administracji prawem«, punktem odniesienia i podstaw¹ wszelkich dzia³añ organów
administracji publicznej jest konstrukcja pañstwa prawego24. Zgodnie z t¹
myl¹ koncepcjê prawa do dobrej administracji nale¿y przede wszystkim
wywodziæ z zasady pañstwa prawnego, co zreszt¹ potwierdza Prezydium
Konwentu UE25.
21 Zob. M. Szewczyk, Prawo do dobrej administracji w wietle aktów prawa miêdzynarodowego, [w:] Z. Niewiadomski, Z. Cielak (red.), op. cit., s. 62 i n.
22 Zob. H. Izdebski, H. Machiñska (red.), W poszukiwaniu dobrej administracji, Warszawa
2007.
23 Zob. K. Kañska, Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe o randze konstytucyjnej, [w:] Wspó³czesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Ksiêga pami¹tkowa dla
uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, Kraków 2005, s. 150.
24 L. Nowopolski, Zasada odpowiedzialnoci odszkodowawczej za szkody wyrz¹dzone
w³adczym dzia³aniem administracji publicznej, [w:] Europeizacja polskiego prawa administracyjnego. Materia³y z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postêpowania
Administracyjnego w Poznaniu 1619 wrzenia 2004 r., Wroc³aw 2005, s. 400.
25 Zob. Deklaracja odnosz¹ca siê do wyjanieñ dotycz¹cych Karty Praw Podstawowych
Unii Europejskiej, sporz¹dzona przez Prezydium Konwentu, za³¹czona do akt koñcowego Konferencji Przedstawicieli Rz¹dów Pañstw Cz³onkowskich zwo³ana w dniu 30 wrzenia 2003 r.
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Ca³ociowa idea pañstwa prawnego zosta³a sformu³owana w doktrynie
niemieckiej (Rechtsstaat26) w pierwszej po³owie XIX w., choæ jej prapocz¹tki
mo¿emy odnaleæ w myli politycznej ju¿ od staro¿ytnoci27. Pañstwo prawne powsta³o w odpowiedzi na funkcjonowanie pañstwa absolutnego, rz¹dz¹cego przez si³ê i samowolê, pañstwa ingeruj¹cego w sposób dowolny we
wszystkie dziedziny ¿ycia zbiorowego i jednostkowego28, w którym jednostka by³a wobec nadu¿ycia ze strony administracji bezbronna29. Konstrukcja
pañstwa prawnego mia³a zapewniæ ochronê jednostki przed administracj¹
poprzez poddanie ca³ego jej dzia³ania prawu powszechnie obowi¹zuj¹cemu.
W koncepcji pañstwa prawnego od pocz¹tku jej powstania obecne s¹ dwa
komponenty: prawa cz³owieka oraz zasada niearbitralnego, bo wyznaczonego
przez regu³y, dzia³ania wszystkich instytucji w³adzy publicznej30. Trzeba
przy tym podkreliæ, ¿e historyczny proces rozwoju konstrukcji pañstwa
prawnego nie zakoñczy³ siê, ale trwa nadal z wyran¹ tendencj¹ do ograniczenia funkcji pañstwa, polegaj¹cej na z³agodzeniu i kszta³towaniu w³adzy
pañstwowej za pomoc¹ rodków prawnych31.
Pierwsze z tych ideowych róde³ spoczywaj¹cych u genezy pañstwa
prawnego, czyli prawa cz³owieka, uleg³y zreszt¹ charakterystycznemu przekszta³ceniu32 po drugiej wojnie wiatowej. Nowa idea ogólnej i uniwersalnej
ochrony praw cz³owieka i podstawowych wolnoci odrzuca³a model kontynentalny (francuski), a przyjê³a koncepcjê anglosask¹, zmierzaj¹c¹ do tego, by
zapewniæ jednostce równoæ w traktowaniu i zapobiegaæ dyskryminacji33.
Warto przy tym podkreliæ, ¿e model ten akcentowa³ koniecznoæ precyzyjnego okrelania procedur chroni¹cych obywateli przed nadu¿ywaniem komw Brukseli, w którym czytamy: art. 41 jest oparty na istnieniu Unii jako podmiotu dla pañstwa
prawnego. W doktrynie ten pogl¹d jest równie¿ powszechnie uznawany, zob. E. Kustra, G³os
w dyskusji, [w:] Z. Niewiadomski, Z. Cielak (red.), s. 26; A. B³a, Jednostka wobec administracji publicznej w przeobra¿aj¹cym siê pañstwie prawa, [w:] J. Filipek (red.), Jednostka w demokratycznym pañstwie prawa, Bielsko-Bia³a 2003; J. wi¹tkiewicz, Konstytucyjne prawo do dobrej administracji (Oczekiwania i rzeczywistoæ), Pañstwo i Prawo 2004, z. 4, s. 20 i n.;
A. I. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji jako standard europejski, Toruñ 2008, s. 32 i n.
26 Zob. A. Bosiacki, Robert von Mohl i pocz¹tki pañstwa prawnego, [w:] J. Kowalski (red.),
Pañstwo prawa. Demokratyczne pañstwo prawne. Antologia, Warszawa 2008, s. 159.
27 Zob. G. Kryszeñ (red.), Wprowadzenie do nauk o pañstwie i prawie, Bia³ystok 2005,
s. 218.
28 M. Pietrzak, Demokratyczne, wieckie pañstwo prawne, Warszawa 1999, s. 29.
29 M. Sczaniecki, Powszechna historia pañstwa i prawa, Warszawa 2000, s. 395.
30 S. Wronkowska, Charakter prawny klauzuli demokratycznego pañstwa prawnego (art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej), [w:] J. Kowalski (red.), op. cit., s. 291.
31 F. E. Schnapp, Rozwa¿ania nad konstytucyjn¹ zasad¹ pañstwa prawa, [w:] Administracja publiczna w pañstwie prawa. Ksiêga jubileuszowa dla Profesora Jana Jendroki, Wroc³aw
1999, s. 336.
32 Zob. E. £êtowska, J. £êtowski, O pañstwie prawa, administrowaniu i s¹dach w okresie
przekszta³ceñ ustrojowych (Szkice), Warszawa 1995, s. 21.
33 Zob. D. Bach-Golecka, Jednostka jako centralny punkt odniesienia w europejskim
i miêdzynarodowym porz¹dku prawnym, [w:] M. Wyrzykowski (red.), Prawa staj¹ siê prawem.
Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa, Warszawa 2006, s. 57.
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petencji przez rz¹dz¹cych34, w czym mo¿emy doszukiwaæ siê pocz¹tków
róde³ idei prawa do dobrej administracji. Wiek XX sta³ siê okresem dynamicznego rozwoju praw cz³owieka, zaczêto chroniæ prawa jednostki przed
arbitralnoci¹ w³adzy pañstwowej, w tym tak¿e w³adzy wykonawczej, z któr¹
uto¿samiamy administracjê publiczn¹.
Pocz¹tków powstania i rozwoju koncepcji prawa do dobrej administracji
nale¿y równie¿ poszukiwaæ w reformie administracji, jaka dokonywa³a siê
pod koniec XX w. i kszta³towa³a nowy model administracji. W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, w obliczu nastêpuj¹cych kryzysów gospodarczych, poddawano krytyce pañstwo dobrobytu z jego skostnia³¹ administracj¹
publiczn¹ oraz keynesowsk¹ doktryn¹ ekonomiczn¹. Administracji publicznej
zarzucono brak efektywnoci w dzia³aniu, nieudolnoæ oraz nisk¹ jakoæ systemu us³ug publicznych, w dodatku poch³aniaj¹cych ogromne koszty finansowe35. W wielu krajach dostrzegano potrzebê reformy pañstwa i jego administracji. Ju¿ w latach siedemdziesi¹tych proponowano ograniczenie interwencji
pañstwa w gospodarkê, odchudzenie i zmodernizowanie administracji oraz
pog³êbienie demokracji poprzez zwiêkszenie podmiotowoci obywateli wobec
aparatu w³adzy36.
W pañstwach o tradycjach anglosaskich, na tle neoliberalnej doktryny
pañstwa z jej sztandarowym has³em Mniej pañstwa, mniej prawa, mniej
biurokracji, k³ad¹cej nacisk na indywidualizm, podmiotowoæ obywatela
oraz rynek jako czynnik modernizacji administracji publicznej, na pocz¹tku
lat osiemdziesi¹tych pojawia siê nowa koncepcja administracji publicznej pod
nazw¹ New Public Management (nowe publiczne zarz¹dzanie)37. Istot¹ tego
modelu administracji publicznej mia³a byæ skutecznoæ, efektywnoæ, decentralizacja i demokratyzacja. Mened¿erskie podejcie do administracji publicznej postrzega jednostkê jako konsumenta oferowanych przez administracjê
publiczn¹ us³ug i zak³ada, ¿e zarówno mo¿noæ dokonania wyboru przez
konsumenta, jak i efektywnoæ administracji zostan¹ wzmocnione, je¿eli organy czy jednostki organizacyjne administracji bêd¹ musia³y ubiegaæ siê, tak
jak organizacje na rynku, o dokonanie przez jednostkê zakupu towarów
i us³ug38. Stanowi to prze³om w administracji, która przekszta³ci³a siê
34
35

Ibidem, s. 57.
Zob. szerzej R. Herbut, Zasadnicze przes³anki procesu reformowania administracji publicznej, [w:] A. Ferens, I. Macek (red.), Administracja i polityka. Administracja publiczna
w procesie przemian, Wroc³aw 2002, s. 16 i n.
36 A. W. Jab³oñski, Anglosaskie koncepcje nowej legitymizacji administracji publicznej,
[w:] ibidem, s. 34.
37 Zob. A. W. Jab³oñski, op. cit., s. 17 i n.; Szerzej na temat kszta³towania siê koncepcji
New Public Management w USA: D. Osborne, T. Gaebler, Rz¹dziæ inaczej. Jak duch przedsiêbiorczoci przenika i przekszta³ca administracjê publiczn¹, Poznañ 1994.
38 J. Supernat, Administracja publiczna w wietle koncepcji New Public Management, [w:]
E. Ura (red.), Jednostka, pañstwo, administracja  nowy wymiar. Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowa Olszanica, 2326 maja 2004 r., Rzeszów 2004, s. 480.
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z administracji dzia³aj¹cej na zasadach legalistyczno-biurokratycznych w nowoczesn¹ administracjê39 wzorowan¹ na przedsiêbiorstwie prywatnym, w którym
k³adzie siê przede wszystkim nacisk na w³aciwe zaspokajanie potrzeb klientów
oraz zmniejszenie kosztów wiadczeñ publicznych przy jednoczesnym zwiêkszeniu ich jakoci. Przedstawiciele New Public Management postulowali zatem dobr¹ administracjê rozumian¹ jako administracjê ekonomiczn¹, efektywn¹ i sprawn¹. Elementy ekonomiczne zaczê³y zatem determinowaæ
funkcjonowanie dotychczasowej administracji. Wielka Brytania jako pierwsza ju¿ w 1979 r. zainicjowa³a reformê w duchu nowego modelu administracji, a w lad za ni¹ pod¹¿y³y inne kraje anglosaskie40. Sta³a siê ona wzorem
równie¿ dla innych pañstw Europy, które dopiero w latach dziewiêædziesi¹tych rozpoczê³y reformê administracji publicznej wed³ug New Public Management. Zaczê³y one przekszta³caæ sformalizowane prawo administracyjne
w prawo dzia³aj¹ce skutecznie, efektywnie, a przede wszystkim oszczêdnie.
Jednak¿e doæ szybko nowy model zarz¹dzania zacz¹³ byæ krytykowany
w europejskich publikacjach, które podkrela³y, i¿ same kryteria ekonomiczne
nie wystarcz¹ do zapewnienia prawid³owego funkcjonowania administracji,
za czêsto prowadz¹ do naruszenia interesu prywatnego oraz do zagro¿eñ
korupcyjnych41. Odpowiedzi¹ by³o uzupe³nianie zasad New Public Management wartociami prawa administracyjnego opartymi na zasadzie równoci
i sprawiedliwoci, co wzmocni³o pozycjê jednostki w relacjach z administracj¹42.
Prawo do dobrej administracji, wyra¿one w Karcie Praw Podstawowych
UE i rozwiniête w Europejskim Kodeksie Dobrej Praktyki Administracyjnej
oraz w Kodeksie Dobrej Administracji Rady Europy, jak uznaje siê powszechnie w doktrynie, ma przede wszystkim charakter proceduralny43, a jego
powstanie wi¹¿e siê z koncepcj¹ rzetelnego (sprawiedliwego) postêpowania44.
Pojêcie to obecnie intensywnie siê rozwija i nie ma cile sprecyzowanego
znaczenia. Za J. Rawlsem mo¿na ogólnie przyj¹æ, ¿e sprawiedliwoæ proceduralna (procedural fairness) przejawia siê w takiej organizacji procesu uzyskiwania informacji, wymiany argumentacji i podejmowania decyzji, która pozwala uznaæ wynik zastosowanej procedury za sprawiedliwy (uczciwy,
s³uszny). Kryterium sprawiedliwoci decyzji staje siê  wed³ug tej koncepcji
39 Zob. E. Knosala, New Public Management a sprawnoæ dzia³ania administracji samorz¹dowej, [w:] E. Ura (red.), Sprawnoæ dzia³ania administracji samorz¹dowej. VII Doroczna
Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Rzeszów 2006, s. 247.
40 Zob. J. Supernat, op. cit., s. 471.
41 Zob. B. Kudrycka, G³os w dyskusji, [w:] Z. Niewiadomski, Z. Cielak (red.), op. cit., s. 20.
42 Zob. B. Kudrycka, W sprawie wdra¿ania zasad New Public Management do prawa
administracyjnego, [w:] Instytucje wspó³czesnego prawa administracyjnego, Kraków 2000,
s. 395.
43 Zob. np. J. wi¹tkiewicz, G³os w dyskusji, [w:] Z. Niewiadomski, Z. Cielak (red.), op.
cit., s. 22; T. Rabska, G³os w dyskusji, [w:] ibidem, s. 67; J. Jendroka, Regu³y i zasady..., s. 144.
44 Zob. Z. Kmieciak (red.), Postêpowanie administracyjne w Europie, Kraków 2005, s. 109;
A. I. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji jako standard europejski..., s. 33 i n.
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 sama procedura45. Konstrukcja sprawiedliwego postêpowania, uto¿samiana w polskiej nauce prawa administracyjnego z pojêciem gwarancji procesowych, zmierza³a do wzmocnienia pozycji jednostki w jej stosunkach z administracj¹ poprzez przyznanie jej szeregu uprawnieñ o charakterze procesowym.
Skupienie uwagi w zachodniej literaturze, jak równie¿ w orzecznictwie
na zagadnieniu dobrej administracji, proceduralnie poprawnej, wzmacniaj¹cej pozycjê prawn¹ jednostki, dostrzega³a tak¿e w tym czasie polska doktryna. Jerzy Starociak ju¿ w 1972 r. wywodzi z ówczesnej Konstytucji prawo do
dobrej administracji jako prawo obywatelskie46.
Dobr¹ administracj¹ interesowa³ siê równie¿ Jan Zimmermann, definiuj¹c j¹ jako optymalne dzia³anie administracji pañstwowej, a tak¿e zespó³
wymagañ stawianych administracji w pañstwie praworz¹dnym. Autor ten
wskaza³ na koniecznoæ d¹¿enia do takiego stanu administrowania, który
jest oczywisty i powoduje, ¿e wród motywów dzia³añ administracyjnych
elementy wp³ywaj¹ce na osi¹gniêcie tego celu musz¹ mieæ pierwszorzêdne
znaczenie47. Stworzy³ on tak¿e katalog regu³ dobrej administracji, zaliczaj¹c
do nich regu³y: legalnoci, szybkoci, obiektywnoci, sprawiedliwoci, s³usznoci, pewnoci, skutecznoci, obiektywnoci i racjonalnoci48.
Do tego nurtu prekursorów polskiej idei dobrej administracji mo¿emy
równie¿ zaliczyæ Jana Jendrokê, który w latach dziewiêædziesi¹tych XX w.
dostrzega³ kszta³towanie siê nowego modelu postêpowania administracyjnego i wskazywa³, ¿e porz¹dek administracyjnoprawny powinien byæ budowany na dwóch podstawowych za³o¿eniach: [1] obywatele maj¹ prawo do dobrej
administracji, tzn. do administracji praworz¹dnej, a przy tym racjonalnej
i spo³ecznie efektywnej; [2] obywatele maj¹ prawo do sprawiedliwej procedury administracyjnoprawnej tzn. procedury, w której nastêpuje synchronizacja
ró¿norakich interesów przy szerokim udziale spo³eczeñstwa; w postêpowaniu
nale¿y obywatelom umo¿liwiæ szeroki dostêp do informacji i zapewniæ odpowiedni udzia³ nie tylko przy konkretyzacji normy prawa, ale tak¿e przy
stanowieniu norm administracyjnoprawnych49. Niew¹tpliwie Jan Jendroka
nie tylko przewidzia³ przysz³e unormowanie prawa do dobrej administracji,
ale przede wszystkim uchwyci³ jego istotê, na której bêdzie siê ona opiera³a.
Wspó³czesne zainteresowanie kwestiami procedury zauwa¿y³ tak¿e Janusz £êtowski stwierdzaj¹c, ¿e wyranie zaobserwowaæ mo¿na  a jest to
45 J. Rawls, A Theory of Justice, Harvard  Cambridge 1972, s. 55 i n., cyt. za:
Z. Kmieciak, Idea sprawiedliwoci proceduralnej w prawie administracyjnym (Za³o¿enia teoretyczne i dowiadczenia praktyki), Pañstwo i Prawo 1994, z. 10, s. 55 i n.
46 Zob. J. Starociak, Problemy wspó³czesnej administracji, Warszawa 1972, s. 18.
47 Zob. J. Zimmermann, Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa
1981, s. 39.
48 Zob. ibidem, s. 3943.
49 J. Jendroka, Postêpowanie administracyjne we wspó³czesnej cywilizacji, Studia Iuridica t. 32: Wspó³czesne problemy administracji publicznej, Warszawa 1996, s. 106 (referat wyg³oszony na konferencji naukowej we wrzeniu 1994 r.).
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niezmiernie charakterystyczne  ¿e orientacja zarówno polityki, jak i nauk,
a tak¿e orzecznictwa przesuwa siê ze sfery ochrony materialnej s³usznoci
(a nawet zgodnoci z prawem) rozstrzygniêcia na proceduraln¹ prawid³owoæ
postêpowania. Mo¿liwoæ przeciwdzia³ania s³aboci pozycji prawnej obywatela
w relacjach z pañstwem dostrzega³ on w d¹¿eniu do ustalenia fundamentalnych, bezspornych i powszechnie znanych zasad procedury, wedle której dzia³aæ powinny organy pañstwa50. Do podstawowych elementów postêpowania,
odpowiadaj¹cych wymogom demokratycznego pañstwa prawnego zaliczy³:
 dopuszczenie obywatela do udzia³u w rozstrzyganiu jego sprawy,
 jawnoæ postêpowania (dostêp do akt),
 bezstronnoæ rozstrzygaj¹cego organu;
 uczciwy sposób prowadzenia postêpowania,
 obowi¹zek uzasadnienia decyzji,
 mo¿liwoæ odwo³ania siê od wydanej decyzji,
 zapewnienie s¹dowej kontroli zgodnoci z prawem wydanej decyzji51.
Powy¿sze zasady odpowiadaj¹ elementom prawa do dobrej administracji
wyra¿onym w Karcie Praw Podstawowych UE.
Koncepcja prawa do dobrej administracji bez w¹tpienia wywodzi siê
z zasady pañstwa prawnego, którego fundamentem sta³y siê prawa cz³owieka
i potrzeba ich ochrony. Prawo to oparte jest na podstawowych wartociach
i gwarancjach procesowych pañstwa prawnego, maj¹cych zabezpieczyæ jednostkê w przypadku naruszenia przez administracjê zasad dobrej administracji.
Prawo do dobrej administracji, w przeciwieñstwie do problematyki dobrej administracji, jest zupe³nie nowym zagadnieniem, wprowadzaj¹cym
now¹ jakoæ w stosunki miêdzy administracj¹ a jednostk¹. Obecnie prawo do
dobrej administracji rozumiane jest jako publiczne prawo podmiotowe. Oznacza prawo jednostki do administracji nie tylko sprawnej i efektywnej oraz
wykonuj¹cej zadania publiczne w sposób nieprzerwany, powszechny, rzetelny
i bezstronny, ale przede wszystkim administracji praworz¹dnej, spe³niaj¹cej
wymogi nowoczesnej administracji w demokratycznym pañstwie prawnym52.
Konstrukcja prawa do dobrej administracji dotyczy relacji pañstwoobywatel i z tego punktu widzenia koncepcja tego prawa jest kolejnym etapem
tego procesu53. Patrz¹c z tej perspektywy, mo¿na i powinno rozpatrywaæ siê
to prawo z szerszej perspektywy  jako ewolucjê stosunków na przestrzeni
wieków. Natomiast bezporednich koncepcji prawa do dobrej administracji
nale¿y poszukiwaæ na przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu lat wraz z demokratyzacj¹ i zwiêkszaj¹cym siê upodmiotowieniem jednostki.
50
51
52

J. £êtowski, Prawo administracyjne dla ka¿dego, Warszawa 1995, s. 168 i n.
Ibidem, s. 172.
Zob. Z. Niewiadomski, Czy prawo do dobrej administracji jest pojêciem normatywnym,
[w:] Z. Niewiadomski, Z. Cielak (red.), op. cit., s. 1517.
53 A. I. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji jako standard europejski..., s. 35.
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Summary
The right to good administration has recently become a legal standard.
The purpose of this article is to seek conceptive sources of the mentioned
law. Doubtlessly, the idea of good administration is an old issue which
accompanied the administration proper from its beginnings. Political, legal
concepts and doctrines of philosophers such as Confucious, Plato, Aristotle,
Cicero, Niccolò Machiavelli and John Jacques Rousseau serve as confirmation of the aforementioned thesis.
Regardless, the right to good administration, the direct sources of which
derive from the tenets of the rule of law, is a relatively new issue. The rule of
laws construction was created in response to the functions of an absolute
country. Its main purpose was to provide an individual with protection
against administration, through processing his actions in accordance to the
common obligatory law.
Included in the Charter of Fundamental Rights of the European Union,
developed in The European Code of Good Administrative Behaviour as well
as in the Council of Europe Code of Good Administration, the right to good
administration is commonly recognised as a doctrine of a procedural nature.
It should also relate to the fact, that the construction of the stated law
clearly assumes the concept of procedural fairness.
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S¹dowa kontrola dzia³añ administracji
publicznej jako przejaw judycjalizacji
postêpowania administracyjnego
Pojêcie judycjalizacja postêpowania administracyjnego po raz pierwszy
pojawi³o siê w literaturze przy okazji prac nad amerykañsk¹ federaln¹ ustaw¹ o postêpowaniu administracyjnym z czerwca 1946 r. Przyjêto wtedy za³o¿enie, ¿e dzia³ania administracji, które mog¹ mieæ charakter b¹d to prawotwórczy, b¹d te¿ wykonawczy, powinny byæ podejmowane w oparciu o procedury
formalne dostosowane do wzorców kontradyktoryjnego postêpowania charakterystycznego dla s¹dów1. Pojawi³a siê wiêc potrzeba takiego us¹dowienia
postêpowania administracyjnego, które pozwala³oby wymagaæ od organów
administracyjnych, aby dzia³a³y tak jak s¹dy w ich wewnêtrznym funkcjonowaniu oraz podlega³y s¹dowej kontroli zgodnoci ich dzia³añ z przepisami i zasadami dla nich ustalonymi. Ówczesne rozumienie terminu judycjalizacja postêpowania administracyjnego wymaga³o przyjêcia za³o¿enia, ¿e
jest to dzia³anie polegaj¹ce z jednej strony na sformalizowaniu postêpowania administracyjnego i nadaniu mu cech procesu s¹dowego, a z drugiej strony  na s¹dowej kontroli legalnoci dzia³añ organu administracyjnego2.
Przedmiotem niniejszego opracowania postanowi³em uczyniæ kwestiê s¹dowej kontroli dzia³añ administracji jako przejawu us¹dowienia postêpowania administracyjnego3.
1 V.M. Barnett Jr., Reviewed work(s): The Federal Administrative Procedure Act and the
Administrative Agencies: Proceedings of an Institute Conducted by the New York University
School of Law on February 1-8, 1947 by George Warren, Public Administration Review,
Spring 1948, t. 8, nr 2, s. 126.
2 Ibidem, s. 127.
3 Rozwa¿ania dotycz¹ce stopnia sformalizowania postêpowania administracyjnego i nadania mu cech procesu s¹dowego s¹ przedmiotem monografii R. Suwaja, Judycjalizacja postêpowania administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
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W celu wprowadzenia do problematyki oraz pe³niejszego zaprezentowania zakresu i form s¹dowej kontroli administracji zostanie dokonana syntetyczna prezentacja przyczyn poddania dzia³añ administracyjnych kontroli
s¹dowej, jej wspó³czesnych modeli, a tak¿e europejskich standardów i wspó³czesnych tendencji w sposobie orzekania w sprawach administracyjnych.

1. Przyczyny poddania kontroli s¹dowej dzia³añ
administracji
Zagadnienie przyczyn poddania kontroli s¹dowej dzia³añ administracji
publicznej jest doæ skomplikowane. Mo¿na na nie spojrzeæ z kilku punktów
widzenia i ka¿dy z nich ods³oni nam inne przyczyny, które ³¹cz¹ siê w doæ
obszerny katalog. Po pierwsze, wskazaæ nale¿y ideê pañstwa prawnego
i g w a r a n c j e o c h r o n y p r a w j e d n o s t k i przed dzia³aniami administracji publicznej. Realizacjê ochrony praw jednostki móg³ zapewniæ system
kontroli dzia³añ administracji, którego istotnym elementem sta³a siê s¹dowa
kontrola administracji, realizowana w ró¿nych krajach na ró¿ne sposoby
 czy to przez s¹dy powszechne, czy przez wyspecjalizowane s¹dy administracyjne. Z ide¹ pañstwa prawnego wi¹¿e siê te¿ zagadnienie poddania
dzia³añ administracji prawu. Podkrelano bowiem, ¿e aktywnoæ pañstwa
w ramach tradycji absolutystycznych oraz ogromu przekazanych jej kompetencji by³a szczególnie podatna na krzewienie siê bezprawia4. St¹d szczególna rola s¹downictwa w zapewnieniu b e z s t r o n n e j k o n t r o l i s t o s ow a n i a p r a w a przez administracjê, która dzi jest powszechna w pañstwach
demokratycznych, gdzie zgodnie z zasad¹ praworz¹dnoci dzia³alnoæ organów w³adzy publicznej jest mo¿liwa wy³¹cznie na podstawie obowi¹zuj¹cego
prawa i w jego granicach (art. 7 Konstytucji RP). Chodzi oczywicie zarówno
o obowi¹zuj¹ce prawo ustrojowe, materialne, jak i procesowe.
Kolejna wa¿na kwestia, le¿¹ca u podstaw poddania dzia³añ administracji
s¹dowej kontroli, wi¹¿e siê z przyjêciem kontradyktoryjnoci postêpowania
s¹dowego jako najlepszej formu³y pozwalaj¹cej na z r ó w n a n i e s y t u a c j i
s t r o n spornych interesów przed s¹dem. Z za³o¿enia bowiem wskazywano
na zasadnicz¹ nierównowagê interesu publicznego i prywatnego, wynikaj¹c¹
z wagi i zakresu koresponduj¹cych ze sob¹ praw i obowi¹zków pañstwa
i jednostki, a postêpowanie przed s¹dem stawa³o siê najwy¿sz¹ gwarancj¹
harmonii tych interesów, podporz¹dkowanych na równi idei legalnoci5.
Istotne znaczenie s¹dowej kontroli dzia³añ administracji publicznej nale¿y przypisaæ równie¿ kwestii zapewnienia p r a w n y c h g w a r a n c j i
4 Por. J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys czêci ogólnej, (reprint),
Kraków 2003, s. 315.
5 Ibidem oraz cytowani tam autorzy.

S¹dowa kontrola dzia³añ administracji publicznej...

201

d z i a ³ a ñ s a m o r z ¹ d u terytorialnego w systemie administracji zdecentralizowanej i zdekoncentrowanej. Aktualnie art. 98 ustawy o samorz¹dzie
gminnym6 daje prawo gminie, której interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zosta³y naruszone, do zaskar¿enia do s¹du administracyjnego rozstrzygniêcia organu nadzorczego.

2. Europejskie standardy s¹dowej kontroli administracji
Podstawy zasad dzia³alnoci s¹dowej w dokumentach unijnych mo¿na
odnaleæ ju¿ w Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci7, gdzie w art. 6 zapewniono ka¿demu prawo do rzetelnego procesu
s¹dowego przy rozstrzyganiu o prawach i obowi¹zkach mog¹cych doprowadziæ do powstania nale¿noci pieniê¿nych. Z treci art. 6 Konwencji nie wynika wprawdzie wprost wymóg s¹dowej kontroli aktów administracyjnych, jednak przepis ten czêsto stosuje siê w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka do spraw uwa¿anych w krajowych porz¹dkach prawnych za
sprawy administracyjne8.
W kwestii s¹dowej kontroli dzia³añ administracji szczegó³owo wypowiada siê Komitet Ministrów Rady Europy w rekomendacji nr 20 z 2004 r.9
w sprawie s¹dowej kontroli aktów administracyjnych, stanowi¹c o standardach minimum s¹downictwa administracyjnego10. Rekomendacja ta stanowi
zwieñczenie dorobku Rady Europy i orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka dotycz¹cego s¹dowej kontroli aktów administracyjnych11.
Po pierwsze, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w rekomendacji uwzglêdniono
ró¿norodnoæ modeli s¹downictwa administracyjnego w krajach europejskich, co spowodowa³o przyjêcie szerokiej definicji pojêcia s¹d administracyjny, przez który rozumie siê zarówno s¹dy dzia³aj¹ce wy³¹cznie w zakresie
rozpoznawania skarg na akty administracyjne, jak i s¹dy powszechne, jeli
posiadaj¹ w tym zakresie kompetencje. Rekomendacja nie ma jednak zastosowania do kontroli sprawowanej przez s¹d konstytucyjny, pojêcie za kon6 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.,
nr 142, poz. 1591 z pón. zm.).
7 Zatwierdzona przez Radê Europy 4 listopada 1950 r. w Rzymie, wesz³a w ¿ycie w 1953
r., ratyfikowana przez Polskê w 1992 r.
8 Por. J. Chlebny, S¹dowa kontrola administracji w wietle rekomendacji Rady Europy,
Pañstwo i Prawo 2005, z. 12, s. 2122.
9 Recommendation Rec(2004)20 of the Committee of Ministers to member states on
judicial review of administrative acts (Adopted by the Committee of Ministers on 15 December
2004 at the 909th meeting of the Ministers Deputies).
10 H. Izdebski, S¹downictwo administracyjne w Europie, Zeszyty Naukowe S¹downictwa
Administracyjnego 2007, nr 4, poz. 13, s. 133.
11 Prezentacja tego dorobku zob. J. Chlebny, Europejskie standardy procedury administracyjnej i s¹dowoadministracyjnej, [w:] Z. Kmieciak (red.), Postêpowanie administracyjne w Europie, Kraków 2005, s. 1538.
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troli s¹dowej obejmuje ocenê zgodnoci z prawem aktu administracyjnego
i zastosowanie odpowiednich rodków12.
Po drugie, w sposób bardzo szeroki w rekomendacji rozumie siê pojêcie
aktu administracyjnego, przyjmuj¹c, ¿e bêdzie nim ka¿dy akt administracji
publicznej wydany w wykonaniu obowi¹zków publicznych, zarówno indywidualny, jak i normatywny, który mo¿e naruszaæ prawa lub interesy osób
fizycznych i prawnych, a tak¿e stan bezczynnoci, gdy organ zaniecha dzia³ania, bêd¹c do niego zobowi¹zany, albo odmawia podjêcia czynnoci na
¿¹danie13.
Po trzecie wreszcie, podkreliæ nale¿y, ¿e równie szerokie jest rozumienie
przez Komitet Ministrów podlegaj¹cego ochronie s¹dowej pojêcia bezprawnoæ, przez któr¹ rozumie siê zarówno niezgodnoæ z prawem, wspomnian¹
ju¿ bezczynnoæ organu oraz naruszenie prawem chronionego interesu14.
Wród standardów zaproponowanych w rekomendacji s¹ m.in.:
a) rozpoznawanie sprawy przez bezstronny i niezawis³y s¹d,
b) kontradyktoryjnoæ postêpowania s¹dowego i równoæ stron,
c) obowi¹zek szczegó³owego uzasadniania orzeczeñ,
d) prawo strony do wniesienia rodka odwo³awczego od wyroku s¹dowego przynajmniej w sprawach wa¿niejszych15.
Odnosz¹c powy¿sze standardy, stanowi¹ce zalecenia do zastosowania
w porz¹dkach prawnych krajów Wspólnoty Europejskiej, do krajowego systemu prawnego s¹dowej kontroli administracji publicznej, nale¿y wskazaæ na
pe³n¹ zgodnoæ rozwi¹zañ krajowych z zaleceniami rekomendacji. Nie budz¹
w¹tpliwoci kwestie niezawis³oci s¹dów administracyjnych, gwarantowanej
przez Konstytucjê RP w art. 10 ust. 2, art. 173 i art. 175 ust. 1. Rozwi¹zania
w zakresie bezstronnoci s¹ realizowane w przepisach o wy³¹czeniu sêdziego16. Kontradyktoryjnoæ postêpowania gwarantuj¹ rozwi¹zania przyjête
w Prawie o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.),
daj¹ce prawo ka¿dej stronie do wyra¿ania stanowiska w sprawie owiadczeñ
i dowodów prezentowanych przez stronê przeciwn¹, co mo¿e przyjmowaæ
formê odpowiedzi na skargê (art. 54 § 2 p.p.s.a.), odpowiedzi na skargê
kasacyjn¹ (art. 179 p.p.s.a.) oraz czynnego udzia³u w rozprawie (zgodnie
z art. 106 § 2 p.p.s.a. strony zg³aszaj¹ ustnie swoje ¿¹dania i wnioski oraz
sk³adaj¹ wyjanienia; strony mog¹ ponadto wskazywaæ podstawy prawne
i faktyczne swych ¿¹dañ i wniosków; przewodnicz¹cy udziela g³osu pozosta³ym stronom wed³ug ustalonej przez siebie kolejnoci).
12
13
14
15
16

Pkt A.2. rekomendacji i pkt 1825 memorandum wyjaniaj¹cego.
Pkt A.1.ab rekomendacji oraz pkt 1217 memorandum wyjaniaj¹cego.
H. Izdebski, op. cit., s. 133.
Ibidem, s. 135.
Rozdz. 5 dz. I ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami
administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z pón. zm.).
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Uzasadnienie wyroku s¹d sporz¹dza, co do zasady, w terminie czternastu
dni od dnia og³oszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego
na posiedzeniu niejawnym (art. 141 § 1 p.p.s.a.). Natomiast w sprawach,
w których skargê oddalono, uzasadnienie wyroku sporz¹dza siê na wniosek
strony zg³oszony w terminie siedmiu dni od dnia og³oszenia wyroku albo
dorêczenia odpisu sentencji wyroku (art. 141 § 2 p.p.s.a.). Niezale¿nie od
tego, czy uzasadnienie jest sporz¹dzane z urzêdu, czy na wniosek strony,
powinno ono zawieraæ zwiêz³e przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozosta³ych stron, podstawê prawn¹ rozstrzygniêcia oraz jej wyjanienie. Je¿eli w wyniku uwzglêdnienia skargi
sprawa ma byæ ponownie rozpatrzona przez organ administracji, uzasadnienie powinno ponadto zawieraæ wskazania co do dalszego postêpowania.
Model dwuinstancyjnego s¹downictwa administracyjnego, funkcjonuj¹cy
w polskim porz¹dku prawnym od 1 stycznia 2004 r., równie¿ spe³nia zalecenia rekomendacji w zakresie prawa do wniesienia rodka odwo³awczego od
wyroku s¹dowego, choæ  jak podkrela siê w doktrynie  istniej¹ w¹tpliwoci, czy jedynie kasacyjny charakter kontroli s¹dowej w pe³ni realizuje ochronê praw jednostki17.
Z uzasadnienia do rekomendacji wynika równie¿, ¿e podstawowe jej za³o¿enie opiera siê na efektywnoci rozstrzygniêcia, sprowadzaj¹cej siê nie tylko
do usuniêcia stanu niezgodnoci aktu z prawem, ale do doprowadzenia do
stanu zgodnoci aktu z prawem. W konsekwencji przyjmuje siê mo¿liwoæ
podejmowania zarówno orzeczeñ o charakterze reformatoryjnym, jak i kasatoryjnym oraz formu³uje siê wymóg wyposa¿enia s¹du administracyjnego
w prawo zas¹dzania odszkodowania w zwi¹zku z powstaniem szkody wynikaj¹cej z wydania wadliwego aktu administracyjnego18.

3. Modele s¹dowej kontroli administracji
Na problem modeli s¹dowej kontroli administracji mo¿na spojrzeæ
z punktu widzenia ró¿nych kryteriów. Po pierwsze, mo¿na dokonaæ ich tradycyjnego wyodrêbnienia z punktu widzenia charakteru s¹du dokonuj¹cego
kontroli, gdzie wyró¿nia siê kontynentalny model specjalnego s¹downictwa
administracyjnego oraz ugruntowany w tradycji anglosaskiej model kontroli
sprawowanej przez s¹dy powszechne19 .
17 B. Adamiak, Uwagi o modelu dwuinstancyjnego postêpowania s¹dowoadministracyjnego, [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwañ wspó³czesnoci. Profesorowi zwyczajnemu
dr. hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, £ód 2004, s. 2738.
18 Ibidem, s. 136.
19 Por. J.S. Langrod, op. cit., s. 314315; a tak¿e H. Izdebski. M. Kulesza, Administracja
publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 295299.
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Po drugie, mo¿na wyró¿niæ modele s¹downictwa w zale¿noci od form
sprawowania orzecznictwa, czyli model dualnej jurysdykcji s¹dowoadministracyjnej oraz model jurysdykcji typu weryfikacyjnego20. Podstawow¹ cech¹
modelu jurysdykcji dualnej jest mo¿liwoæ orzekania przez s¹dy b¹d to
w ramach wariantu reformacyjnego, b¹d to w modelu kasacyjnym (tak np.
w postêpowaniu przed brytyjskim s¹dem powszechnym, a tak¿e w systemie
francuskim, hiszpañskim czy holenderskim) jako niezale¿nych od siebie trybów dzia³ania, model weryfikacyjny za sprowadza siê do dzia³añ maj¹cych
wy³¹cznie charakter kasacyjny (tak jak w polskim postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi czy te¿ w postêpowaniu przed austriackim Trybuna³em Administracyjnym)21.
Z powy¿szym kryterium wi¹¿e siê trzecia p³aszczyzna wyodrêbniania
modeli s¹downictwa administracyjnego, jakim jest sposób okrelania zakresu
kontroli s¹dowej przez odwo³anie siê do tzw. klauzuli generalnej lub te¿ do
enumeracji pozytywnej22. Klauzula generalna wprowadza  zgodnie z nazw¹
 regu³ê objêcia s¹dow¹ kontrol¹ wszystkich aktów administracyjnych, przy
równoczesnym dopuszczeniu mo¿liwoci istnienia wyj¹tków (tak m.in. w Austrii i Niemczech). Regu³a enumeracji pozytywnej sprowadza siê do za³o¿enia, ¿e kontroli s¹dowej podlegaj¹ wy³¹cznie te akty lub czynnoci, które s¹
enumeratywnie wymienione przez ustawodawcê, pozosta³e za akty nie podlegaj¹ takiej kontroli (tak np. we Francji).
Po czwarte, mo¿na spróbowaæ dokonaæ podzia³u na modele wed³ug liczby
instancji s¹dowych, poczynaj¹c od jednej (jak np. w Austrii), poprzez dwie
(jak w Polsce) i na trzech instancjach koñcz¹c (jak we Francji)23.
Po pi¹te wreszcie, mo¿na dokonaæ podzia³u na modele s¹downictwa administracyjnego z punktu widzenia kryterium rodzaju i charakteru uprawnieñ podlegaj¹cych ochronie s¹dowej (zwanego te¿ kryterium celu s¹downictwa administracyjnego). Wyró¿niæ tu mo¿na model sprowadzaj¹cy siê do
zapewnienia ochrony prawa przedmiotowego, maj¹cy swe korzenie w XIX-wiecznych Prusach i aktualnie obowi¹zuj¹cy w Polsce, a stworzony przez twórcê
pruskiego s¹downictwa administracyjnego, Rudolfa von Gneista24. Modelem
konkurencyjnym z punktu widzenia kryterium rodzaju praw chronionych
bêdzie sformu³owany przez Ottona Bahra, twórcê austriackiego modelu s¹downictwa administracyjnego, pogl¹d o potrzebie ochrony (a czêsto te¿
o potrzebie zagwarantowania realizacji praw podmiotowych, jak np. w Niemczech) przez s¹downictwo administracyjne praw podmiotowych, obecnie obowi¹zuj¹cy w Austrii, Luksemburgu, W³oszech oraz Grecji25.
20 Szerzej o obu modelach por. Z. Kmieciak, Europejskie modele s¹downictwa administracyjnego, Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego 2006, nr 45(78), s. 9 i n.
21 Ibidem, s. 9.
22 J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006, s. 130.
23 H. Izdebski, op. cit., s. 136.
24 Ibidem.
25 Szerzej por. ibidem.
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4. Wspó³czesne tendencje w sposobie orzekania
przez s¹dy administracyjne
Jednym ze sposobów klasyfikowania wspó³czesnego s¹downictwa administracyjnego jest podzia³ na dwa odrêbne modele orzekania: model klasyczny i model wspó³czesny26.
Model klasyczny, charakterystyczny dla kontynentalnego modelu s¹dowej kontroli dzia³añ administracji, jest wynikiem chêci ograniczania w³adzy
sêdziowskiej. W konsekwencji sprowadza siê to do przyjêcia jako zasady
podejcia formalnego, gdzie sêdzia dzia³a jako funkcjonariusz stosuj¹cy prawo, bêd¹c przed³u¿eniem w³adzy legislacyjnej i wykonawczej, oraz stosuje
sylogistyczny model stosowania prawa, czyli operacjê automatyczn¹, nieanga¿uj¹c¹ ocen i wartoci, polegaj¹c¹ na przechodzeniu od przes³anek do
wniosku27.
Wspó³czesny model orzekania jest charakterystyczny dla tradycji Commonwealth i orzecznictwa wspólnotowego, w szczególnoci Trybuna³u Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich, gdzie sêdzia wystêpuje jako niezale¿ny
arbiter, kontroluj¹cy wykonywanie zadañ przez organy w³adzy ustawodawczej i wykonawczej. Rola sêdziego polega na poszukiwaniu sprawiedliwoci,
co pozwala mu orzekaæ na podstawie ca³ego systemu prawa, opieraj¹c siê
zarówno na ustawie, jak i woli ustawodawcy (wyra¿onej jako cel i funkcja
ustawy) oraz zasadach ogólnych. Model wspó³czesny polega na argumentacyjnym sposobie stosowania prawa, które wymaga wywa¿ania miêdzy konkurencyjnymi wartociami oraz odczytywania aksjologii danej kultury prawnej28.
W literaturze podkrela siê, ¿e argumentacyjny model stosowania prawa, charakterystyczny dla modelu brytyjskiego, jest obecnie powszechnie
stosowany w Europie Zachodniej, g³ównie za spraw¹ ujednolicenia standardów przez s¹dy unijne. Jednak polska praktyka s¹dowoadministracyjna pozostaje przy modelu klasycznym, a badania wskazuj¹ na brak ewolucji
w kierunku modelu wspó³czesnego29. Cytowane tu badania, dokonane na
podstawie analizy rozstrzygniêæ w poszczególnych sprawach s¹dowych,
wskazuj¹ na rosn¹c¹ (powoli, ale jednak rosn¹c¹) tendencjê s¹dów administracyjnych do coraz czêstszego orzekania opartego na modelu argumentacyjnym. Wydaje siê, ¿e jest to tendencja, która w nied³ugim czasie powinna
zdominowaæ sposób orzekania, szczególnie jeli chodzi o rozstrzygniêcia zapadaj¹ce przed Naczelnym S¹dem Administracyjnym. Wskazuj¹ na to  jak
siê wydaje  istotne argumenty.
26
27

Ibidem, s. 134.
D. Galligan, M. Matczak, Strategie orzekania s¹dowego. O wykonywaniu w³adzy dyskrecjonalnej przez sêdziów s¹dów administracyjnych, [online] <http://webapp01.ey.com.pl/EYP/
WEB/eycom_download.nsf/resources/SP_presentation.pdf/$FILE/SP_presentation.pdf>.
28 Ibidem, s. 7.
29 Ibidem, s. 25.
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Po pierwsze, model klasyczny, w ramach którego stosowanie prawa jest
operacj¹ automatyczn¹, nieanga¿uj¹c¹ ocen i wartoci, nie wydaje siê stanowiæ w istocie wymiaru sprawiedliwoci, który to  zgodnie z treci¹ art. 175
Konstytucji RP  sprawowaæ maj¹, obok S¹du Najwy¿szego, s¹dów powszechnych i wojskowych, tak¿e s¹dy administracyjne. W literaturze wprawdzie sporne pozostaje to, czy wymiar sprawiedliwoci jest zadaniem s¹dów
administracyjnych, stawianym przez ustawodawcê obok kontroli dzia³alnoci
administracji publicznej, czy te¿ wymiar sprawiedliwoci jest realizowany
w³anie przez ow¹ kontrolê30, jednak zadanie polegaj¹ce na sprawowaniu
wymiaru sprawiedliwoci przez s¹dy administracyjne jest wyranie wyartyku³owane przez ustawodawcê konstytucyjnego. Przez pojêcie wymiar sprawiedliwoci w teorii prawa konstytucyjnego rozumie siê dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na wi¹¿¹cym rozstrzyganiu sporów o prawo, których co najmniej jedn¹
stron¹ jest jednostka lub inny podmiot31. Obecna Konstytucja nie definiuje
tego pojêcia, w odró¿nieniu od ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia
1935 r., gdzie w art. 64 stwierdzono: Przez wymiar sprawiedliwoci s¹dy
strzeg¹ ³adu prawnego w Pañstwie i kszta³tuj¹ poczucie prawne spo³eczeñstwa. Wydaje siê jednak, ¿e wród podstawowych standardów (gwarancji)
sprawiedliwoci powinno znaleæ siê za³o¿enie niestwarzania przywilejów
w procesie (oraz jego konsekwencjach) ¿adnej ze stron postêpowania. Oczywicie nie mo¿na zarzuciæ krajowym rozwi¹zaniom proceduralnym, aby
w jakikolwiek sposób ró¿nicowa³y sytuacjê stron stosunku spornego w postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, jednak nie sposób nie odnieæ siê
do prawnych konsekwencji rozstrzygniêæ s¹dowych, które maj¹ charakter 
co do zasady  kasatoryjny. Sytuacja strony niegodz¹cej siê z rozstrzygniêciem organu administracyjnego i wnosz¹cej skargê do s¹du administracyjnego jest ¿yciowo nieporównywalnie s³absza od sytuacji organu. Nawet bowiem, gdy s¹d administracyjny stwierdzi naruszenie prawa przez organ
administracyjny maj¹ce lub mog¹ce mieæ wp³yw na wynik sprawy i uchyli
jego rozstrzygniêcie, sprawa znów trafia przed ten organ, który  bêd¹c
wprawdzie zwi¹zany ocen¹ prawn¹ i wskazaniami s¹du co do dalszego postêpowania (art. 153 p.p.s.a.)  bêdzie j¹ ponownie rozstrzyga³, bez gwarancji
jednak, ¿e podejmie dzia³ania zgodne z prawem i ocen¹ prawn¹ wyra¿on¹
przez s¹d, co mo¿e powodowaæ wielokrotne zaskar¿anie wadliwych decyzji
w jednej sprawie administracyjnej.
Po drugie, wydaje siê, ¿e argumentem przemawiaj¹cym przeciwko klasycznemu sposobowi orzekania, a jednoczenie przemawiaj¹cym za stosowa30 Por. w tym zakresie analizê dokonan¹ przez D.R. Kijowskiego, Wymiar sprawiedliwoci
w sprawach administracyjnych a s¹dowa kontrola administracji, [w:] Instytucje wspó³czesnego
prawa administracyjnego. Ksiêga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków
2001, s. 333.
31 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2003, s. 354.
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niem metody argumentacyjnej, jest koniecznoæ realizowania przez s¹dy administracyjne regu³y wyra¿onej w art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie
z którym ustawa nie mo¿e nikomu zamykaæ drogi s¹dowej dochodzenia
naruszonych wolnoci lub praw. Sytuacja, w której s¹d orzeka w sposób
formalny, polegaj¹cy na automatycznym przechodzeniu od przes³anek do
wniosku bez anga¿owania ocen i wartoci przyjmowanych na gruncie ca³ego
systemu prawa, powoduje stan w istocie zamykaj¹cy skar¿¹cemu drogê s¹dow¹ do dochodzenia naruszonych praw i wolnoci. Decyzja o przys³ugiwaniu
prawa b¹d wolnoci skar¿¹cego pozostaje w takim wypadku w jurysdykcji
organu administracyjnego, a nie s¹du32.
Równie istotnym argumentem przemawiaj¹cym za wykorzystywaniem
w orzecznictwie s¹dów administracyjnych wspó³czesnego modelu orzekania
jest fakt, ¿e jest on charakterystyczny dla tradycji orzecznictwa tzw. sêdziego
wspólnotowego. Skoro wiêc orzeczenia Naczelnego S¹du Administracyjnego
mog¹ stanowiæ podstawê skargi do Trybuna³u Praw Cz³owieka czy Trybuna³u
Sprawiedliwoci, to wydaje siê, ¿e powoduje to koniecznoæ dostosowania
 w racjonalnych oczywicie rozmiarach  sposobu sprawowania wymiaru
sprawiedliwoci opartego na wyk³adni systemowej i celowociowej oraz ogólnych zasadach prawa.
Jak podkrela siê w literaturze, metoda sêdziego wspólnotowego odznacza siê intensywnym wykorzystaniem interpretacji tekstualnej, odnosz¹cej
siê zw³aszcza do ekonomiki i efektywnoci prawa wspólnotowego. Trybuna³
Sprawiedliwoci ma za tendencje do uprzywilejowanego stosowania interpretacji systemowej (sprowadzaj¹cej siê do poszukiwania stosunku miêdzy
poszczególnymi normami a ca³oci¹ ustawodawstwa) i teleologicznej (polegaj¹cej na interpretowaniu postanowieñ wspólnotowych w kontekcie celów
traktatowych)33.

5. Zakres i rodzaje s¹dowej kontroli administracji
w prawie krajowym
Poddanie dzia³añ administracji s¹dowej kontroli by³o uwarunkowane potrzeb¹ zagwarantowania obywatelom ochrony praw jednostki przed dzia³aniami administracji publicznej i wynika³o z idei pañstwa prawnego, z któr¹
wi¹¿e siê zagadnienie zwi¹zania dzia³añ administracji prawem. Rola s¹downictwa administracyjnego w zapewnieniu bezstronnej kontroli stosowania
prawa przez administracjê dzi jest powszechnie uznana w pañstwach demo32
33

Por. D.R. Kijowski, op. cit., s. 335.
Por. S. Majkowska, Znaczenie orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci
dla systemu prawnego Unii Europejskiej, [w:] M. Perkowski (red.), Wymiar sprawiedliwoci
Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2003, s. 63.
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kratycznych. W krajowym porz¹dku prawnym s¹dowa kontrola administracji
publicznej jest wykonywana przez s¹dy powszechne i s¹dy administracyjne.
Przy czym kontrola s¹dów administracyjnych nie jest konkurencyjna wobec
kontroli sprawowanej przez s¹dy powszechne z uwagi na inn¹ ich rolê, odrêbnoæ zadañ oraz niewymiernoæ skutków34.
5.1. S¹dowa kontrola administracji sprawowana przez s¹dy
administracyjne
Pierwsze regulacje prawne dotycz¹ce s¹downictwa administracyjnego
w Polsce siêgaj¹ 1921 r. Wprowadzi³a je Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r.35 Na podstawie art. 73 tej ustawy zasadniczej,
Sejm ustaw¹ z dnia 3 sierpnia 1922 r. powo³a³ Najwy¿szy Trybuna³ Administracyjny36, który rozpoznawa³ skargi na zarz¹dzenia i orzeczenia wydane
w ostatniej instancji przez organy obu typów administracji, z wyj¹tkiem
spraw nale¿¹cych do w³aciwoci s¹dów powszechnych i sadów szczególnych37. Najwy¿szy Trybuna³ Administracyjny po rozpatrzeniu wniesionej
skargi albo j¹ oddala³, albo uznawa³ jej zasadnoæ i uchyla³ zaskar¿on¹ decyzjê administracyjn¹, wydaj¹c jedynie wyrok kasacyjny. Jego uzasadnienie
by³o wi¹¿¹ce dla organu administracji rz¹dowej lub samorz¹dowej, który by³
zobowi¹zany wydaæ niezw³ocznie now¹ decyzjê.
S¹downictwo administracyjne zosta³o reaktywowane nastêpnie dopiero
na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym S¹dzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania administracyjnego38.
Kolejny etap rozwoju s¹downictwa administracyjnego nast¹pi³ w 1995 r.,
kiedy wesz³a w ¿ycie ustawa o Naczelnym S¹dzie Administracyjnym, wy³¹czaj¹ca postêpowanie przed s¹dem z kodeksu postêpowania administracyjnego. W ustawie tej przyjêto jednoinstancyjny model s¹downictwa administracyjnego. Aktualnie obowi¹zuj¹cy stan prawny reguluj¹cy funkcjonowanie
s¹dów administracyjnych zosta³ zainicjowany w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.39, w której przyjêto dwuinstancyjny model
s¹downictwa administracyjnego (art. 176 ust. 1), co sta³o siê podstaw¹ do
wydania odpowiednich aktów prawnych40. Zmiany te  z racji donios³oci
34 J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postêpowanie administracyjne, Warszawa
2004, s. 349.
35 Dz.U. nr 44, poz. 267.
36 Dz.U. nr 67, poz. 600.
37 Por. D. Malec, Najwy¿szy Trybuna³ Administracyjny 19221939 w wietle w³asnego
orzecznictwa, Warszawa  Kraków 1999, s. 20.
38 Dz.U. nr 4, poz. 8.
39 Dz.U. nr 78, poz. 483 z pón. zm.
40 Przyjêto: ustawê z dnia 25 lipca 2002 r.  Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych (Dz.U.
nr 153, poz. 1269 z pón. zm.), ustawê z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z pón. zm.) oraz ustawê z dnia 30 sierpnia
2002 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych i ustawê
Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1271 z pón. zm.).
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rozstrzygniêæ ustrojowych zwane reform¹ s¹downictwa administracyjnego
 mia³y za zadanie przybli¿yæ realizacjê prawa strony do s¹du i przyspieszyæ
termin za³atwiania spraw.
Dzi rola s¹du administracyjnego sprowadza siê do obowi¹zku oceny
kwestii prawnej dokonywanej na podstawie stanu faktycznego i prawnego,
ustalonego przez organ administracyjny, polegaj¹cej na sformu³owaniu zwrotu stosunkowego o zgodnoci b¹d niezgodnoci dzia³ania (b¹d bezczynnoci)
z prawem tak materialnym, jak i procesowym41. Jest to wiêc kryterium
legalnoci, czyli zgodnoci z prawem, co podkrela sam ustawodawca42,
wskazuj¹c, ¿e s¹dy administracyjne sprawuj¹ wymiar sprawiedliwoci przez
kontrolê dzia³alnoci administracji publicznej, która jest sprawowana pod
wzglêdem zgodnoci z prawem, je¿eli ustawy nie stanowi¹ inaczej. Kryterium legalnoci jest wiêc podstawowym i  co do zasady  jedynym kryterium kontroli s¹dowej sprawowanej przez s¹dy administracyjne.
System s¹downictwa administracyjnego, obowi¹zuj¹cy od 1 stycznia
2004 r., realizuje  w przewa¿aj¹cej opinii  konstytucyjne za³o¿enie dwuinstancyjnego postêpowania s¹dowego (art. 176 ust. 1 Konstytucji RP), dzia³aj¹c na zasadzie skargowoci przez s¹dy wojewódzkie oraz Naczelny S¹d Administracyjny.
W³aciwoæ s¹dów administracyjnych zosta³a okrelona na zasadzie enumeracji zarówno pozytywnej, jak i negatywnej43.
S¹dy administracyjne orzekaj¹ tak¿e w sprawach, w których przepisy
ustaw szczególnych przewiduj¹ s¹dow¹ kontrolê oraz rozstrzygaj¹ spory
o w³aciwoæ miêdzy organami jednostek samorz¹du terytorialnego i miêdzy
samorz¹dowymi kolegiami odwo³awczymi oraz spory kompetencyjne miêdzy
organami tych jednostek a organami administracji rz¹dowej.
Zgodnie z art. 15 § 1 p.p.s.a., w³aciwoæ Naczelnego S¹du Administracyjnego zosta³a okrelona w ten sposób, ¿e rozpoznaje on rodki odwo³awcze
41
42
43

J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 351.
Art. 1 ust. 2 Prawa o ustroju s¹dów administracyjnych.
S¹dy administracyjne sprawuj¹ kontrolê dzia³alnoci administracji publicznej, która
obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:
1) decyzje administracyjne;
2) postanowienia wydane w postêpowaniu administracyjnym, na które s³u¿y za¿alenie
albo koñcz¹ce postêpowanie, a tak¿e na postanowienia rozstrzygaj¹ce sprawê co do istoty;
3) postanowienia wydane w postêpowaniu egzekucyjnym i zabezpieczaj¹cym, na które
s³u¿y za¿alenie;
4) inne akty lub czynnoci z zakresu administracji publicznej dotycz¹ce uprawnieñ lub
obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa;
5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorz¹du terytorialnego i terenowych
organów administracji rz¹dowej;
6) akty organów jednostek samorz¹du terytorialnego i ich zwi¹zków, podejmowane
w sprawach z zakresu administracji publicznej;
7) akty nadzoru nad dzia³alnoci¹ organów jednostek samorz¹du terytorialnego;
8) bezczynnoæ organów w przypadkach okrelonych w pkt 14.
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od orzeczeñ wojewódzkich s¹dów administracyjnych stosownie do przepisów
ustawy. Ponadto podejmuje on uchwa³y maj¹ce na celu wyjanienie przepisów prawnych, których stosowanie wywo³a³o rozbie¿noci w orzecznictwie
s¹dów administracyjnych, a tak¿e podejmuje uchwa³y zawieraj¹ce rozstrzygniêcie zagadnieñ prawnych budz¹cych powa¿ne w¹tpliwoci w konkretnej
sprawie s¹dowoadministracyjnej. Wród ustawowych zadañ Naczelnemu S¹dowi Administracyjnemu przyporz¹dkowano te¿ uprawnienie do rozstrzygania sporów kompetencyjnych.
W ramach polskiego systemu s¹downictwa administracyjnego jest realizowany  jak ju¿ podkrelono  kasacyjny model orzecznictwa44, co oznacza,
¿e s¹d administracyjny dokonuje jedynie oceny zgodnoci z prawem aktów
i czynnoci, nie za³atwiaj¹c sprawy co do istoty. W razie stwierdzenia niezgodnoci z prawem zaskar¿onego aktu lub czynnoci s¹d uwzglêdnia skargê
i uchyla akt b¹d te¿ stwierdza jego niewa¿noæ albo niezgodnoæ z prawem.
Gdy w ocenie s¹du nie zachodzi niezgodnoæ z prawem  skargê oddala.
5.2. S¹dowa kontrola administracji sprawowana przez s¹dy
powszechne
S¹dowa kontrola administracji sprawowana przez s¹dy powszechne
mo¿e mieæ charakter bezporedni lub poredni45, jednak  jak siê wydaje
 zawsze jest wymagana kompetencja ustawowa do jej przeprowadzenia.
O ile nie ma w¹tpliwoci co do prawnych podstaw bezporedniej kontroli
administracji, to wydaje siê, ¿e tak¿e kontrola sprawowana porednio powinna mieæ swoje podstawy w przepisach prawa lub powinna siê daæ co najmniej
wyinterpretowaæ z ogólnych kompetencji podmiotu kontroluj¹cego. Bezporedni charakter kontroli sprawowanej przez s¹d powszechny polega na tym,
¿e staje siê on organem odwo³awczym b¹d te¿ s¹d jest uprawniony do rozpoznania spraw w drugiej kolejnoci po organie administracyjnym. Takie dzia³anie s¹du wymaga umocowania w prawie administracyjnym. Kontrola bezporednia dotyczy sytuacji, gdy w sprawie zapad³a ju¿ decyzja administracyjna,
a strona niezadowolona z jej treci ma mo¿liwoæ dochodzenia roszczenia
przed s¹dem powszechnym46.
W ramach bezporedniej kontroli s¹dów powszechnych nale¿y wyró¿niæ
w pierwszej kolejnoci sprawy wymienione w art. 83 ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych47, za³atwiane przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Od powy¿szych decyzji przys³uguje odwo³anie do w³aciwego s¹du pra44 A. Wiktorowska, Rola s¹dów w administracji publicznej, [w:] M. Wierzbowski (red.),
Prawo administracyjne, Warszawa 2003, s. 299.
45 J. Jagielski, op. cit., s. 136.
46 A. Wiktorowska, op. cit., s. 308.
47 Ustawa z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2007 r., nr 11, poz. 74 z pón. zm.).
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cy i ubezpieczeñ spo³ecznych w terminie i wed³ug zasad okrelonych w przepisach kodeksu postêpowania cywilnego. S¹d  dokonuj¹c merytorycznej oceny
dzia³ania organu administracyjnego w rozpoznawanej sprawie  jest uprawniony do podejmowania orzeczeñ o charakterze kasacyjno-reformatoryjnym.
Innym przyk³adem jest mo¿liwoæ wniesienia odwo³ania do s¹du antymonopolowego (S¹d Okrêgowy w Warszawie) w sprawach z zakresu ochrony
konkurencji, prawa energetycznego, prawa telekomunikacyjnego, prawa
pocztowego oraz przepisów o transporcie kolejowym, na podstawie w³aciwych ustaw, które reguluje art. 4791 i n. k.p.c.48 S¹d bada dopuszczalnoæ
i zasadnoæ odwo³ania, a w wypadku jego uwzglêdnienia zmienia zaskar¿on¹
decyzjê w ca³oci lub w czêci i orzeka o istocie sprawy. Od wyroku s¹du
antymonopolowego we wszystkich wymienionych wy¿ej sprawach s³u¿y stronom skarga kasacyjna do S¹du Najwy¿szego.
Poredni udzia³ s¹dów powszechnych w kontroli dzia³añ administracji publicznej charakteryzuje siê tym, ¿e jest realizowany niejako przy okazji rozpatrywania przez s¹dy spraw cywilnych oraz karnych i polega na ocenie prawnej dzia³añ (aktów lub czynnoci) organów administracyjnych wi¹¿¹cych siê
z rozpatrywan¹ spraw¹. Podstaw¹ do dzia³ania w tym zakresie s¹ przepisy
prawa cywilnego i karnego (tak materialnego, jak i procesowego). Kontrola
sprawowana w ten sposób mo¿e dotyczyæ np. spraw z zakresu przestêpstw
urzêdniczych, sporów ze stosunków pracy, poredniej oceny poleceñ s³u¿bowych,
wytycznych, harmonogramów itp., w zakresie za postêpowania administracyjnego tak¿e aktów mianowania, ich zmian oraz orzeczeñ dyscyplinarnych.

6. Wykonalnoæ decyzji administracyjnych
a kontrola s¹dowa
Zgodnie z wyra¿on¹ w art. 61 § 1 p.p.s.a. zasad¹, wniesienie skargi na
akt lub czynnoæ organu administracyjnego do s¹du administracyjnego nie
wywo³uje skutku suspensywnego, czyli nie wstrzymuje wykonania aktu lub
czynnoci. Jednak w razie wniesienia skargi na decyzjê lub postanowienie
organ, który wyda³ decyzjê lub postanowienie, mo¿e wstrzymaæ, z urzêdu lub
na wniosek skar¿¹cego, ich wykonanie w ca³oci lub w czêci, chyba ¿e
zachodz¹ przes³anki, od których w postêpowaniu administracyjnym jest uzale¿nione nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalnoci, albo gdy ustawa szczególna wy³¹cza wstrzymanie ich wykonania.
W wypadku innych aktów lub czynnoci z zakresu administracji publicznej,
dotycz¹cych uprawnieñ lub obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa,
w³aciwy organ mo¿e, z urzêdu lub na wniosek skar¿¹cego, wstrzymaæ wykonanie aktu lub czynnoci w ca³oci lub w czêci.
48 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. nr 43,
poz. 296 ze zm.).
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Kwestiê wstrzymania wykonania zaskar¿onego aktu lub czynnoci
w zasadzie pozostawiono uznaniu organu administracyjnego, ograniczonemu
jedynie wskazaniem przypadków, kiedy udzielenie ochrony tymczasowej jest
niedopuszczalne (art. 61 § 2 p.p.s.a.). W tym stanie prawnym organ administracji, rozpoznaj¹c tê kwestiê, mo¿e siê kierowaæ zarówno wiarygodnoci¹
zarzutu wadliwoci zaskar¿onego aktu lub czynnoci, jak i prawdopodobieñstwem wyrz¹dzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W szczególnoci wniosek powinien zostaæ uwzglêdniony, je¿eli
nie stoi temu na przeszkodzie interes publiczny, np. dokonano zabezpieczenia
obowi¹zku wynikaj¹cego z decyzji podatkowej49.
Ustawodawca dokona³ w tym miejscu rozró¿nienia sytuacji, w których
jest dozwolone wstrzymanie wykonania aktu lub czynnoci przez organ administracji (przed przekazaniem skargi s¹dowi) i przez s¹d (po przekazaniu
mu skargi). S¹d mo¿e bowiem  po przekazaniu mu skargi  na wniosek
skar¿¹cego wydaæ postanowienie o wstrzymaniu wykonania w ca³oci lub
w czêci aktu lub czynnoci, je¿eli zachodzi niebezpieczeñstwo wyrz¹dzenia
znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Ustawodawca zaznacza jednak wyranie, ¿e mo¿liwe jest udzielenie ochrony tymczasowej jedynie w odniesieniu do takich aktów i czynnoci organów administracji publicznej, które s¹ objête zakresem kontroli dzia³alnoci administracji
publicznej sprawowanej przez s¹dy administracyjne.
Kwestia wstrzymania wykonania aktu lub czynnoci jest regulowana
odmiennie w przepisach szczególnych. I tak np. wniesienie skargi na decyzjê
o odwo³aniu ze stanowiska prezesa (oraz  jak siê wydaje  tak¿e cz³onka)
samorz¹dowego kolegium odwo³awczego wstrzymuje jej wykonanie50. Podobnie wniesienie skargi na decyzjê o przejêciu banku przez inny bank za zgod¹
banku przejmuj¹cego lub na decyzjê o likwidacji banku nie wstrzymuje jej
wykonania, jednak¿e przed rozpatrzeniem skargi nie mo¿e byæ rozpoczête
up³ynnianie maj¹tku banku w likwidacji ani przejêcie maj¹tku banku przez
bank przejmuj¹cy51.
Zgodnie z art. 9 ustawy o gospodarce nieruchomociami52, w razie wniesienia do s¹du administracyjnego skargi na decyzjê wydan¹ w sprawach,
o których mowa w przepisach dzia³u III (tzn. w sprawach z zakresu podzia³u
i scalania nieruchomoci, wyw³aszczenia nieruchomoci i odszkodowania za
wyw³aszczenie, zwrotu wyw³aszczonych nieruchomoci oraz op³at adiacenckich),
49 Art. 154 i n. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954 z pón. zm.).
50 Art. 6 ust. 4 zd. 3 ustawy z 12 padziernika 1994 r. o samorz¹dowych kolegiach
odwo³awczych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 856 z pón. zm.).
51 Art. 147 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U.
z 2002 r., nr 72, poz. 665 z pón. zm.).
52 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jedn. Dz.U.
z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z pón. zm.).
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z wy³¹czeniem decyzji wymienionych w art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 122 i 126,
organ administracji publicznej, który wyda³ decyzjê, wstrzymuje z urzêdu jej
wykonanie. Wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji nale¿y
do w³aciwoci organu, za porednictwem którego wnoszona jest skarga do
s¹du administracyjnego53.
To ostatnie rozwi¹zanie, polegaj¹ce na wydaniu postanowienia wstrzymuj¹cego wykonanie decyzji, wydaje siê nawi¹zywaæ w pewnym sensie do
s¹dowej konstrukcji zabezpieczenia powództwa w tym sensie, ¿e obie instytucje stanowi¹ przejaw tzw. tymczasowej ochrony prawnej o charakterze konserwacyjnym (zabezpieczaj¹cym)54.

Podsumowanie
Judycjalizacja postêpowania administracyjnego, polegaj¹ca na poddaniu
dzia³añ administracji publicznej kontroli s¹dowej, jest elementem powszechnym w demokratycznym porz¹dku prawnym. Realizacja idei pañstwa prawnego spowodowa³a zwi¹zanie prawem dzia³añ administracji publicznej przez
unormowanie zakresu przedmiotowego jej dzia³ania, jak równie¿ w obszarze
prawnych form dzia³ania. Regulacja prawna postêpowania administracyjnego wprowadzi³a te¿ gwarancje ochrony praw jednostki przed dzia³aniami
administracji publicznej. Ich realizacjê zapewnia system kontroli dzia³añ administracji, którego istotnym elementem sta³a siê s¹dowa kontrola administracji, realizowana w ró¿nych krajach na ró¿ne sposoby  czy to przez s¹dy
powszechne, czy przez wyspecjalizowane s¹dy administracyjne. System kontroli administracji, który rozpowszechni³ siê w krajach demokratycznych,
odnosi siê do szerokiej p³aszczyzny podmiotów kontroluj¹cych: poczynaj¹c od
kontroli wewnêtrznej w administracji, dzia³alnoæ organów podlega kontroli
parlamentu, organów kontroli pañstwowej oraz kontroli spo³ecznej. Szczególna rola w kontroli dzia³añ administracji publicznej przypada s¹downictwu,
g³ównie z uwagi na niezale¿noæ i niezawis³oæ s¹dów w orzekaniu, gwarantuj¹c¹ element bezstronnoci kontroli stosowania prawa przez administracjê.
Istotnym aspektem jest te¿ bezstronnoæ tej kontroli, sprowadzaj¹ca siê do
braku zainteresowania jej wynikami oraz jej prawna skutecznoæ, dowodz¹ca
zasadnoci tego rodzaju judycjalizacji postêpowania administracyjnego.
Zakres, kryteria oraz forma kontroli realizowana przez s¹dy administracyjne w krajowym porz¹dku prawnym to kwestie dyskusyjne. Co do zakresu,
konieczne wydaje siê rozwa¿enie przyjêcia klauzuli generalnej, pozwalaj¹cej
53 Por. postanowienie WSA w Gdañsku z dnia 21 czerwca 2004 r., II SA/Gd 231/04 (Lex
Polonica Perfecta nr 402384).
54 Szerzej o problematyce tymczasowej ochrony prawnej i jej rodzajach, zob. J. Jagie³a,
Tymczasowa ochrona prawna w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 2007, s. 371 i n.
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na realizacjê prawa do s¹du ka¿dego podmiotu w ka¿dej sprawie administracyjnej. Problem kryteriów s¹dowej kontroli wi¹¿e siê tak¿e ze sposobem
(modelem) orzeczniczym przyjmowanym w danym systemie. W Polsce mamy
tradycje orzekania opartego na modelu klasycznym, bêd¹cym przejawem
chêci ograniczania w³adzy sêdziowskiej. Przyjmuje on podejcie formalne,
gdzie sêdzia dzia³a jako funkcjonariusz stosuj¹cy prawo, bêd¹c przed³u¿eniem w³adzy legislacyjnej i wykonawczej. Stosowanie prawa jest tu operacj¹
automatyczn¹, nieanga¿uj¹c¹ ocen i wartoci i polega na przechodzeniu od
przes³anek do wniosku. Tymczasem wspó³czesny model orzekania polega na
tym, ¿e sêdzia wystêpuje jako niezale¿ny arbiter poszukuj¹cy sprawiedliwoci, co pozwala mu orzekaæ na podstawie ca³ego systemu prawa, wyra¿aj¹cego g³ównie cel i funkcjê przepisu oraz na podstawie zasad ogólnych.
Z powy¿szym zagadnieniem wi¹¿e siê wymagaj¹ca rozwa¿enia kwestia
realizacji idei sprawiedliwoci w przyjêtym kasacyjnym typie kontroli sprawowanej przez s¹dy administracyjne.
Niezwykle wa¿ny jest fakt, ¿e s¹dowa kontrola dzia³añ administracji
funkcjonuje w modelu dwuinstancyjnym, daj¹cym mo¿liwoæ podmiotom niezadowolonym z orzeczenia z³o¿enia skargi kasacyjnej od wyroku wojewódzkiego s¹du administracyjnego. Pozwala to bowiem na przyjêcie kontradyktoryjnego charakteru sporu miêdzy adresatem decyzji a organem administracyjnym.
Formu³a pozwalaj¹ca na zrównanie sytuacji stron spornych interesów przed
s¹dem jest niezwykle istotna z uwagi na zasadnicz¹ nierównowagê interesów
publicznego i prywatnego w postêpowaniu administracyjnym. Powstaje jednak w¹tpliwoæ, czy przyjêta formu³a kasacyjnego orzekania przez s¹d administracyjny gwarantuje w pe³ni realizacjê celu postêpowania, jakim jest osi¹gniêcie stanu sprawiedliwoci materialnej, przejawiaj¹cego siê w realizacji
normy prawa materialnego w sposób zgodny z prawem.

Summary
The focus of this paper is judicial review of public administration actions, which is regarded as judicialisation of administrative procedures. The
term judicialisation of administrative procedure means here actions undertaken by the parliament that make administrative procedure more formal
and similar to judicial procedures from the one hand, from the other hand
means judicial control of legality of public agencies actions.
To introduce the scope of the problem as well as to present the frames
and forms of judicial control of public administration, the synthetic presentation of causes for judicial control was elaborated. Also the modern models of
judicial review of administrative actions and European standards and tendencies in judicial statements in adminsitrative cases were presented.
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Znaczenie zasady praworz¹dnoci
przy wydawaniu decyzji administracyjnych
przez organy administracji publicznej
Jedn¹ z podstawowych form stosowania prawa administracyjnego przez
organy administracji publicznej jest wydawanie decyzji administracyjnych
w sprawach indywidualnych. Wobec powy¿szego istotne jest ustalenie przepisów prawa administracyjnego, które mog¹ byæ podstaw¹ prawn¹ owych rozstrzygniêæ. W prawie administracyjnym zakres zwi¹zania organu prawem
okrela zasada praworz¹dnoci. Zasada ta, zwana tak¿e zasad¹ legalnoci
i praworz¹dnoci, wyra¿ona jest w art. 6 k.p.a.1, który stanowi, ¿e organy administracji publicznej dzia³aj¹ na podstawie przepisów prawa oraz w art. 7 k.p.a.,
w którym jest mowa o tym, ¿e organy administracji publicznej w toku postêpowania stoj¹ na stra¿y praworz¹dnoci. Jest to zasada pierwszoplanowa, gdy¿
wszystkie pozosta³e zasady ogólne kodeksu postêpowania administracyjnego
w niej znajduj¹ uzasadnienie2.
Zasada praworz¹dnoci jest tak¿e kluczow¹ zasad¹ konstytucyjn¹. Artyku³ 7 Konstytucji3 okrela, i¿ organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na podstawie i w granicach prawa. Ponadto wynika ona tak¿e z zasady demokratycz1 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.).
2 Warto w tym miejscu podkreliæ, ¿e zgodnie z europejskimi standardami funkcjonowania
administracji publicznej, zasada praworz¹dnoci okrelona w art. 4 Europejskiego Kodeksu
Dobrej Administracji ma znacznie szerszy wymiar. Dobra praktyka administracyjna, o której
mówi ten kodeks, jest pojêciem szerszym ni¿ przestrzeganie prawa. Por. J. wi¹tkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji (tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach
polskich procedur administracyjnych), Warszawa 2005, s. 15. Takie pojêcia, jak dobra administracja czy dobre zarz¹dzanie, u¿ywane s¹ równie¿ w ustawach okrelaj¹cych zakres kontroli
ombudsmanów i sprawowaniu przez nich ochrony praw obywateli i innych podmiotów. Tak wiêc
nie wszystkie dzia³ania administracji obejmuje kryterium przestrzegania prawa. Por. J. wi¹tkiewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym, Warszawa 2001, s. 22 i n.
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483
ze zm.).
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nego pañstwa prawnego opisanej w art. 2 Konstytucji. Analogiczne postanowienie zawiera art. 120 Ordynacji podatkowej4. Zasada legalizmu wyra¿ona
w art. 7 Konstytucji nak³ada przede wszystkim na organy pañstwowe obowi¹zek dzia³ania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami kompetencyjnymi,
interpretowanymi w sposób cis³y i z odrzuceniem zasady co nie jest zakazane, jest dozwolone w odniesieniu do organów w³adzy publicznej. Nak³ada
ona na ustawodawcê obowi¹zek nienaruszania innych przepisów konstytucyjnych i ratyfikowanych umów miêdzynarodowych, wymienionych w art. 89
ust. 1 Konstytucji5.
Nadanie tak wysokiej rangi omawianej zasadzie sk³ania do postawienia
pytania o jej relacje z pozosta³ymi zasadami postêpowania. W praktyce
w niektórych wypadkach mo¿e bowiem dochodziæ do konfliktu pomiêdzy poszczególnymi zasadami w procesie wydawania decyzji administracyjnej. Trafny wydaje siê pogl¹d J. Zimmermanna, ¿e wszystkie zasady ogólne maj¹ dla
pañstwa prawa niezaprzeczalne znaczenie, które nale¿y wydobywaæ i chroniæ. Je¿eli jednak stan faktyczny sprawy ustawi któr¹ z tych zasad w opozycji do zasady legalnoci, ta ostatnia powinna mieæ pierwszeñstwo6.
Zasada praworz¹dnoci wymaga tego, aby organy administracyjne nie
z³ama³y prawa, a ponadto wszelkie ich decyzje mia³y podstawê prawn¹
i w swej treci uwzglêdnia³y obowi¹zuj¹ce normy prawne. Niedopuszczalne
jest dzia³anie organów w³adzy publicznej bez podstawy prawnej albo wykraczaj¹ce poza jej granice. Organy w³adzy publicznej, zgodnie z zasad¹ praworz¹dnoci, maj¹ bowiem obowi¹zek rzetelnego wykonywania powierzonych im
zadañ. Jak s³usznie zauwa¿y³ Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z 12 czerwca
2002 r., organy te nie mog¹ zaniechaæ wykonania na³o¿onych na nie obowi¹zków z powodu ograniczonych rodków finansowych, które pozostaj¹ w ich
dyspozycji, szczególnie wówczas, gdy do obowi¹zków tych organów nale¿y nadzorowanie i kontrola przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów ustawowych7. W konsekwencji organ administracji publicznej, prowadz¹c postêpowanie administracyjne, jest zobowi¹zany przestrzegaæ zasady praworz¹dnoci we wszystkich stadiach postêpowania i w odniesieniu do wszystkich
uczestników tego postêpowania. Naruszenie zasady praworz¹dnoci wywo³uje bowiem najdalej id¹ce skutki prawne. Zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.
organ administracji publicznej stwierdza niewa¿noæ decyzji, która wydana
zosta³a bez podstawy prawnej lub z ra¿¹cym naruszeniem prawa.
W kontekcie powy¿szych wywodów nale¿y podkreliæ, ¿e zasada praworz¹dnoci w polskim systemie prawa ma charakter bezwzglêdny. Zasady tej
4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr
8, poz. 60 ze zm.).
5 Zob. wyrok TK z 27 maja 2002 r., K 20/01, Dz.U. z 2002 r., nr 78, poz. 717.
6 Zob. J. Zimmermann, Glosa do wyroku SN z dnia 23 lipca 1992 r., III ARN 40/92,
Pañstwo i Prawo 1993, z. 8, s. 116120.
7 Zob. wyrok TK z 12 czerwca 2002 r., P 13/01, Dz.U. z 2002 r., nr 84, poz. 764.
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nie mo¿e wy³¹czyæ zasada dyspozytywnoci strony w postêpowaniu administracyjnym. Dla przyk³adu  nawet w sytuacji, gdy strona wycofa odwo³anie,
organ administracji publicznej na podstawie art. 137 k.p.a. mo¿e nie
uwzglêdniæ tego cofniêcia, jeli prowadzi³oby to do utrzymania w mocy decyzji naruszaj¹cej prawo lub interes spo³eczny8.
W oparciu o zasadê praworz¹dnoci w literaturze przedmiotu oraz
orzecznictwie s¹dowym ukszta³towa³ siê jednolity pogl¹d, ¿e podstaw¹ normatywn¹ rozstrzygniêæ w³adczych organów wzglêdem obywateli mog¹ byæ
wy³¹cznie ród³a prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. Jak trafnie zauwa¿a
A. B³a, oparcie siê organu na normie prawnej rangi ustawowej polega na
istnieniu ustawowego upowa¿nienia do dzia³ania w okrelonych warunkach
i podjêcia dzia³ania w okrelonej formie.
Odnonie do pierwszej przes³anki dotychczasowe orzecznictwo NSA dostarcza bardzo wielu przyk³adów, jak w³aciwie pojmowaæ dzia³ania organów
administracji publicznej na podstawie prawa w okrelonych warunkach. Ju¿
w wyroku z 17 listopada 1982 r. s¹d podkreli³, ¿e w prawie administracyjnym obowi¹zuje zharmonizowana z Konstytucj¹ zasada praworz¹dnoci,
w myl której wszelkie ograniczenia obywateli w zachowaniach zgodnych
z ich wol¹ mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z przepisów prawa. Organ administracji
zatem, wydaj¹c decyzjê, nie mo¿e ani na³o¿yæ na obywatela obowi¹zku, ani
odmówiæ mu przyznania uprawnienia, je¿eli nie wyka¿e, ¿e upowa¿niaj¹ go
do tego konkretne przepisy prawa. S¹ to podstawowe zasady dzia³ania aparatu administracji pañstwowej w praworz¹dnym pañstwie9.
Odnonie do drugiej przes³anki  art. 104 § 1 k.p.a. okrela, ¿e organ
administracji publicznej za³atwia sprawê przez wydanie decyzji, chyba ¿e
przepisy kodeksu stanowi¹ inaczej. Czêsto przepisy materialnego prawa
administracyjnego okrelaj¹, ¿e w³adcze rozstrzygniêcie w sprawie winno
przybieraæ formê decyzji administracyjnej10. Na uwagê w tym wzglêdzie
zas³uguj¹ propozycje legislacyjne zawarte w projekcie Przepisów ogólnych
prawa administracyjnego11, gdzie projektodawca w art. 31 wprowadza za8 M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Postêpowanie administracyjne
ogólne, podatkowe i egzekucyjne, Warszawa 2006, s. 19.
9 Zob. wyrok NSA z 17 listopada 1982 r., II SA 1474/82, ONSA 1982, nr 2, poz. 107.
10 Zob. art. 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r.,
nr 156, poz. 1118 ze zm.).
11 Zob. projekt ustawy pt. Przepisy ogólne prawa administracyjnego, zaproponowany
przez Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 19 marca 2008 r. Na uwagê zas³uguje równie¿ art.
9 przedmiotowego projektu: Organ administracji publicznej mo¿e przyznawaæ prawa, nak³adaæ
obowi¹zki, znosiæ je, zmieniaæ ich zakres lub rodzaj, stwierdzaæ ich istnienie wy³¹cznie na
podstawie przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa i z powo³aniem siê na te przepisy
oraz art. 8: Je¿eli akt prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego nie zawiera przepisów przejciowych
(przechodnich) lub s¹ one niewystarczaj¹ce, sprawy zawis³e do ich zakoñczenia prowadzi siê
wed³ug przepisów dotychczasowych, gdy nie narusza to celu nowego unormowania, chyba ¿e
nowe przepisy s¹ korzystniejsze dla uczestników sprawy.
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sadê odmawiania pozytywnego za³atwiania sprawy w drodze decyzji: Organ administracji ma obowi¹zek za³atwienia sprawy w formie przewidzianej ustaw¹. Je¿eli przepisy prawa w sprawie indywidualnej ustanawiaj¹
formê dzia³ania organu administracji publicznej inn¹ ni¿ decyzja lub postanowienie, odmowa jej za³atwienia w ca³oci lub czêci nastêpuje przez wydanie decyzji. W art. 14 oraz 15 wspomnianego projektu okrela siê ponadto
m.in. generalne upowa¿nienie do rozstrzygania w drodze decyzji w¹tpliwoci
co do wyganiêcia lub przejcia na inn¹ osobê uprawnieñ i obowi¹zków administracyjnych12.
Zgodnie z art. 6 k.p.a. organy administracji publicznej dzia³aj¹ na podstawie prawa i w granicach prawa, wiêc zasadne jest ustalenie, jakie przepisy prawa mog¹ byæ podstaw¹ prawn¹ w³adczych rozstrzygniêæ organu. Dokonuj¹c analizy systemu róde³ prawa, w pierwszej kolejnoci nale¿y zwróciæ
uwagê na rozstrzygniêcia zawarte w ustawie zasadniczej. Konstytucja
z 2 kwietnia 1997 r. okrela w art. 78, ¿e ród³ami powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, a zarazem podstaw¹ normatywn¹ w³adczych rozstrzygniêæ organów administracji publicznej s¹: konstytucja, ustawa, ratyfikowane umowy
miêdzynarodowe oraz rozporz¹dzenia, a tak¿e akty prawa miejscowego na
obszarze dzia³ania organów, które je ustanowi³y13. Wielu przedstawicieli
doktryny twierdzi, ¿e system prawny winien byæ systemem zamkniêtym.
Taka jest te¿ istota art. 78 Konstytucji, który stanowi podwaliny wspó³czesnego demokratycznego pañstwa prawa14. Twierdzenie, ¿e przepis prawa
powszechnie obowi¹zuj¹cego mo¿e byæ wy³¹czn¹ podstaw¹ ingerowania
w prawa i obowi¹zki jednostki, znajduje swój wyraz w projekcie Przepisów
12 Zob. art. 14 Prawa i obowi¹zki administracyjne maj¹ charakter osobisty, gdy przepisy
odrêbne nie stanowi¹ inaczej. W razie w¹tpliwoci uznaje siê, ¿e charakter osobisty maj¹ te
prawa lub obowi¹zki administracyjne, które s¹ zwi¹zane z posiadaniem przez podmiot cech
szczególnych, w tym  szczególnych kwalifikacji lub umiejêtnoci. Prawa lub obowi¹zki osobiste
wygasaj¹ z chwil¹ mierci osoby fizycznej lub ustania bytu prawnego innego podmiotu. Art. 15
projektu: Prawa lub obowi¹zki o charakterze nieosobistym przechodz¹ na nastêpców prawnych
na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych, a w przypadku ich braku lub niepe³nej regulacji prawnej zasady i tryb ich przejcia ocenia siê na podstawie przepisów prawa cywilnego. Organ
administracji publicznej wydaje na wniosek podmiotu maj¹cego w tym interes prawny decyzjê
administracyjn¹ stwierdzaj¹c¹ wyganiêcie praw lub obowi¹zków osobistych albo rozstrzygaj¹c¹
w¹tpliwoci dotycz¹ce przejcia praw lub obowi¹zków nieosobistych na nastêpców prawnych.
Organ mo¿e wydaæ z urzêdu decyzjê administracyjn¹ w tych sprawach, je¿eli ustali, ¿e s¹ podmioty, które maj¹ w tym interes prawny, lub le¿y to w interesie osób trzecich. S¹d administracyjny
w sprawie ze skargi na decyzje, o których mowa w ust. 2 orzeka co do istoty sprawy.
13 Zob. orzecznictwo TK okrelaj¹ce zakres róde³ prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego:
wyrok TK z 20 czerwca 2002 r., K 33/01 oraz wyroki z: 16 czerwca 1998 r., U 9/97; 1 wrzenia
1998 r., U 1/98 oraz 9 lutego 1999 r., U 4/98.
14 Zamkniêciu systemu róde³ prawa s³u¿¹ m.in. normy Konstytucji dotycz¹ce: wymienienia w sposób wyczerpuj¹cy form tworzenia prawa oraz okrelenia wszystkich aktów prawotwórczych; wyposa¿enia konkretnych podmiotów w kompetencje do wydawania okrelonych aktów
normatywnych, okrelenia zakresu spraw, które mog³yby byæ normowane poszczególnymi rodzajami aktów normatywnych; ustalenia relacji miêdzy tymi aktami. Por. E. Gdulewicz, [w:]
Polskie prawo konstytucyjne, pod red. W. Skrzyd³y, Lublin 1997, s. 193.
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ogólnych prawa administracyjnego15 w art. 3 w brzmieniu nastêpuj¹cym:
Podstawê prawn¹ dzia³añ w³adczych organów administracji publicznej stanowiæ mog¹ wy³¹cznie przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa w rozumieniu przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z prawem Unii
Europejskiej. Organy te mog¹ podejmowaæ dzia³ania w³adcze w granicach
swojej kompetencji i w³aciwoci na podstawie przepisów prawa materialnego oraz z zachowaniem trybu postêpowania przewidzianego przepisami powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa16.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e w obecnym stanie prawnym ród³em prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego mo¿e byæ nie tylko przepis prawa polskiego, ale
powszechnie obowi¹zuj¹ca norma prawa europejskiego. Og³oszenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii
Europejskiej zosta³o opublikowane 14 maja 2004 r.17 Akt ten dotyczy obowi¹zywania oraz og³aszania aktów prawnych Unii Europejskiej. Od momentu
akcesji Polski do Unii Europejskiej, tj. od 1 maja 2004 r., obowi¹zywaæ zaczê³o, obok narodowego systemu prawnego, prawo Unii Europejskiej, zgodnie
z zasad¹, i¿ pañstwo przystêpuj¹ce musi przyj¹æ ca³oæ zasobu prawnego
Unii, tzw. acquis communautaire, z wyj¹tkiem materii objêtych okresami
przejciowymi. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e automatyczne stawanie siê prawa wspólnotowego czêci¹ prawa krajowego wynika zw³aszcza z samej koncepcji
Wspólnoty Europejskiej (dalej: WE)18, która opiera siê na przekazaniu przez
pañstwa cz³onkowskie uprawnieñ legislacyjnych organom wspólnotowym.
Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci (dalej: ETS) w orzeczeniu nr 6/64 Costa
przeciwko E.N.E.L da³ temu wyraz, stwierdzaj¹c, ¿e poprzez utworzenie WE,
która zosta³a wyposa¿ona we w³asne uprawnienia, osobowoæ prawn¹
i zdolnoæ prawn¹, we w³adzê pochodz¹c¹ z ograniczenia kompetencji lub
przeniesienia kompetencji z pañstw cz³onkowskich na WE, pañstwa te ograniczy³y swoje suwerenne prawa i stworzy³y system prawa, który stosuje siê
do tych pañstw oraz do ich obywateli19.
15 Na uwagê zas³uguje równie¿ art. 9 przedmiotowego projektu: Organ administracji
publicznej mo¿e przyznawaæ prawa, nak³adaæ obowi¹zki, znosiæ je, zmieniaæ ich zakres lub
rodzaj, stwierdzaæ ich istnienie wy³¹cznie na podstawie przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego
prawa i z powo³aniem siê na te przepisy oraz art. 8: Je¿eli akt prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego nie zawiera przepisów przejciowych (przechodnich) lub s¹ one niewystarczaj¹ce, sprawy
zawis³e do ich zakoñczenia prowadzi siê wed³ug przepisów dotychczasowych, gdy nie narusza to
celu nowego unormowania, chyba ¿e nowe przepisy s¹ korzystniejsze dla uczestników sprawy.
16 Zob. tak¿e art. 32 ww. projektu: Organ administracji publicznej nie mo¿e zastosowaæ
sankcji administracyjnej wobec jakiegokolwiek podmiotu, je¿eli nie by³a ona przewidziana
w prawie powszechnie obowi¹zuj¹cym w czasie, w którym mia³o miejsce naruszenie prawa
przez 7en podmiot.
17 Zob. MP z 2004 r., nr 20, poz. 359.
18 Istotê WE odzwierciedla art. 11 ust. 2 UE, który stanowi, ¿e pañstwa cz³onkowskie
popieraj¹, aktywnie i bez zastrze¿eñ, politykê zewnêtrzn¹ i bezpieczeñstwa Unii w duchu
lojalnoci i wzajemnej solidarnoci.
19 Zob. Z. Rzepa, Bezporednie stosowanie i bezporednia skutecznoæ prawa wspólnotowego, Prokurator 2005, nr 23, s. 89 i n.
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Wobec powy¿szego organ administracji publicznej  prowadz¹c sprawê
administracyjn¹, w której znajduje zastosowanie prawo wspólnotowe  powinien zwa¿yæ, czy prawo polskie jest zgodne z tym prawem. W razie stwierdzenia, ¿e prawo polskie jest z nim sprzeczne, powinien odmówiæ zastosowania przepisu prawa polskiego i wydaæ orzeczenie oparte na normach prawa
wspólnotowego. Jak wskazuje ETS w wyroku z 9 marca 1978 r., w przypadku
niezgodnoci norm prawa krajowego z prawem wspólnotowym bezporednie
zastosowanie prawa wspólnotowego w miejsce prawa krajowego jest koniecznoci¹ w celu zapewnienia jego pe³nej skutecznoci20. Analogicznie wypowiada siê polska s¹dowa nauka prawa21.
Jak ju¿ wspomniano, polski system prawny opiera siê na jasno sformu³owanym katalogu róde³ prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, który zawarty
jest w art. 87 Konstytucji RP, uwzglêdniaj¹cym hierarchiê aktów prawnych.
System prawa Unii Europejskiej jest pod tym wzglêdem mniej przejrzysty,
gdy¿ brak kodyfikacji róde³ tego prawa w postaci konkretnej normy prawnej
wyczerpuj¹cej to zagadnienie. Rolê tak¹ czêciowo pe³ni art. 249 Traktatu
ustanawiaj¹cego Wspólnoty Europejskie (dalej: TWE)22, ograniczaj¹c siê jednak tylko do wymienienia aktów prawnych o charakterze instytucjonalnym
i to równie¿ w sposób nie w pe³ni wyczerpuj¹cy. Podobnie brakuje unormowania kwestii hierarchizacji norm prawnych tego systemu prawnego. Jasne
jest jednak to, ¿e najwy¿sze miejsce w unijnym systemie prawnym przyznaæ
nale¿y prawu pierwotnemu, na podstawie którego wydawane jest prawo
wtórne. Grupê prawa pierwotnego stanowi¹ g³ównie traktaty (w tym traktaty akcesyjne oraz traktaty bud¿etowe). Natomiast w ramach prawa pochodnego, w wê¿szym ujêciu wyró¿niæ mo¿na zgodnie z art. 249 TWE: rozporz¹dzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie.
Niew¹tpliwie najwa¿niejsze miejsce w systemie róde³ prawa wspólnotowego, z punktu widzenia praktyki orzeczniczej organów administracji pu20 Zob. wyrok ETS z 9 marca 1978 r. w sprawie 106/77 Amministrazione delle Finanze
dello Stato przeciwko Simmenthal SpA. Zgodnie z orzecznictwem ETS, pañstwa cz³onkowskie
nie mog¹ przyznawaæ pierwszeñstwa prawu krajowemu nad prawem wspólnotowym, które jest
niezale¿nym ród³em prawa. Zasada ta dotyczy wszystkich organów pañstw cz³onkowskich.
Wynika z niej wiele konsekwencji, takich jak m.in. zakaz stanowienia prawa krajowego, które
by³oby sprzeczne z prawem unijnym, oraz nakaz mo¿liwie jak najskuteczniejszej jego implementacji. Wi¹¿e siê z tym równie¿ nakaz bezporedniej wykonalnoci orzeczeñ s¹dów wspólnotowych.
21 Por. wyrok WSA w Warszawie z 4 kwietnia 2007 r., VII SA/Wa 2215/06, Lex nr 334283.
22 Zob. art. 249 TWE: W celu wykonania swych zadañ oraz na warunkach przewidzianych w niniejszym Traktacie, Parlament Europejski wspólnie z Rad¹, Rada i Komisja uchwalaj¹ rozporz¹dzenia i dyrektywy, podejmuj¹ decyzje, wydaj¹ zalecenia i opinie. Rozporz¹dzenie
ma zasiêg ogólny. Wi¹¿e w ca³oci i jest bezporednio stosowane we wszystkich Pañstwach
Cz³onkowskich. Dyrektywa wi¹¿e ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie, do którego jest kierowana,
w odniesieniu do rezultatu, który ma byæ osi¹gniêty, pozostawia jednak organom krajowym
swobodê wyboru formy i rodków. Decyzja wi¹¿e w ca³oci adresatów, do których jest kierowana. Zalecenia i opinie nie maj¹ mocy wi¹¿¹cej.
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blicznej, zajmuj¹ rozporz¹dzenia wspólnotowe. Zgodnie z art. 249 akapit 2
TWE rozporz¹dzenia wspólnotowe s¹ aktami wi¹¿¹cymi w ca³oci i s¹ bezporednio stosowane w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim, tak¿e w Polsce. Rozporz¹dzenie, zgodnie z wy¿ej wspomnianym art. 249 TWE, ma zasiêg ogólny,
obowi¹zuje co do wszystkich jego elementów i nadaje siê do bezporedniego
stosowania w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim, przy czym adresatem jest nie
tylko pañstwo cz³onkowskie, ale i osoby fizyczne lub prawne. Rozporz¹dzenia
odnosz¹ siê do obiektywnych sytuacji i skierowane s¹ do adresata okrelonego w sposób ogólny i abstrakcyjny. Maj¹ zastosowanie do nieokrelonej liczby
przypadków, co m.in. pozwala na odró¿nienie rozporz¹dzenia od decyzji. Rozporz¹dzenia s¹ aktami prawnymi, które wi¹¿¹ wszystkie jego elementy, tzn.
s¹ wi¹¿¹ce co do rezultatu, form i metod jego osi¹gniêcia. Tak wiêc zawieraj¹
one normy materialne, proceduralne, kompetencyjne, organizacyjne, implementacyjne. Pañstwo cz³onkowskie nie mo¿e stosowaæ ich wybiórczo lub
w sposób niepe³ny. Rozporz¹dzenia s¹ stosowane bezporednio, bez potrzeby
ich inkorporowania przez ustawodawcê narodowego23.
W pewnych dziedzinach prawa rozporz¹dzenia wspólnotowe s¹ g³ównymi
ród³ami prawa stosowanego w pañstwach cz³onkowskich. Dotyczy to
w szczególnoci prawa celnego, prawnej regulacji wspólnej polityki rolnej
oraz prawa transportowego. Podstaw¹ prawn¹ decyzji administracyjnych s¹
w omawianych sytuacjach przepisy rozporz¹dzeñ wspólnotowych. Czasami
rozporz¹dzenia wspólnotowe zawieraj¹ bezporednio lub porednio upowa¿nienia dla organu pañstwa cz³onkowskiego do wydania koniecznych do jego
stosowania krajowych przepisów, maj¹cych charakter wykonawczy wobec
rozporz¹dzeñ24. W takich przypadkach podstaw¹ decyzji organów administracyjnych s¹ zarówno przepisy rozporz¹dzeñ wspólnotowych, jak i przepisy
prawa krajowego25.
Na tle powy¿szych ustaleñ po przyst¹pieniu Polski do UE pojawi³ siê
problem konsekwencji wydawania przez organy administracyjne decyzji
opartych na rozporz¹dzeniach wspólnotowych, które nie zosta³y jeszcze opu23

2008.

Por. P. Iwaszkiewicz, [online] <www.anr.gov.pl/pl/article/3512>, dostêp: 21 padziernika

24 Tak jest w przypadku polskiego Prawa celnego (Dz.U. z 2004 r., nr 68, poz. 622 ze zm.).
Polskie prawo celne ma charakter uzupe³niaj¹cy i wykonawczy wobec rozporz¹dzenia Rady
(EWG) nr 2913/92 z 12 padziernika 1992 r. ustanawiaj¹cego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz. Urz. WE L 302 z 19 padziernika 1992 r.).
25 Dla przyk³adu warto nadmieniæ, ¿e w wyroku z dnia 15 marca 2007 r., (I GSK 790/06)
NSA, dokonuj¹c wyk³adni przepisu art. 75 ustawy  Prawo celne, który wprost odsy³a do art. 4
pkt 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, stwierdzi³, ¿e pojêcie osoba oznacza osobê fizyczn¹,
osobê prawn¹, a je¿eli obowi¹zuj¹ce przepisy wspólnotowe przewiduj¹ tak¹ mo¿liwoæ  równie¿ stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynnoci prawnych, a nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej. W wyroku z 15 listopada 2007 r. (III SA/Kr 802/07) WSA w Krakowie
dokona³ wyk³adni art. 3a rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r.
ustanawiaj¹cego wspólnotowy system zwolnieñ celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23 kwietnia 1983 r.,
s. 137; Dz. Urz. UE  Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 1, s. 419455).
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blikowane w jêzyku polskim w Dzienniku Urzêdowym UE. Zagadnienie to
w orzecznictwie nie zosta³o okrelone w sposób jednolity.
W wyroku z 26 kwietnia 2007 r.26 WSA oddali³ skargê spó³ki na decyzjê
dyrektora izby celnej o retrospektywnym zaksiêgowaniu kwoty nale¿noci
wynikaj¹cych z d³ugu celnego w zwi¹zku ze zg³oszeniem celnym dokonanym
w maju 2004 r. W skardze podniesiono, ¿e organ nie uwzglêdni³ argumentów
spó³ki, i¿ w dniu odprawy celnej rozporz¹dzenie stanowi¹ce podstawê do
prawid³owej deklaracji celnej nie by³o nale¿ycie og³oszone w jêzyku polskim
i stwierdzi³, ¿e akt ten by³ dostêpny na stronach internetowych UE. Zdaniem
s¹du prawo wspólnotowe obowi¹zuje od dnia akcesji, a s¹dy krajowe nie
maj¹ kompetencji do wybiórczego decydowania o ich obowi¹zaniu i stosowaniu w zale¿noci od daty ich oficjalnego opublikowania. Kompetencjê do
orzekania o nieobowi¹zywaniu aktów wspólnotowych maj¹ bowiem jedynie
s¹dy wspólnotowe. W uzasadnieniu swojego stanowiska s¹d podkreli³, ¿e
oficjalna publikacja dorobku wspólnotowego w dniu akcesji by³a nierealna,
st¹d te¿ przedsiêbiorcy powinni wykorzystywaæ inne sposoby zapoznania siê
z treci¹ prawa wspólnotowego. Organy administracyjne i s¹dy s¹ natomiast
zobowi¹zane do stosowania niepublikowanego prawa wspólnotowego, które
mo¿e byæ skuteczne wobec jednostek, z uwzglêdnieniem okolicznoci sprawy.
Analogiczne stanowisko przedstawia³y liczne polskie s¹dy administracyjne,
jak równie¿ doktryna prawa administracyjnego27.
Na uwagê w tym miejscu zas³uguje stanowisko Z. Rzepy. Autor ten
stworzy³ koncepcjê bezporedniego obowi¹zywania róde³ prawa wspólnotowego niepublikowanego, opieraj¹c swoje wywody na orzeczeniu ETS w sprawie San Michale przeciwko Wysokiej W³adzy 9/65, w którym to wyroku jednoznacznie wskazano, ¿e organy pañstw cz³onkowskich nie mog¹ odmówiæ
stosowania pierwotnego prawa wspólnotowego, powo³uj¹c siê na brak zachowania wymaganych regu³ transformuj¹cych. W przypadku prawa wspólnotowego pochodnego zasada bezporedniego stosowania oznacza, ¿e prawo
to obowi¹zuje w porz¹dku wewnêtrznym pañstw cz³onkowskich bez obowi¹zku publikacji na poziomie krajowym. Wynika to bezporednio z faktu,
¿e ratyfikacja traktatów za³o¿ycielskich, która wprowadzi³a je do prawa
wewnêtrznego, tym samym wprowadzi³a ca³e wynikaj¹ce z traktatów prawo pochodne28.
26 Zob. wyrok WSA w £odzi z 26 kwietnia 2007 r., III SA/£d 565/06 (wyrok nieprawomocny, uchylony wyrokiem NSA z dnia 19 wrzenia 2008 r., I GSK 1040/07, [online] <http://
orzeczenia.nsa.gov.pl>, dalej CBOSA).
27 Problem ten, który g³ównie dotyczy³ prawa celnego, wyst¹pi³ w pierwszych miesi¹cach
obecnoci Polski w strukturach Unii Europejskiej. Por. wyrok WSA w Bydgoszczy z 20 lipca
2005 r., I SA/Bd 275/05, Lex nr 173889; wyrok WSA w Gdañsku z 24 maja 2006 r., III SA/Gd
45/06, ONSAiWSA 2007, nr 1, poz. 18. Zob. Informacja o dzia³alnoci s¹dów administracyjnych
w 2005 roku, Naczelny S¹d Administracyjny, Warszawa 2006, s. 187188.
28 Zob. Z. Rzepa, op. cit., s. 90.
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W najnowszym orzecznictwie ETS wy¿ej przedstawiony pogl¹d nie znajduje oparcia. W wyroku z 10 grudnia 2007 r.29 w sprawie C161/06 SkomaLux ETS stwierdzi³, ¿e art. 58 aktu dotycz¹cego warunków przyst¹pienia do
UE sprzeciwia siê temu, aby mo¿na by³o powo³aæ siê na obowi¹zki zawarte
w przepisach wspólnotowych, które nie zosta³y opublikowane w Dzienniku
Urzêdowym UE w jêzyku nowego pañstwa cz³onkowskiego, nawet je¿eli mog³o ono zapoznaæ siê z tymi przepisami przy u¿yciu innych rodków. Jednak¿e zainteresowane pañstwa cz³onkowskie nie maj¹, zgodnie z prawem wspólnotowym, obowi¹zku zakwestionowania decyzji administracyjnych lub
orzeczeñ s¹dowych wydanych na podstawie takich przepisów, je¿eli sta³y siê
one ostateczne na mocy obowi¹zuj¹cych przepisów krajowych przed wydaniem niniejszego wyroku ETS. W konkluzji ETS dopuszcza co prawda odmienn¹ interpretacjê art. 58, ale tylko w wyj¹tkowych przypadkach, gdyby
zosta³y przyjête rodki administracyjne lub wydane orzeczenia s¹dowe,
w szczególnoci o charakterze represyjnym, które narusza³yby prawa podstawowe. W takich sytuacjach mo¿liwe jest stwierdzenie ich niewa¿noci
w ramach kompetencji w³aciwych w³adz krajowych. Pogl¹d ten wydaje siê
dyskusyjny, zw³aszcza, ¿e z art. 254 TWE oraz art. 2 i 58 Aktu akcesyjnego
nie wynika uzale¿nienie obowi¹zywania czy stosowania aktu instytucji
wspólnotowych od ich opublikowania30.
Przy bezporednim stosowaniu rozporz¹dzeñ wspólnotowych pojawia siê
te¿ problem natury jêzykowej. Polski organ administracji publicznej, dokonuj¹c dekodyfikacji normy rozporz¹dzenia, winien stosowaæ w pierwszej kolejnoci regu³y wyk³adni jêzykowej. Maj¹c na wzglêdzie fakt, ¿e akty prawa
wspólnotowego s¹ zredagowane w wielu jêzykach i ró¿ne wersje jêzykowe
tych aktów s¹ na równi autentyczne, to dokonanie prawid³owej interpretacji
przepisu prawa wspólnotowego  jak podkreli³ ETS w wyroku z 6 padziernika 1982 r. w sprawie CILFIT 283/8131  mo¿e wymagaæ przeprowadzania
porównania ró¿nych wersji jêzykowych. W istocie koniecznoæ jednolitej wyk³adni przepisów wspólnotowych wyklucza mo¿liwoæ, by tekst w jednej
z jego wersji by³ rozpatrywany odrêbnie i wymaga, by by³ on interpretowany
i stosowany w wietle wersji sporz¹dzonych w innych jêzykach oficjalnych,
nawet jeli oznacza to, ¿e dany przepis by³by interpretowany i stosowany
29
30

Zob. wyrok ETS z 10 grudnia 2007 r., w sprawie C161/06 Skoma-Lux.
Art. 254 TWE okrela, ¿e publikacji w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej podlegaj¹ rozporz¹dzenia, dyrektywy i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady wydane na podstawie wspó³decydowania. Publikowane s¹ równie¿ rozporz¹dzenia Rady oraz Komisji Europejskiej, tak¿e wydane przez nie dyrektywy skierowane do wszystkich pañstw cz³onkowskich.
Natomiast pozosta³e dyrektywy i decyzje (skierowane do niektórych pañstw) s¹ notyfikowane
ich adresatom.
31 Zob. wyrok ETS z
6 padziernika 1982 r. w sprawie 283/81 CILFIT i in., Rec.
s. 3415, pkt 18.

224

Przemys³aw Krzykowski

w sposób, który odbiega od w³aciwego lub zwyczajowego sensu sk³adaj¹cych
siê na niego s³ów32.
Kolejnym ród³em prawa wspólnotowego s¹ dyrektywy, które wi¹¿¹ adresata w zakresie celów, które musz¹ byæ osi¹gniête. Dyrektywy bowiem, aby
mog³y byæ obowi¹zuj¹ce w pañstwie cz³onkowskim, wymagaj¹ uchwalenia
odpowiednich aktów prawa krajowego. Jeli pañstwo cz³onkowskie dope³ni
tego obowi¹zku i wyda stosowne akty prawne, prawa i obowi¹zki jednostek
bêd¹ wynikaæ z norm prawa krajowego. Przyznanie bezporedniej skutecznoci normom dyrektyw wspólnotowych jest wyj¹tkiem. Konieczne jest spe³nienie przez przepisy dyrektyw pewnych kryteriów, sformu³owanych w orzecznictwie ETS33. Problemem eksponowanym w najnowszym orzecznictwie
s¹dów administracyjnych jest ustalenie, czy mo¿liwe jest, aby podstaw¹
prawn¹ decyzji administracyjnej  w przypadku sprzecznoci przepisów prawa krajowego z normami dyrektyw wspólnotowych, jak równie¿ w przypadku braku implementacji norm dyrektywy do krajowego porz¹dku prawnego
 by³y normy prawne dyrektywy.
Analizuj¹c aktualne orzecznictwo s¹dów administracyjnych, mo¿na odnotowaæ
przypadki odmowy zastosowania prawa polskiego przez s¹dy administracyjne
i oparcia siê na normach dyrektyw. Przyk³adem mo¿e byæ wyrok z 2 padziernika 2007 r.34, w którym WSA w Lublinie, porównuj¹c brzmienie przepisów usta32 Por. wyrok ETS z 5 grudnia 1967 r. w sprawie 19/67 van der Vecht, Rec. s. 445 i 456;
podobnie wyrok Trybuna³u z 3 marca 1977 r. w sprawie 80/76 North Kerry Milk Products,
Rec. s. 425, pkt 11. Dla przyk³adu warto przytoczyæ argumentacjê przed³o¿on¹ przez ETS
w wyroku z 9 wrzenia 2008 r. w sprawach po³¹czonych T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07,
gdzie Trybuna³ wskaza³ na ró¿nicê jêzykow¹ miêdzy wersj¹ niemieck¹ a innymi wersjami
jêzykowymi odnonie do wytycznych dotycz¹cych zamkniêcia finansowego pomocy operacyjnej
z funduszy strukturalnych. Zob. tak¿e opiniê Rzecznika Generalnego Damasa Ruiza-Jaraba
Colomera z 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-306/07 Ruben Andersen przeciwko Kommunernes
Landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune), gdzie wskazuje
siê, ¿e niemiecka wersja dyrektywy 91/533 wywo³uje pewne w¹tpliwoci, poniewa¿ tak jak
w dyrektywach 75/129, 1999/70 i 91/383 zosta³o w niej zastosowane wyra¿enie mit einem
befristeten Arbeitsvertrag oder Arbeitsverhältnis, które jest równowa¿ne z ogóln¹ kategori¹
umów na czas okrelony. Jest to jednak wyrane odstêpstwo od innych wersji jêzykowych tej
regulacji, poniewa¿ zarówno w wersji francuskiej (contrat ou relation de travail temporaire),
angielskiej (temporary contract or employment relationship), w³oskiej (contratto o rapporto
di lavoro), portugalskiej (contrato ou relação de trabalho temporários) czy te¿ fiñskiej (tilapäinen työsopimus) zosta³y zastosowane sformu³owania podobne do hiszpañskiego sformu³owania contrato temporal, z czego wynika, i¿ t³umaczenie niemieckie jest prawdopodobnie
dowolne i nie odpowiada innym wersjom jêzykowym.
33 Wyrok ETS z 19 stycznia 1982 r. w sprawie 8/81 Ursula Becker przeciwko Finanzamt
Münster-Innenstadt. W nastêpstwie tego orzeczenia, jak i innych prejudykatów ETS (m.in.
w sprawie: 41/73 Van Dyn przeciwko Home Office 1974; 2/74 Reyners przeciwko Belgii 1974 ECR
631; 33/74 Van Binsbergen przeciwko Bedrijfsvereining Metaalnijverheid 1974 ECR 1299; 416/93
Bordessa 1995 ECR I-361) ustali³ siê pogl¹d, i¿ bezporedni skutek przepisów prawa wspólnotowego powstaje tylko w przypadku, gdy normy prawne odpowiadaæ bêd¹ niezbêdnym kryteriom,
tj. przepis musi byæ jasny, precyzyjny, kompletny i doskona³y pod wzglêdem prawnym oraz
bezwarunkowy. Por. szerzej B. Kurcz, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do
prawa krajowego, Kraków 2005.
34 Zob. wyrok WSA w Lublinie z 2 padziernika 2007 r., I SA/Lu 522/07, Lex nr 300371.
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wy o podatku akcyzowym z postanowieniami dyrektywy Rady nr 2003/96/WE35
oraz art. 6 dyrektywy 92/12/EWG36, doszed³ do przekonania, ¿e do dnia
rozstrzygania sprawy ustawodawca nie dostosowa³ polskich przepisów do
postanowieñ prawa wspólnotowego, a przewidziane w polskiej ustawie zasady powstania obowi¹zku podatkowego s¹ sprzeczne z przepisami dyrektyw
wspólnotowych. Uznaj¹c, ¿e art. 21 ust. 5 dyrektywy 2003/96/WE nadaje siê
do bezporedniego zastosowania, s¹d orzek³, ¿e cytowany przepis stoi na
przeszkodzie obci¹¿eniu podatkiem akcyzowym producentów energii elektrycznej, gdy¿ przewiduje, ¿e obowi¹zek zap³aty podatku akcyzowego powstaje z momentem dostawy energii elektrycznej do odbiorcy koñcowego,
a nie z chwil¹ wydania energii elektrycznej, tak jak przewiduje to polska
ustawa o podatku akcyzowym37.
Oprócz wy¿ej wymienionych róde³ prawa, znacz¹c¹ rolê w procesie stosowania prawa odgrywa ca³a grupa aktów, która w literaturze przedmiotu
nazywana jest prawem powielaczowym38. Powszechnie w pimiennictwie
prawniczym krytykuje siê niezgodne z Konstytucj¹ formy tworzenia prawa.
Praktyka taka prowadzi bowiem do tzw. rozchwiania i otwarcia systemu
róde³ prawa39. Celem wyk³adni czy interpretacji prawa administracyjnego
dokonywanych w tych aktach nie powinno byæ tworzenie nowych norm prawa czy ich modyfikacja, lecz ustalenie treci norm wys³owionych w analizowanych przepisach40.
35 Dyrektywa Rady z 27 padziernika 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych
przepisów ramowych dotycz¹cych opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31 padziernika 2003 r., s. 51; Dz. Urz. UE  Polskie wydanie
specjalne  rozdz. 9, t. 1, s. 405).
36 Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków
dotycz¹cych wyrobów objêtych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przep³ywu oraz
kontrolowania (Dz. Urz. WE L 76, z 23 marca 1992 r., s. 1, Dz. Urz. UE  Polskie wydanie
specjalne  rozdz. 9, t. 1, s. 179).
37 Podobnie WSA w Lublinie w wyrokach z 27 wrzenia 2007 r. (I SA/Lu 517/07); z 11
padziernika 2007 r. (I SA/Lu 518/07); z 5 grudnia 2007 r. (I SA/Lu 520/07). Z kolei w wyroku
z 8 marca 2007 r. (I SA/Go 1146/06), WSA w Gorzowie Wlkp. uzna³ przepisy polskiej ustawy
o VAT za sprzeczne z prawem wspólnotowym. Podjête rozstrzygniêcie s¹d opar³ bezporednio na
postanowieniach VI Dyrektywy VAT. Porównuj¹c zasady opodatkowania prac wykonywanych
przez skar¿¹c¹ przewidziane w polskiej ustawie z re¿imem podatkowym wynikaj¹cym
z VI Dyrektywy VAT, stwierdzi³, ¿e polskie przepisy pozostaj¹ w sprzecznoci z art. 13 czêæ A
ust. 1 lit. e VI Dyrektywy VAT, ustanawiaj¹cym zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT
us³ug wiadczonych przez techników dentystycznych w ramach wykonywanego zawodu.
38 S¹ to ró¿nego rodzaju pisma ministrów, okólniki oraz instrukcje. Por. pogl¹dy dotycz¹ce
zakresu obowi¹zywania nieformalnych róde³ prawa: S. Kamierczyk, Dynamiczne ujêcie normy
prawnej, Wroc³aw 1978; S. Ehrlich, Wi¹¿¹ce wzory zachowania: rzecz o wieloci systemów norm,
Warszawa 1995.
39 Takich sformu³owañ u¿y³ m.in. TK w uzasadnieniu wyroku z 11 maja 2004 r., K 4/03,
Dz.U. z 2004 r., nr 122, poz. 1288.
40 Por. J. Ma³ecki, Prawotwórcza rola orzecznictwa Naczelnego S¹du Administracyjnego
w sprawach podatkowych, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1993, z. 4, s. 34;
M. Smolak, Zmiana paradygmatu interpretacyjnego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1998, z. 34, s. 21.
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Wielokrotnie SN w swoim orzecznictwie wskazywa³, ¿e fundamentaln¹
zasad¹ prawa administracyjnego w demokratycznym pañstwie prawnym jest
to, ¿e zakres nak³adanego na obywatela obowi¹zku musi byæ precyzyjnie
okrelony w akcie normatywnym co najmniej rangi ustawowej41. Artyku³ 93
ust. 2 Konstytucji okrela bowiem jednoznacznie, ¿e ród³a prawa wewnêtrznego nie mog¹ stanowiæ podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych
oraz innych podmiotów42. Ju¿ w jednym z pierwszych swoich orzeczeñ z 6
lutego 1981 r.43 NSA kategorycznie wskaza³, ¿e tak zwana samoistna
uchwa³a Rady Ministrów, tzn. uchwa³a wydana bez upowa¿nienia zawartego
w ustawie lub dekrecie z moc¹ ustawy, nie mo¿e stanowiæ podstawy prawnej
do wydania przez organ administracji pañstwowej decyzji nak³adaj¹cej okrelone obowi¹zki na spó³dzielnie; nie mo¿e równie¿ stanowiæ podstawy prawnej do wydania przez organ administracji pañstwowej decyzji nak³adaj¹cej
obowi¹zki na osoby fizyczne oraz organizacje zawodowe, stowarzyszenia,
a tak¿e inne osoby prawne i organizacje nie bêd¹ce pañstwowymi jednostkami organizacyjnymi. Podstaw¹ prawn¹ do wydania przez organ administracji
pañstwowej decyzji nak³adaj¹cej okrelone obowi¹zki na osoby fizyczne lub
prawne i organizacje nie bêd¹ce pañstwowymi jednostkami organizacyjnymi
mo¿e byæ  z uwagi na fakt, ¿e dotyczy to sfery praw i wolnoci obywatelskich  jedynie przepis prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, a wiêc aktu
ustawodawczego albo aktu wykonawczego wydanego na podstawie i w granicach wyranego upowa¿nienia zawartego w akcie ustawodawczym. Samoistne uchwa³y Rady Ministrów stanowi¹ tzw. akty prawotwórcze kierownictwa
wewnêtrznego i  podobnie jak wszystkie inne akty prawotwórcze kierownictwa wewnêtrznego  mog¹ wi¹zaæ jedynie tych adresatów, którzy s¹ organizacyjnie lub s³u¿bowo podporz¹dkowani organowi wydaj¹cemu dany akt44.
Stosowanie prawa administracyjnego powszechnie obowi¹zuj¹cego przez
organy administracji publicznej zgodnie z zasad¹ praworz¹dnoci nie mo¿e
prowadziæ do instrumentalnego jego stosowania. Na ten problem zwróci³
uwagê równie¿ E. Iserzon: Niepodobna przemilczeæ faktu, ¿e nakaz cis³ego
przestrzegania przepisu mo¿e staæ siê nieraz w konkretnym wypadku prze41
42
43
44

Zob. wyrok SN z 22 padziernika 1992 r., III ARN 50/92, OSNC 1993, z. 10, poz. 181.
Zob. szerzej K. Dzia³ocha, Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2001, s. 16.
Zob. wyrok NSA z 6 lutego 1982 r., SA 819/80, ONSA 1981, nr 1, poz. 6.
Jak trafnie podnosi w uzasadnieniu NSA: Akty prawa wewnêtrznego mog¹ wi¹zaæ
jedynie tych adresatów, którzy s¹ organizacyjnie podporz¹dkowani organowi wydaj¹cemu dany
akt. Podporz¹dkowanie organizacyjne bowiem (w zakresie nim objêtym) znosi istnienie »wolnoci« dzia³ania. W takiej sytuacji podstaw¹ prawn¹ regulowania zachowañ podmiotów podporz¹dkowanych mo¿e byæ ogólny przepis kompetencyjny, upowa¿niaj¹cy organ nadrzêdny do
sprawowania ogólnego kierownictwa prac¹ czy to organów podleg³ych, czy te¿ pracowników
podporz¹dkowanych temu organowi s³u¿bowo. Wobec powy¿szego nie mo¿e stanowiæ podstawy
prawnej decyzji administracyjnej akt prawodawczy (zarz¹dzenie) wydany na podstawie przepisu maj¹cego charakter ogólnej normy kompetencyjnej. Szerzej zob. glosê aprobuj¹c¹ W. Dawidowicza, OSPiKA 1981, z. 10, poz. 189, s. 470.
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szkod¹ do zrealizowania stoj¹cego przed organem administracji zadania. Je¿eli postulat praworz¹dnoci ma byæ zachowany, rozstrzygniêcie tej sprzecznoci mo¿e byæ tylko jedno: nie wolno wykonywaæ zadania kosztem naruszenia prawa, nale¿y szukaæ drogi wykonania go w inny sposób, bez naruszenia
prawa lub spowodowaæ zmianê przepisu prawnego. Naruszenie bowiem praworz¹dnoci wyrz¹dza pañstwu wiêksz¹ szkodê ni¿ niewykonanie poszczególnego zadania45.
Trybuna³ Konstytucyjny w orzeczeniu z 11 lutego 1992 r. stwierdzi³, ¿e
w pañstwie prawnym prawo jest systemem w du¿ym stopniu autonomicznym
wzglêdem pañstwa  jako organizacji urzeczywistniaj¹cej okrelone zadania
polityczne  i nie powinno ono s³u¿yæ celom politycznym czy gospodarczym
w sposób, który mo¿e deprecjonowaæ rolê prawa i jego spo³eczn¹ akceptacjê.
Pos³ugiwanie siê prawem jako instrumentem realizacji celów gospodarczych,
w sytuacjach trudnoci gospodarczych, wymaga przestrzegania obowi¹zuj¹cych, konstytucyjnych zasad tworzenia prawa, a nie stosowania tzw. kreatywnej wyk³adni prawa, modyfikuj¹cej pierwotne znaczenie okrelonej normy prawnej46.
Zwi¹zanie organu administracji publicznej treci¹ normy prawnej, zgodnie z zasad¹ praworz¹dnoci, wyklucza równie¿ jak¹kolwiek ingerencjê organu administracji publicznej w brzmienie tekstu ustawy, zarówno na etapie
projektu, jak i w przypadku ustawy opublikowanej ju¿ w dzienniku promulgacyjnym. W obydwu przypadkach, dokonuj¹c sprostowania czy zmiany aktu
normatywnego, organ administracji publicznej przekroczy³by swoje ustawowe kompetencje, dzia³aj¹c contra legem. Tak samo niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w tekcie ustawy uchwalonej przez Sejm przez inne nieuprawnione organy (osoby) w trybie nie przewidzianym w obowi¹zuj¹cych
aktach normatywnych, choæby nawet wprowadzone zmiany by³y zbie¿ne
z wol¹ projektodawcy47.
W kontekcie tych ustaleñ zagadnieniem wymagaj¹cym rozwa¿enia jest
problem zmiany stanu prawnego w trakcie postêpowania administracyjnego.
45 E. Iserzon, J. Starociak, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1970, s. 42. Omawiany problem szczególnie mocno eksponowany jest w orzecznictwie s¹dowym dotycz¹cym prawa podatkowego. Powszechnie w orzecznictwie TK przyjmuje siê, ¿e ustanowione w art. 217 Konstytucji wymaganie uregulowania okrelonych zagadnieñ w ustawie,
a nie poza ni¹, ma do spe³nienia wa¿ne cele informacyjne i gwarancyjne. Chodzi o to, aby na
podstawie przepisów ustawy podatnik móg³ ustaliæ, czy jego dzia³ania podlegaj¹ opodatkowaniu
i jaka stawka ich dotyczy. W wietle art. 84 i art. 217 Konstytucji trzeba przyj¹æ, ¿e to, co nie da
siê dostatecznie precyzyjnie okreliæ w ustawie, nie mo¿e podlegaæ opodatkowaniu. Sprawa
przedstawia siê tu podobnie jak w dziedzinie odpowiedzialnoci karnej, która w pañstwie prawnym ³¹czy siê tylko z pope³nieniem czynu okrelonego przez ustawê.
46 Zob. wyrok TK z 11 lutego 1992 r., K 14/91, OTK 1992, t. 1, s. 93148.
47 P. Radziewicz, O sprostowaniu b³êdów w Konstytucji i innych aktach prawnych, Przegl¹d Sejmowy 2002, nr 2, s. 63; por. tak¿e S. Wronkowska, M. Zieliñski, Zasady techniki
prawodawczej. Komentarz, Warszawa 1997, s. 132133.
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W projekcie Przepisów ogólnych prawa administracyjnego48 w art. 8 kwestia
ta uregulowana jest nastêpuj¹co: Je¿eli akt prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego nie zawiera przepisów przejciowych (przechodnich) lub s¹ one niewystarczaj¹ce, sprawy zawis³e do ich zakoñczenia prowadzi siê wed³ug przepisów dotychczasowych, gdy nie narusza to celu nowego unormowania, chyba
¿e nowe przepisy s¹ korzystniejsze dla uczestników sprawy. Wobec braku
odpowiednich zapisów w kodeksie postêpowania administracyjnego powy¿sz¹
propozycjê nale¿y przyj¹æ z zadowoleniem.
Wielokrotnie NSA podkrela³ znaczenie zasady praworz¹dnoci tak¿e
przy prawid³owym stosowaniu norm prawa procesowego. W wyroku z 19
padziernika 1993 r. wskaza³, ¿e prawo do rzetelnej i sprawiedliwej procedury, ze wzglêdu na jego istotne znaczenie w procesie urzeczywistniania praw
i wolnoci obywatelskich, jest zawarte w treci zasady pañstwa prawnego,
o którym mowa w art. 1 Konstytucji RP. W pañstwie prawnym wymagane
jest nie tylko unormowanie procedury  zrozumia³e, precyzyjne i zgodnie
z innymi regu³ami wynikaj¹cymi z istoty takiego pañstwa, lecz równie¿ prawid³owe i cis³e jej stosowanie w praktyce, zw³aszcza za tych jej przepisów,
które okrelaj¹ uprawnienia procesowe uczestników postêpowania49. Dla
przyk³adu warto przytoczyæ tezê wyroku z 4 kwietnia 2002 r., w którym NSA
wskaza³, ¿e o tym, jaki charakter i zakres ¿¹dania ma mieæ pismo wniesione
przez stronê w postêpowaniu administracyjnym, decyduje ostatecznie strona,
a nie organ, do którego pismo zosta³o skierowane. W razie w¹tpliwoci organ,
maj¹c na wzglêdzie postanowienia art. 79 k.p.a., powinien zwróciæ siê do
strony o zajêcie jednoznacznego stanowiska50.
Z zasad¹ praworz¹dnoci wi¹¿e siê tak¿e obowi¹zek respektowania przez
organy administracji publicznej zasad poprawnej legislacji, zarówno przy
tworzeniu aktów normatywnych, jak równie¿ przy wydawaniu indywidualnych decyzji administracyjnych. Zasada ta, jako element demokratycznego
pañstwa prawnego, by³a ju¿ wielokrotnie przedmiotem rozwa¿añ Trybuna³u
Konstytucyjnego oraz NSA i SN51. Trybuna³ konsekwentnie prezentuje stanowisko, ¿e z wyra¿onej w art. 2 Konstytucji zasady pañstwa prawnego oraz
zasady praworz¹dnoci wynika nakaz tworzenia aktów normatywnych oraz
48 Zob. Przepisy ogólne... Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e w tym projekcie w art. 20 proponuje siê
wprowadzenie prawa do legalizacji zachowañ podjêtych bez wymaganych zezwoleñ: Je¿eli jakikolwiek podmiot podj¹³ dzia³ania lub czynnoci wymagaj¹ce uprzedniej decyzji organu administracji
publicznej przed jej wydaniem, a po dorêczeniu decyzji dostosowa³ swoj¹ dzia³alnoæ do jej treci,
organ mo¿e zaniechaæ okrelenia negatywnych skutków prawnych takiego zachowania. Podjêcie
dzia³añ lub czynnoci wymagaj¹cych uprzedniej decyzji organu administracji publicznej nie stanowi przeszkody w jej wydaniu. Organ administracji publicznej wszczynaj¹c postêpowanie w takiej
sprawie mo¿e nakazaæ wstrzymanie podjêtych dzia³añ lub czynnoci w drodze postanowienia.
49 Zob. wyrok NSA z 19 padziernika 1993 r., V SA 250/93, ONSA 1994, nr 2, poz. 84.
50 Zob. wyrok NSA z 4 kwietnia 2002 r., I SA 2188/00, Lex nr 81741.
51 Zob. m.in. uchwa³ê TK z 8 marca 1995 r., W 13/94, Dz.U. z 1995 r., nr 39, poz. 199 oraz
wyroki z: 11 stycznia 2000 r. (K 7/99), 21 marca 2001 r. (K 24/00), 30 padziernika 2001 r.
(K 33/00), 9 kwietnia 2002 r. (K 21/01) oraz 11 lutego 2003 r. (K 28/02).
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aktów administracyjnych w sposób klarowny i zrozumia³y dla ich adresatów,
którzy od organów administracji publicznej mog¹ oczekiwaæ wydawania rozstrzygniêæ niebudz¹cych w¹tpliwoci co do treci nak³adanych obowi¹zków i
przyznawanych praw. Zwi¹zana z jasnoci¹ precyzja aktu administracyjnego
winna przejawiaæ siê w konkretnoci nak³adanych obowi¹zków
i przyznawanych praw tak, by ich treæ by³a oczywista i pozwala³a na ich
wyegzekwowanie. Jak wielokrotnie wskazywa³a doktryna, praktyka ta jest
szczególnie istotna przy stosowaniu prawa ingeruj¹cego w sferê praw i wolnoci. Organ administracji publicznej, nak³adaj¹cy obowi¹zek na adresata
decyzji, nie mo¿e pozostawiaæ nadmiernej swobody przy ustalaniu zakresu
podmiotowego i przedmiotowego aktu administracyjnego, stwarzaj¹c niepewnoæ co do ci¹¿¹cych na stronie obowi¹zków. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
stanowisko wyra¿one w wyroku z 11 maja 2004 r.52, w którym Trybuna³
kategorycznie stwierdzi³, ¿e sprzeczne z zasad¹ praworz¹dnoci jest wydawanie w³adczych rozstrzygniêæ w sposób niejasny i wieloznaczny, które nie
pozwalaj¹ obywatelowi na przewidzenie konsekwencji prawnych jego zachowañ53. Trybuna³ podkrela³ te¿ w swoich orzeczeniach, ¿e dziedzin¹, w której nakaz okrelonoci wymaga szczególnego zaakcentowania jest  obok
prawa karnego  tak¿e dziedzina prawa daninowego54.
Z zasady praworz¹dnoci okrelonej w art. 7 wynika tak¿e obowi¹zek
kontroli i nadzoru przez organ administracji publicznej przestrzegania prawa w prowadzonym przez siebie postêpowaniu administracyjnym. Jak trafnie wskaza³ NSA w wyroku z 28 kwietnia 1999 r.55 oraz w wyroku z 11
lutego 1998 r.56, organ administracyjny winien spe³niaæ funkcjê gwaranta
i stra¿nika praworz¹dnoci, co w przypadku akceptacji poczynañ stron stosunku prawnoadministracyjnego ma oznaczaæ, ¿e poczynania te s¹ legalne
i ¿e w niczym nie naruszy³y porz¹dku prawnego. W razie ustalenia naruszenia przepisów prawa organ administracji publicznej ma obowi¹zek podj¹æ
czynnoci w celu usuniêcia stanu niezgodnego z prawem. Obowi¹zek ten
spoczywa nie tylko na organach prowadz¹cych postêpowanie w indywidualnej sprawie, ale tak¿e na organach administracji publicznej wy¿szego stopnia,
uprawnionych do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa. Kluczowym elementem nadzoru jest bowiem wszczynanie stosownego postêpowania
z urzêdu w razie stwierdzenia okrelonego rodzaju naruszenia prawa.
Reasumuj¹c, zasada praworz¹dnoci w procesie stosowania prawa administracyjnego odgrywa rolê podstawow¹. Przepis art. 6 k.p.a., który stanowi
rozwiniêcie zwiêz³ego przepisu konstytucyjnego zamieszczonego w art. 7, ma
52
53
54

Zob. wyrok TK z 11 maja 2004 r., K 4/03, Dz.U. z 2004 r., nr 122, poz. 1288.
Zob. wyrok TK z 22 maja 2002 r., K 6/02, Dz.U. z 2002 r., nr 78, poz. 715.
Zob. wyrok TK z 16 stycznia 1996 r., W 12/94, OTK ZU 1996, s. 52 oraz wyroki z:
10 padziernika 1998 r. (K. 39/97), 13 lutego 2001 r. (K. 19/99), 20 listopada 2002 r. (K 41/02).
55 Zob. wyrok NSA z 28 kwietnia 1999 r., IV SA 1229/96, Lex nr 47188.
56 Zob. wyrok NSA z 11 lutego 1998 r., IV SA 729/96, Lex nr 45963.
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bowiem dla obywateli znaczenie gwarancyjne. Nierzadko w przesz³oci zdarza³o siê, ¿e o prawach i obowi¹zkach podmiotów administrowanych organy
decydowa³y na podstawie niepublikowanych róde³ prawa wewnêtrznego.
Dopiero orzecznictwo NSA ukróci³o takie praktyki57. Jednak¿e nawet przepis
Konstytucji RP i ugruntowane stanowisko s¹dów administracyjnych nie gwarantuje w sposób pe³ny przestrzegania tej zasady. Przypadki dzia³ania
w oparciu o niewystarczaj¹ce podstawy prawne zdarzaj¹ siê nadal. Dlatego
nale¿y podnieæ omawian¹ regu³ê do rangi najwa¿niejszej ogólnej zasady
prawa administracyjnego, wyra¿aj¹c j¹ jeszcze dobitniej. W tym kontekcie
na aprobatê zas³uguje propozycja legislacyjna Rzecznika Praw Obywatelskich z marca 2008 r., w której art. 3 czytamy: Podstawê prawn¹ dzia³añ
w³adczych organów administracji publicznej stanowiæ mog¹ wy³¹cznie przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa w rozumieniu przepisów Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z prawem Unii Europejskiej. Organy te mog¹
podejmowaæ dzia³ania w³adcze w granicach swojej kompetencji i w³aciwoci
na podstawie przepisów prawa materialnego oraz z zachowaniem trybu postêpowania przewidzianego przepisami powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa58.
Tak rozumiana zasada praworz¹dnoci mo¿e pomóc pracownikom aparatu administracyjnego, którzy przewa¿nie nie s¹ prawnikami, oraz podmiotom
administrowanym w³aciwie rozumieæ przepisy prawa. Konsekwencj¹ tego
bêdzie w³aciwe stosowanie przepisów prawa administracyjnego, a tak¿e
stworzenie bardziej wyranych kryteriów kontroli prawid³owoci za³atwiania
spraw, co zapewni skuteczniejsz¹ ochronê praw i interesów obywateli oraz
innych podmiotów prawa.

Summary
The publication is devoted to a characteristic of legality principle function, regulated in art. 6 of CAP, in administrative practice of public administration organs. In Polish administrative law this principle is undoubtedly
a primary one as all the other general principles of CAP find their justification in it. A hereby study defines the subject scope of this principle pointing
to the sources of commonly abiding law in the light of constitution regulations and EU community law. Referring to the latest views by judicial science of law the author highlights interpretation difficulties while applying
these sources of law and consequences arising from such state of things in
practice. Forming conclusions de lege ferenda the author takes his stand on
legislative proposals of Ombudsman (Citizens Rights Attorney) included in
a draft of a bill General provisions of administrative law.
54 Zob. m.in. wyrok NSA z 18 lipca 1983 r., I SA 472/83 oraz wyrok NSA z 15 padziernika
1999 r., V SA 636/99 (CBOSA).
55 Zob. Przepisy ogólne... oraz uzasadnienie do projektu [online] <www.rpo.gov.pl/pliki/
12118865350.pdf> dostêp: 20 grudnia 2008.
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System weryfikacji decyzji administracyjnych
wydanych w postêpowaniu wznowionym
na podstawie przepisów Kodeksu postêpowania
administracyjnego
Wznowienie postêpowania jest instytucj¹ procesow¹ stwarzaj¹c¹ prawn¹
mo¿liwoæ ponownego rozpoznania i rozstrzygniêcia sprawy administracyjnej
zakoñczonej decyzj¹ ostateczn¹, je¿eli postêpowanie, w której j¹ wydano,
by³o dotkniête kwalifikowan¹ wad¹ przewidzian¹ w przepisach prawa procesowego1 (art. 145 § 1 i art. 145a k.p.a.2). Wydana w tym trybie decyzja
administracyjna jest rozstrzygniêciem pierwszoinstancyjnym i mo¿e zostaæ
zweryfikowana najpierw poprzez z³o¿enie stosownego rodka odwo³awczego,
a nastêpnie poprzez wniesienie skargi do s¹du administracyjnego. Wskazaæ
przy tym nale¿y, ¿e system weryfikacji rozstrzygniêæ administracyjnych
stwarza prawn¹ mo¿liwoæ usuniêcia zarówno wad istotnych, jak i wad nieistotnych. Zgodnie z zasad¹ dwuinstancyjnoci postêpowania, skuteczne
wniesienie przez stronê odpowiedniego rodka odwo³awczego umo¿liwia ponowne rozpoznanie i rozstrzygniêcie sprawy wznowionej. Usuniêcie wad nieistotnych mo¿liwe jest ponadto w trybie rektyfikacji, który obejmuje sprostowanie i uzupe³nienie treci rozstrzygniêcia.
Jedn¹ z podstawowych konsekwencji uznania postêpowania wznowionego za now¹ sprawê administracyjn¹ jest dopuszczalnoæ weryfikacji orzeczeñ
w nim wydanych w trybie zwyk³ym3. Pod pojêciem rodków odwo³awczych
1 Tak. m.in. W. Dawidowicz, Ogólne postêpowanie administracyjne, Warszawa 1962,
s. 242, E. Mzyk, Wznowienie postêpowania administracyjnego, Warszawa  Zielona Góra 1994,
s. 8; B. Adamiak, J. Borkowski, Glosa do wyroku NSA z 9 sierpnia 1990 r., IV SA 543/90, OSP
1992, z. 5, poz. 120. Zob. tak¿e wyrok NSA z 9 czerwca 1992 r., SA/Wr 534/92, ONSA 1993, nr 4,
poz. 92.
2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.).
3 Zob. wyrok SN z 15 grudnia 1984 r., III AZP 8/83, OSNC 1995, nr 10, poz. 143.
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nale¿y w tym przypadku rozumieæ przewidziane prawem mo¿liwoci kwestionowania przez legitymowane podmioty nieostatecznych rozstrzygniêæ organów administracji publicznej na drodze administracyjnej4. rodkiem s³u¿¹cym weryfikacji decyzji administracyjnych jest odwo³anie oraz wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy, s³u¿¹cy  stosownie do art. 127 § 3 k.p.a.
 od decyzji wydanych w I instancji przez ministra lub samorz¹dowe kolegium odwo³awcze.
Skorzystanie przez stronê z uprawnieñ odwo³awczych nak³ada na w³aciwe organy administracji publicznej obowi¹zek ponownego rozpatrzenia sprawy zakoñczonej przez organ I instancji i wydania w tym zakresie nowego
rozstrzygniêcia5. Nale¿y jednak wyranie podkreliæ, ¿e na gruncie kodeksu
postêpowania administarcyjnego niezadowolenie z orzeczenia organu I instancji jest zasadniczym elementem przes¹dzaj¹cym o mo¿liwoci skorzystania przez stronê ze rodków odwo³awczych6. Zwraca na to uwagê NSA
w wyroku z 3 lipca 1997 r. stwierdzaj¹c, ¿e w wietle rozwi¹zañ prawnych
przyjêtych w kodeksie postêpowania administracyjnego (art. 15 w zw. z art. 127
§ 1 i art. 128) nie ma podstaw do wyk³adni, i¿ stronie przys³uguje odwo³anie
tylko od decyzji negatywnych, a wiêc nie uwzglêdniaj¹cych w ca³oci lub
w czêci ¿¹dania zawartego w podaniu. Strona w postêpowaniu administracyjnym broni swojego interesu prawnego i oceny, czy interes jej zosta³
w pe³ni zrealizowany, mo¿e dokonaæ tylko samodzielnie7. Strona mo¿e wiêc
spodziewaæ siê, ¿e w drugiej decyzji jej interesy prawne zostan¹ lepiej zabezpieczone ni¿ w rozstrzygniêciu organu I instancji.
Postêpowanie przeprowadzone przez organ odwo³awczy zapewniæ powinno lepsz¹ konkretyzacjê zasady prawdy obiektywnej, ponadto  poprzez naprawienie ewentualnych b³êdów i pomy³ek w podejmowanych czynnociach
prawnych i faktycznych organu I instancji  zapewniæ pe³n¹ ochronê interesów strony w nowo wydanej decyzji8. Jednak, jak podnosi NSA w wyroku
z 29 kwietnia 1999 r., dla uznania, ¿e zasada dwuinstancyjnoci zosta³a
zrealizowana, nie wystarcza stwierdzenie, i¿ w sprawie zapad³y dwa rozstrzygniêcia dwóch organów ró¿nych stopni. [...] Organ odwo³awczy nie mo¿e
zatem ograniczyæ siê tylko do kontroli decyzji organu I instancji, ale jest
zobowi¹zany ponownie merytorycznie rozstrzygn¹æ sprawê, a wiêc rozpa4 Z.R. Kmiecik, Glosa do uchwa³y SN z dnia 13 lutego 1996 r., III AZP 23/95, Przegl¹d
S¹dowy 1997, nr 9, poz. 97. Por. M. Stahl, Tok instancji i rodki prawne w kodeksie postêpowania administracyjnego, Pañstwo i Prawo 1980, z. 9, s. 32.
5 Wyrok NSA z 28 wrzenia 1994 r., III SA 1496/93, Glosa 1995, nr 3, s. 32.
6 W wietle art. 63 § 1 k.p.a. rodki prawne umo¿liwiaj¹ce weryfikacjê rozstrzygniêæ
organu I instancji s¹ podaniami, st¹d te¿ musz¹ zawieraæ co najmniej treæ ¿¹dania, wskazanie
osoby, od której pochodz¹, jej adres oraz podpis.
7 Wyrok NSA z 3 lipca 1997 r., SA/Wr 455/92, ONSA 1993, nr 3, poz. 62.
8 Por. O. Bujkowa, Ochrona obywatela w Kodeksie postêpowania administracyjnego, Warszawa 1984, s. 66.
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trzyæ wszystkie ¿¹dania strony i ustosunkowaæ siê do nich w uzasadnieniu
decyzji9. Istota administracyjnego toku instancji polega bowiem na dwukrotnym rozstrzygniêciu tej samej sprawy, nie za na kontroli zasadnoci
argumentów podniesionych w stosunku do orzeczenia organu I instancji10.
Jak s³usznie wskazuje J. Borkowski [...] z zasady prawdy obiektywnej
wynika, ¿e sprawê nale¿y rozpatrzyæ ponownie w takim stanie faktycznym
i prawnym, w jakim znajduje siê ona w dacie orzekania przez organ, czy to
pierwszej instancji (samokontrola), czy w postêpowaniu odwo³awczym. Celem postêpowania odwo³awczego nie jest bowiem sama kontrola poprawnoci
rozstrzygniêcia podjêtego w pierwszej instancji, lecz uzupe³nienie stanu faktycznego i materia³u dowodowego sprawy oraz uwzglêdnienie tych zmian
w stanie prawnym sprawy, które nast¹pi³y w okresie dziel¹cym orzekanie
po raz pierwszy od ponownego jej rozpoznania wskutek odwo³ania11. Wydanie decyzji z naruszeniem zasady dwuinstancyjnoci postêpowania administracyjnego godzi w podstawowe prawa i gwarancje procesowe strony
i musi byæ ocenione jako ra¿¹ce naruszenie prawa, skutkuj¹ce w wietle
art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. stwierdzeniem niewa¿noci rozstrzygniêcia organu
odwo³awczego12.
Organ odwo³awczy, rozpatruj¹c ponownie sprawê administracyjn¹, opiera siê jednak w znacznej mierze na dowodach przeprowadzonych w postêpowaniu przed organem I instancji. Nowe postêpowanie wyjaniaj¹ce mo¿e byæ
przeprowadzone tylko w zakresie uzupe³niaj¹cym zgromadzony w sprawie
materia³ dowodowy (art. 136 k.p.a.)13. Organ odwo³awczy nie mo¿e zatem,
zastêpuj¹c organ I instancji, przeprowadziæ postêpowania wyjaniaj¹cego
w ca³oci lub w znacznej czêci. Takie dzia³anie narusza³oby zasadê dwuinstancyjnoci postêpowania, gdy¿ pozbawia³oby stronê mo¿liwoci zakwestionowania podstawowych ustaleñ postêpowania dowodowego w odwo³aniu od
decyzji14.
W zakresie orzekania organ odwo³awczy zosta³ wyposa¿ony  obok mo¿liwoci utrzymania w mocy rozstrzygniêcia organu I instancji oraz umorzenia postêpowania odwo³awczego  zarówno w uprawnienia merytoryczne, jak
i kasacyjne wzglêdem zaskar¿onego aktu (art. 138 § 1, 2 k.p.a.).
9
10
11

Wyrok NSA z 29 kwietnia 1999 r., SA/£d 112/98, LEX nr 37240.
Wyrok NSA z 22 marca 1996 r., SA/Wr 1996/95, ONSA 1997, nr 1, poz. 35.
J. Borkowski, Glosa do wyroku SN z dnia 17 kwietnia 1997 r., III RN 12/97, OSP 1998,
z. 5, poz. 99. Zob. tak¿e wyrok NSA z 21 czerwca 1988 r., SA/Lu 151/88, ONSA 1988, nr 2, poz.
138; wyrok NSA z 7 lipca 1988 r., IV SA 451/88, Gospodarka-Administracja Pañstwowa 1988,
nr 22, s. 43; wyrok NSA z 3 marca 1993 r., IV SA 1241/93, ONSA 1993, z. 3, poz. 79.
12 Zob. wyrok NSA z 10 kwietnia 1989 r., II SA 1198/88, ONSA 1989, nr1, poz. 36.
13 Zob. wyrok NSA z 4 padziernika 1997 r., I SA/Po 1237/96, Przegl¹d Orzecznictwa
Podatkowego 1998, nr 3, poz. 92.
14 Por. W. Chrócielewski, J.P. Tarno, Postêpowanie administracyjne i postêpowanie przed
s¹dami administracyjnymi, Warszawa 2004, s. 177.
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Decyzj¹ merytoryczn¹ organ odwo³awczy, uchylaj¹c decyzjê organu I instancji, rozstrzyga jednoczenie sprawê co do jej istoty. O takim zwi¹zaniu kompetencyjnym organu odwo³awczego przes¹dza u¿yty w art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. zwrot
i w tym zakresie orzeka. St¹d te¿ zmiana chocia¿by podstawy materialnoprawnej rozstrzygniêcia sprawy administracyjnej prowadzi do zmiany przedmiotowej
to¿samoci sprawy, skutkuj¹cej naruszeniem zasady dwuinstancyjnoci postêpowania i wyczerpuj¹cej przes³ankê ra¿¹cego naruszenia prawa, stanowi¹c¹
podstawê stwierdzenia niewa¿noci rozstrzygniêcia organu odwo³awczego15.
W ramach uprawnieñ kasacyjnych organ odwo³awczy, uchylaj¹c zaskar¿on¹ decyzjê, mo¿e umorzyæ postêpowanie pierwszej instancji (art. 138 § 1
pkt 2 k.p.a.), jak równie¿ przekazaæ sprawê do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, w sytuacji gdy rozstrzygniêcie sprawy wymaga uprzedniego
przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego w ca³oci lub w znacznej czêci (art. 138 § 2 k.p.a.). W razie zwrotu sprawy do organu I instancji, organ
odwo³awczy powinien wskazaæ przyczyny niezastosowania art. 136 k.p.a.
i okreliæ, jakie okolicznoci nale¿y wzi¹æ pod uwagê przy ponownym rozpatrzeniu sprawy16. W tym miejscu podzieliæ nale¿y pogl¹d NSA, wyra¿ony
w wyroku z 11 lutego 1998 r., ¿e wskazane okolicznoci faktyczne musz¹
mieæ znaczenie prawne dla rozstrzygniêcia sprawy. Organ odwo³awczy nie
mo¿e natomiast przes¹dziæ treci orzeczenia przez nakaz za³atwienia jej pozytywnie lub negatywnie dla odwo³uj¹cego17. By³oby to bowiem niezgodne
z ogólnie przyjêt¹ zasad¹, wedle której organ odwo³awczy nie mo¿e ingerowaæ w czynnoci postêpowania organu I instancji. Narzucenie organowi
I instancji przez organ odwo³awczy sposobu rozstrzygniêcia sprawy sprowadza³oby postêpowanie administracyjne faktycznie do jednej instancji i pozbawia³oby organ stopnia podstawowego samodzielnoci nieodzownej w orzecznictwie administracyjnym18.
Stosownie do art. 139 k.p.a., organ odwo³awczy nie mo¿e wydaæ decyzji
na niekorzyæ strony odwo³uj¹ce siê, chyba ¿e zaskar¿ona decyzja ra¿¹co
narusza prawo lub ra¿¹co narusza interes spo³eczny. Powy¿sza regulacja
pozwala przyj¹æ, ¿e decyduj¹c siê na rozstrzygniêcie reformatoryjne, organ
odwo³awczy nie mo¿e pogorszyæ sytuacji prawnej strony odwo³uj¹cej siê, chyba ¿e zaskar¿one rozstrzygniêcie zosta³o wydane z ra¿¹cym naruszeniem
prawa, interesu publicznego lub prawa i interesu publicznego19. W takiej
15 Por. D. Szubielska, Rozstrzygniêcie sprawy w podatkowym postêpowaniu odwo³awczym,
Przegl¹d Podatkowy 2003, nr 2, s. 53.
16 Por. wyrok SN z 9 czerwca 1999 r., III RN 7/99, OSNAPiUS 2000, nr 9, poz. 338.
17 Wyrok NSA z 11 lutego 1998 r., III SA 1679/96, LEX nr 35460; wyrok NSA z 26 marca
1999 r., I SA/Gd 546/97, LEX nr 36829 oraz wyrok NSA z 20 lutego 1986 r., SA/Ka 775/85
(niepublikowany).
18 Zob. wyrok NSA z 14 wrzenia 1998 r., IV SA 1679/96, LEX nr 43790.
19 Por. £. Mazur, E. Soko³owska, Zakaz reformationis in peius  art. 234 Ordynacji Podatkowej, Monitor Podatkowy 2002, nr 9, s. 23.
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jednak sytuacji organ odwo³awczy, rozstrzygaj¹c sprawê na niekorzyæ strony, obowi¹zany jest wskazaæ w uzasadnieniu decyzji, ¿e w sprawie wyst¹pi³
stan, o którym mowa w art. 139 k.p.a. Zaniechanie tego obowi¹zku stanowi
ra¿¹ce naruszenie prawa uzasadniaj¹ce stwierdzenie niewa¿noci wydanego
w sprawie rozstrzygniêcia20.
Hipoteza normy wynikaj¹cej z art. 139 k.p.a. obejmuje, obok orzeczeñ
reformatoryjnych organu administracji publicznej, tak¿e rozstrzygniêcia kasacyjne w zakresie, w jakim ma miejsce uchylenie zaskar¿onej decyzji
i umorzenie postêpowania w I instancji21. Nie dotyczy ona jednak decyzji
kasacyjnych przekazuj¹cych sprawê do ponownego rozpoznania organowi
I instancji. Omawiana instytucja procesowa w za³o¿eniu jest gwarancj¹ pewnoci dla strony na p³aszczynie materialnoprawnej. Zastosowanie jej do
decyzji stricte kasacyjnych oznacza³oby z jednej strony b³êdne przyjmowanie,
¿e taka decyzja w ogóle mo¿e byæ dla strony niekorzystna, a z drugiej strony
niweczy³oby cel, jakiemu ma s³u¿yæ kompetencja kasacyjna organów odwo³awczych22. Jak s³usznie wskazuje NSA w uchwale z 4 maja 1998 r.,
[...] skoro decyzja kasacyjna mo¿e byæ wydana tylko wtedy, gdy rozstrzygniêcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego w ca³oci lub w znacznej czêci, to nie powinno budziæ w¹tpliwoci, ¿e organ odwo³awczy przy jej wydawaniu ogranicza siê tylko do oceny
potrzeby przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego oraz jego zakresu.
Wymieniony organ nie rozstrzyga wówczas o meritum sprawy, nie przeprowadza te¿ merytorycznej kontroli decyzji wydanej przez organ pierwszej
instancji. Dokonanie takiej kontroli nie powinno w ogóle mieæ miejsca, albowiem decyzji organu pierwszej instancji, wydana bez przeprowadzenia niezbêdnego postêpowania wyjaniaj¹cego, pozbawiona jest pe³nych ustaleñ,
które mog³yby stanowiæ przedmiot owej kontroli. Z tych samych powodów
organ odwo³awczy nie powinien równie¿ wypowiadaæ siê o ewentualnym
naruszeniu prawa lub interesu spo³ecznego przez decyzjê organu pierwszej
instancji oraz dokonywaæ innych ustaleñ i ocen niezbêdnych przy wydawaniu
decyzji podlegaj¹cych ograniczeniom wynikaj¹cym z art. 139 k.p.a.23.
20 Wyrok NSA z 6 lutego 1989 r., IV SA 1101/88, ONSA 1989, nr 2, poz. 71. Szerzej na temat
znaczenia procesowego zakazu reformationis in peius zob. A. Skóra, Skutki naruszenia zakazu
reformationis in peius w postêpowaniu administracyjnym, Pañstwo i Prawo 2002, z. 6, s. 67 i nast.
21 T. Kie³kowski, Glosa do wyroku NSA z dnia 28 marca 2001 r., II SA/Kr 2674/00,
Pañstwo i Prawo 2002, z. 10, s. 113. Odmienny pogl¹d wyra¿a A. Skóra, Reformatio in peius
w postêpowaniu podatkowym, Gdañskie Studia Prawnicze 2000, nr 7, s. 432, przychylaj¹c siê
do tezy, i¿ pojêcie niekorzyæ oznacza uszczerbek jedynie w materialnoprawnej sytuacji odwo³uj¹cej siê strony, st¹d te¿ nie mo¿e mieæ zastosowania przy decyzjach kasacyjnych oraz
o charakterze procesowym, w tym o uchyleniu decyzji organu I instancji i umorzeniu postêpowania pierwszoinstancyjnego oraz o umorzeniu postêpowania odwo³awczego.
22 J. Zimmermann, Glosa do wyroku NSA z dnia 26 czerwca 1997 r., II SA/Wr 854/96,
OSP 1998, nr 6, poz. 108. Zob. tak¿e wyrok SN z 6 kwietnia 2000 r., III RN 161/99, OSNP 2001,
nr 3, poz. 60.
23 Uchwa³a NSA z 4 maja 1998 r., FPS 2/98, ONSA 1998, nr 3, poz. 79.
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Zakaz reformationis in peius jest gwarancj¹ przyznan¹ stronie dla ochrony
jej interesów indywidualnych, deklaruje bowiem, ¿e sytuacja prawna ustalona
w zaskar¿onej decyzji nie ulegnie pogorszeniu wskutek rozpatrzenia sprawy
w postêpowaniu odwo³awczym. Omawiana instytucja u³atwia zatem z jednej
strony wdro¿enie postêpowania weryfikacyjnego wobec decyzji, z drugiej za
zabezpiecza obok interesu indywidualnego strony równie¿ legalnoæ dzia³añ
administracji. Otó¿ uznaj¹c, ¿e celem postêpowania administracyjnego jest tak
ochrona interesów prawnych, jak i wydanie obiektywnie prawid³owej i zgodnej
z prawem decyzji, czyli ochrona zasady prawdy materialnej oraz praworz¹dnoci, nie mo¿na zgodziæ siê na utrzymanie w mocy decyzji naruszaj¹cej prawo,
nawet gdyby by³a ona zgodna z faktycznym interesem jednostki24.
Warto tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e wprawdzie zakaz reformationis in peius
ogranicza merytoryczne kompetencje organu odwo³awczego i tym samym
zdaje siê naruszaæ za³o¿enia administracyjnego toku instancji, jednak¿e instytucja ta znajduje zastosowanie i mo¿e byæ brana pod uwagê wy³¹cznie na
ostatnim etapie procesu stosowania prawa, czyli na etapie dokonywania subsumcji stanu faktycznego pod hipotezê normy prawnej i formu³owania rozstrzygniêcia. Zakaz ten nie wp³ywa zatem na granice rozpoznania sprawy
w postêpowaniu odwo³awczym ani nie uchyla ci¹¿¹cego równie¿ na organie
odwo³awczym obowi¹zku wyjanienia z urzêdu wszystkich donios³ych prawnie okolicznoci faktycznych25.
Decyzja organu odwo³awczego jest ostateczna, co faktycznie ogranicza
mo¿liwoæ jej wzruszenia na gruncie k.p.a. jedynie do zastosowania jednego
z trybów nadzwyczajnych. Wyczerpanie zwyczajnych rodków odwo³awczych
otwiera natomiast w ka¿dym przypadku prawn¹ mo¿liwoæ weryfikacji orzeczeñ organów administracji publicznej w postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi.
Stosownie do art. 175 ust. 1 w zw. z art. 184 Konstytucji RP26, s¹dy
administracyjne sprawuj¹ wymiar sprawiedliwoci poprzez kontrolê dzia³alnoci administracji publicznej. Wskazana regulacja determinuje sposób sprawowania wymiaru sprawiedliwoci przez s¹dy administracyjne, który  poprzez kontrolê  wy³¹cza mo¿liwoæ zastêpowania administracji publicznej
w za³atwianiu spraw nale¿¹cych do jej w³aciwoci27. Przejêcie przez s¹d
24 A. Wiktorowska, Zasada ogólna dwuinstancyjnoci w postêpowaniu administracyjnym
(refleksje na marginesie powstania kolegiów odwo³awczych przy sejmikach samorz¹dowych),
Samorz¹d Terytorialny 1995, nr 6, s. 83.
25 T. Kie³kowski, Glosa do wyroku NSA z dnia 28 marca 2001 r., II SA/Kr 2674/00,
Pañstwo i Prawo 2002, z. 10, s. 113.
26 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78,
poz. 483 ze zm.).
27 Por. R. Hauser, Podstawowe idee i rozwi¹zania reformy s¹downictwa administracyjnego, [w:] Z. Niewiadomski, Z. Cielak (red.), Prawo do dobrej administracji. Materia³y ze Zjazdu
Katedr Prawa i Postêpowania Administracyjnego, WarszawaDêbe 2325 wrzenia 2002 roku,
Warszawa 2003, s. 33. Pogl¹d taki prezentuje tak¿e J. Jendroka, Nowy model s¹downictwa
administracyjnego w Polsce, Pañstwo i Prawo 1996, z. 89, s. 24.
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administracyjny kompetencji organu do koñcowego za³atwienia sprawy stanowi³oby zatem wykroczenie poza konstytucyjnie okrelone granice kontroli
dzia³alnoci administracji publicznej28, skutkuj¹ce zatarciem dystynkcji miêdzy administrowaniem a sprawowaniem wymiaru sprawiedliwoci29.
Charakterystyczn¹ cech¹ postêpowania s¹dowoadministracyjnego jest
tak¿e jego kontradyktoryjny charakter. Struktura tego postêpowania
ukszta³towana jest bowiem jako spór prowadzony przed s¹dem przez dwa
podmioty: podmiot ¿¹daj¹cy udzielenia ochrony prawnej (skar¿¹cego) i podmiot, którego dzia³anie lub zaniechanie sta³o siê przyczyn¹ zg³oszenia ¿¹dania udzielenia ochrony prawnej (organ administracji publicznej)30.
Wskazana konstrukcja postêpowania s¹dowoadministracyjnego determinuje kr¹g podmiotów, którym przepisy procesowe przyznaj¹ prawo do jego
uruchomienia. Postêpowanie to, podobnie jak ka¿de sporne postêpowanie
s¹dowe, nie mo¿e byæ wszczête z urzêdu przez s¹d administracyjny. Nie mo¿e
zostaæ równie¿ uruchomione przez podmiot  organ administracji publicznej
 którego dzia³alnoæ ma byæ przedmiotem oceny s¹du administracyjnego31.
W wietle art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.)32 legitymacja do wniesienia skargi ma charakter zobiektywizowany, gdy¿ podstaw¹ jej uzyskania
jest naruszenie prawa bez wzglêdu na to, czy jego wyst¹pienie spowodowa³o
naruszenie praw jednostki. S¹d administracyjny musi jednak ustaliæ, czy
istnieje zwi¹zek miêdzy chronionym przez prawo interesem strony a zaskar¿onym aktem lub czynnoci¹ organu administracji publicznej33.
Odejcie od pojêcia strony, które zwi¹zane jest z za³atwianiem spraw
w postêpowaniu administracyjnym, by³o niezbêdne ze wzglêdu na zakres
kognicji s¹du administracyjnego i koniecznoæ uczynienia skargi uniwersalnym rodkiem uruchamiaj¹cym s¹dow¹ kontrolê administracji34. O zobiekty28 R. Hauser, Za³o¿enia reformy s¹downictwa administracyjnego, Pañstwo i Prawo 1999,
z. 12, s. 23.
29 Z. Kmieciak, Dwuinstancyjnoæ postêpowania administracyjnego wobec reformy s¹downictwa administracyjnego, Pañstwo i Prawo 1998, z. 5, s. 24. Por. Z. Kmieciak, M. Stahl, Jaki
model s¹downictwa administracyjnego?, Samorz¹d Terytorialny 1999, nr 6, s. 3.
30 Por. T. Wo, Zwi¹zki postêpowania administracyjnego i s¹dowoadministracyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego. Prace Prawnicze nr 134 1989, s. 47. Por.
J. Zimmermann, Z podstawowych zagadnieñ s¹downictwa administracyjnego, [w:] J. Góral,
R. Hauser, J. Trzciñski (red.), S¹downictwo administracyjne gwarantem wolnoci i praw obywatelskich 19802005, Warszawa 2005, s. 494.
31 T. Wo, op. cit., s. 48.
32 Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.
33 Por. J. Zimmermann, Konstrukcja interesu prawnego w sferze dzia³añ Naczelnego S¹du
Administracyjnego, [w:] H. Olszewski, B. Popowska (red.), Gospodarka, administracja, samorz¹d,
Poznañ 1997, s. 614 oraz T. Wo, Postêpowanie s¹dowoadministracyjne, Warszawa 1999, s. 105.
34 Por. J. Zimmermann, Polskie s¹downictwo administracyjne (Uwagi o projekcie ustawy
o Naczelnym S¹dzie Administracyjnym), Krakowskie Studia Prawnicze 19931994, nr 2627,
s. 37. Zob. tak¿e W. Chrócielewski, J.P. Tarno, Postêpowanie administracyjne, Zielona Góra
1999, s. 313.
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wizowaniu podstaw legitymacji strony w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym wiadczy tak¿e przyznanie uprawnienia do wniesienia skargi organizacji
spo³ecznej w zakresie jej statutowej dzia³alnoci w sprawach dotycz¹cych
interesów prawnych innych osób, o ile organizacja ta bra³a udzia³ w postêpowaniu administracyjnym35 oraz prokuratorowi i Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a tak¿e na podstawie przepisów szczególnych innym podmiotom36.
Wniesienie skargi bêdzie jednak dopuszczalne tylko w przypadku wyczerpania przez stronê zwyk³ych rodków zaskar¿enia w postêpowaniu administracyjnym, a zatem odpowiednio odwo³ania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Warunek ten nie ma zastosowania przy wnoszeniu skargi
przez prokuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich, jednak tylko w sytuacji, gdy organy te nie bra³y udzia³u w postêpowaniu administracyjnym37.
Stosownie do art. 53 § 1 p.p.s.a., skargê wnosi siê w terminie 30 dni od
dnia dorêczenia stronie rozstrzygniêcia w sprawie. Skarga powinna odpowiadaæ wymogom przewidzianym zarówno dla ka¿dego pisma w postêpowaniu
s¹dowym (art. 46,47 p.p.s.a.), jak równie¿ zawieraæ elementy szczególne
okrelone w art. 57 p.p.s.a. Ponadto od skargi, jako pisma wszczynaj¹cego
postêpowanie, nale¿y uiciæ wpis stosunkowy (w sprawach, w których
przedmiotem zaskar¿enia s¹ nale¿noci pieniê¿ne) lub sta³y (w pozosta³ych
sprawach)38.
Warto tak¿e zwróciæ uwagê na fakt, i¿ skarga jest rodkiem wzglêdnie
suspensywnym, co oznacza, ¿e jej wniesienie nie wstrzymuje wykonania zaskar¿onego aktu. W wietle art. 61 p.p.s.a. rozstrzygniêcie w kwestii wstrzymania wykonania zaskar¿onego aktu przynale¿y w pierwszej kolejnoci organowi administracji publicznej, a nastêpnie po przekazaniu skargi  s¹dowi.
35 Na temat zakresu podmiotowego pojêcia organizacja spo³eczna zob. uchwa³ê NSA z 12
grudnia 2005 r., II OPS 4/05 z glosami J.P. Tarno i J. Repela, Zeszyty Naukowe S¹downictwa
Administracyjnego 2006, nr 1, s. 103 i nast.
36 Por. J.P. Tarno, Naczelny S¹d Administracyjny a wyk³adnia prawa administracyjnego,
Warszawa 1999, s. 81.
37 Por. uchwa³ê NSA z 10 kwietnia 2006 r., I OPS 6/05, ONSAiWSA 2006, nr 3, poz. 68.
Szerzej na temat pozycji prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich w postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi zob. E. Bojanowski, Ochrona przez Rzecznika Praw Obywatelskich
wolnoci i praw cz³owieka i obywatela w obszarze powszechnego prawa administracyjnego (zagadnienia wybrane), [w:] R. Hauser, L. Nawacki (red.), Pañstwo w s³u¿bie obywateli. Ksiêga
Jubileuszowa Jerzego wi¹tkiewicza, Warszawa 2005, s. 7678 oraz M. Jakowska, D. Sylwestrzak, E. Kustra, Udzia³ prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacji spo³ecznej w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne
formy ich dzia³ania. Studia i materia³y z Konferencji Jubileuszowej Profesora Eugeniusza
Ochendowskiego, Toruñ 2005, s. 227 i nast.
38 Wysokoæ oraz zasady pobierania wpisu od skargi reguluje rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoci oraz szczegó³owych zasad pobierania
wpisu w postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze zm.).
Stosownie do § 2 ust. 5 cytowanego rozporz¹dzenia, wpis sta³y w sprawach skarg dotycz¹cych
postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postêpowania administracyjnego,
stwierdzenia niewa¿noci, uchylenia lub zmiany albo wyganiêcia aktu, bez wzglêdu na przedmiot sprawy, pobiera siê w wysokoci 200 z³.
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Stosownie do art. 13 w zw. z art. 15 p.p.s.a. w³aciwym do rozpatrzenia
skargi jest wojewódzki s¹d administracyjny, na którego obszarze orzekania ma
siedzibê organ administracji publicznej, którego dzia³alnoæ lub bezczynnoæ
zosta³a zaskar¿ona. Przy wnoszeniu skargi, zgodnie z art. 54 § 1 p.p.s.a.,
wymagane jest ponadto porednictwo tego organu.
Kontrola legalnoci dzia³añ administracji publicznej sprawowana przez
s¹d administracyjny z regu³y przebiega w trzech p³aszczyznach:
1) oceny zgodnoci rozstrzygniêcia lub dzia³ania z prawem materialnym,
2) dochowania wymaganej prawem procedury oraz
3) respektowania regu³ kompetencji39.
Zgodnie z art. 106 § 3 p.p.s.a., s¹d administracyjny rozpoznaje sprawê na
podstawie stanu faktycznego ustalonego w postêpowaniu administracyjnym,
wynikaj¹cego z akt, którymi dysponowa³ organ przy wydawaniu zaskar¿onego aktu. Wyj¹tkowo dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu uzupe³niaj¹cego z dokumentu, je¿eli jest to niezbêdne dla wyjanienia w¹tpliwoci
w sprawie i nie spowoduje nadmiernego przed³u¿enia postêpowania s¹dowego. W przeciwnym razie s¹d uchyla zaskar¿ony akt, wskazuj¹c w uzasadnieniu orzeczenia zakres postêpowania dowodowego, które organ winien uzupe³niæ40. Postêpowanie dowodowe przed s¹dem administracyjnym winno zatem
ograniczaæ siê do podstaw i wniosków skargi, czyli do kwestii naruszenia
prawa w postêpowaniu administracyjnym lub w samym rozstrzygniêciu, nie
za do ustalania stanu faktycznego sprawy41.
Stosownie do art. 134 § 1 p.p.s.a., wojewódzki s¹d administracyjny nie
jest zwi¹zany granicami skargi, co oznacza, ¿e ocena zgodnoci z prawem
zaskar¿onego aktu, czynnoci lub bezczynnoci dokonywana jest tak¿e, gdy
dany zarzut nie zosta³ w skardze podniesiony. Niemniej jednak s¹d zawsze
jest zwi¹zany granicami sprawy, w której skarga zosta³a wniesiona i nie
mo¿e ocenami prawnymi wkraczaæ w sprawê now¹ wzglêdem tej, która by³a
albo powinna byæ przedmiotem postêpowania przed organem administracji
publicznej. Zakres rozpoznania skargi przez s¹d administracyjny wyznacza
kryterium legalnoci aktu administracyjnego, którym jest stosunek administracyjnoprawny stanowi¹cy treæ zaskar¿onego rozstrzygniêcia42.
39 A. Kabat, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2005, s. 16. Zob. tak¿e
postanowienie TK z 4 lutego 1998 r., Ts 1/97, OTK ZU 1998, nr 2, poz. 18.
40 R. Hauser, Przekszta³cenia modelu polskiego s¹downictwa administracyjnego, Forum
Iuridicum 2002, nr 1, s. 95.
41 Zob. wyrok NSA z 11 sierpnia 1983 r., II SA 476/83, ONSA 1983, z. 2, poz. 67 oraz
wyrok NSA z 4 czerwca 1982 r., I SA 212/82, OSPiKA 1983, z. 3, poz. 52.
42 Szerzej na ten temat zob. T. Wo, [w:] T. Wo, H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 434437. Por.
tak¿e A.N. Wróblewski, Granice skargi a granice jej rozpoznania przez NSA. Problemy stosowania
art. 206 kpa, Pañstwo i Prawo 1984, z. 1, s. 71 i nast. oraz B. Adamiak, [w:] B. Adamiak,
J. Borkowski, Postêpowanie administracyjne i s¹dowoadministracyjne, Warszawa 2004, s. 443.
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Z niezwi¹zaniem s¹du administracyjnego granicami skargi ³¹czy siê
kwestia zakazu reformationis in peius w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym. W wietle art. 134 § 2 p.p.s.a. s¹d administracyjny co do zasady nie
mo¿e orzec na niekorzyæ skar¿¹cego, co oznacza, ¿e wykraczaj¹c poza granice skargi, s¹d nie mo¿e uchyliæ lub stwierdziæ niewa¿noci zaskar¿onego
aktu administracyjnego bez uwzglêdnienia skargi. Nie dotyczy to jednak
sytuacji, gdy zaskar¿ony akt dotkniêty jest naruszeniem prawa skutkuj¹cym jego niewa¿noci¹. W takim przypadku bowiem s¹d zobowi¹zany jest
skargê uwzglêdniæ, nawet wówczas, gdy nie le¿y to w interesie prawnym
skar¿¹cego43.
S¹dy administracyjne pozostaj¹ w³aciwie s¹dami o charakterze kasacyjnym, orzekaj¹cymi o zgodnoci albo niezgodnoci aktu administracyjnego
z prawem. Zgodnie z art. 151 p.p.s.a., nieuwzglêdnienie skargi skutkuje jej
oddaleniem. Stosownie za do art. 145 p.p.s.a., wojewódzki s¹d administracyjny w razie stwierdzenia kwalifikowanego naruszenia prawa odpowiednio
uchyla, stwierdza niewa¿noæ lub niezgodnoæ z prawem kontrolowanego
rozstrzygniêcia. Prawid³owe zastosowanie przepisów prawa przy ponownym
rozpoznaniu sprawy przez organ administracji publicznej ma zapewniæ ocena
prawna oraz wytyczne, stanowi¹ce  w sytuacji derogacji zaskar¿onego aktu
 element obligatoryjny uzasadnienia wyroku.
Kasacyjny charakter orzeczeñ s¹dów administracyjnych znajduje odzwierciedlenie tak¿e w zakresie kontroli instancyjnej, w szczególnoci
w sytuacji wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego S¹du Administracyjnego od nieprawomocnego orzeczenia wojewódzkiego s¹du administracyjnego44.
Realizacja zasady dwuinstancyjnoæ postêpowania s¹dowoadministracyjnego, odmiennie ni¿ w postêpowaniu przed organami administracji publicznej, nie polega bowiem na powtórnym rozpatrzeniu sprawy45. Po pierwsze,
stosownie do art. 183 § 1 p.p.s.a., Naczelny S¹d Administracyjny  poza
przypadkami niewa¿noci postêpowania s¹dowego  rozpoznaje sprawê
w granicach skargi kasacyjnej, co wy³¹cza mo¿liwoæ kontrolowania zgodnoci orzeczenia z innymi przepisami prawa. Po drugie, w wietle art. 185
§ 1 p.p.s.a., nawet w razie uwzglêdnienia skargi, Naczelny S¹d Administracyjny nie mo¿e  co do zasady  rozpoznaæ sprawy po raz drugi, ale zmuszony jest
43
44

Por. J.P. Tarno, Naczelny S¹d Administracyjny..., s. 8384
Por. B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 462463. Skarga kasacyjna
jako rodek zaskar¿enia wyroków i postanowieñ koñcz¹cych postêpowanie przed wojewódzkim
s¹dem administracyjnym, obok wymogów formalnych przewidzianych dla pisma w postêpowaniu s¹dowym, musi zawieraæ elementy szczególne, okrelone w art. 176 p.p.s.a., a przy jej
sporz¹dzaniu wymagane jest zachowanie przymusu adwokacko-radcowskiego, z niewielkim wyj¹tkami przewidzianymi na rzecz doradców podatkowych (w sprawach obowi¹zków podatkowych) oraz rzeczników patentowych (w sprawach w³asnoci przemys³owej).
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uchyliæ zaskar¿one orzeczenie w ca³oci lub w czêci i przekazaæ sprawê do
ponownego rozpoznania wojewódzkiemu s¹dowi administracyjnemu46.
Z chwil¹ uprawomocnienia siê orzeczenia wojewódzkiego s¹du administracyjnego sprawa powraca do organu administracji publicznej, który albo
wykonuje akt utrzymany w mocy (na skutek oddalenia skargi), albo te¿
podejmuje czynnoci zmierzaj¹ce do ponownego rozstrzygniêcia sprawy47.
Niezastosowanie siê przez organ administracji publicznej do wi¹¿¹cej oceny
prawnej wyra¿onej w uzasadnieniu orzeczenia s¹dowego skutkuje  w przypadku wniesienia skargi  uchyleniem nowego rozstrzygniêcia wydanego
w sprawie administracyjnej48.
Stosownie do art. 154 § 1 p.p.s.a., w razie bezczynnoci organu po wyroku uchylaj¹cym lub stwierdzaj¹cym niewa¿noæ aktu strona, po uprzednim
pisemnym wezwaniu w³aciwego organu do za³atwienia sprawy, mo¿e wnieæ
skargê w tym przedmiocie, ¿¹daj¹c wymierzenia temu organowi grzywny49.
Przedstawiona powy¿ej ogólna charakterystyka s¹dowej kontroli aktów
administracyjnych pozwala na sformu³owanie tezy, ¿e przedmiotowe postêpowanie zawiera elementy wyczerpuj¹ce szeroko rozumiane prawo do s¹du,
które obejmuje:
a) prawo dostêpu do s¹du  prawo do uruchomienia procedury przed
s¹dem spe³niaj¹cym okrelone wymagania co do niezale¿noci, bezstronnoci
i niezawis³oci;
b) prawo do w³aciwej procedury s¹dowej, zgodnie z wymaganiami sprawiedliwoci i jawnoci;
c) prawo do wyroku s¹dowego, tj. prawo do uzyskania wi¹¿¹cego rozstrzygniêcia sprawy przez s¹d50.

45 Odmiennie J.P. Tarno, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004, s. 243244.
46 Por. B. Gruszczyñski, Skarga kasacyjna w postêpowaniu przed Naczelnym S¹dem Administracyjnym, Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego 2005, nr 1, s. 19.
47 J.P. Tarno, [w:] Chrócielewski, J.P. Tarno, Postêpowanie administracyjne i postêpowanie przed s¹dami administracyjnymi..., s. 380. Por. R. Hauser, A. Kabat, W³aciwoæ s¹dów
administracyjnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2004, z. 2, s. 26. Zob. tak¿e
A. Wróbel, [w:] K. Chor¹¿y, W. Taras, A. Wróbel, Postêpowanie administracyjne, egzekucyjne
i s¹dowoadministracyjne, Kraków 2003, s. 293.
48 A. Zieliñski, Postêpowanie przed NSA w wietle prawa do sprawiedliwego procesu
s¹dowego, Pañstwo i Prawo 1992, z. 7, s. 2425.
49 Szerzej na temat charakteru skargi o wymierzenie organowi grzywny, zob. E. Bojanowski, Glosa do wyroku NSA z dnia 29 padziernika 1996 r., II SA 719/96, OSP 1997, z. 9,
poz. 163.
50 Zob. wyrok TK z 4 lipca 2002 r., P 12/01, OTK-A 2002, nr 4, poz. 50 oraz wyrok TK
z 7 wrzenia 2004 r., P 4/04, OTK 2004, nr 8, poz. 81. Bli¿szego omówienia standardów
europejskich w zakresie s¹dowej kontroli aktów administracyjnych dokonuje J. Chlebny, Europejskie standardy procedury administracyjnej i s¹dowoadministracyjnej, [w:] Z. Kmieciak (red.),
Postêpowanie administracyjne w Europie, Kraków 2005, s. 31 i nast.
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Summary
One of basic consequences as a result of acknowledgement the restarted
proceedings for a new administrative case is the admissibility of judgment
verification given in ordinary justice. The notion of appeal measures should
be understood in this case as provided by law opportunities for questioning
insufficient decisions of public administration bodies through administrative
procedure by entitled legal persons. The measure serving verification of the
administrative decisions is an appeal as well as the application for rehearing.
Exhausting appeal measures, however, opens in every case the legal
opportunity of the judgment verification of public administration bodies
through legal proceedings in administration courts.
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Utrata statusu studenta szko³y wy¿szej
Utrata statusu studenta szko³y wy¿szej, w wietle postanowieñ ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wy¿szym1 (dalej: u.p.s.w.), jest
efektem wyganiêcia stosunku zale¿noci zak³adowej miêdzy jednostk¹
a szko³¹ wy¿sz¹. Mo¿e to nast¹piæ na skutek wydania ostatecznej decyzji
administracyjnej. Najczêciej jednak do utraty statusu studenta dochodzi
w zwi¹zku z wykorzystaniem ca³ego katalogu us³ug udzielanych przez szko³ê
wy¿sz¹ oraz wraz z osi¹gniêciem celu, dla którego podjêto studia  uzyskaniem tytu³u zawodowego. W tym przypadku wyganiêcie stosunku zale¿noci
zak³adowej nastêpuje z chwil¹ podjêcia przez odpowiedni¹ komisjê egzaminacyjn¹ uchwa³y o nadaniu tego tytu³u. Oprócz tego o wyganiêciu stosunku
zale¿noci zak³adowej nale¿y mówiæ tak¿e w przypadku mierci studenta.
Dalsze rozwa¿ania poprzedzone zosta³y przedstawieniem za³o¿eñ, które
wydaj¹ siê niezbêdne dla zachowania kompletnoci wywodu.
Po pierwsze przyj¹³em, ¿e szko³a wy¿sza jako zak³ad administracyjny2
nawi¹zuje z jednostkami, które znalaz³y siê w sferze jej dzia³ania, stosunki
administracyjnoprawne3. Ten stosunek prawny, ze wzglêdu na jego charakter, nazywam za J. Filipkiem stosunkiem zale¿noci zak³adowej4. Konstruk1
2

Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.
Por. E. Ochendowski, Pozycja prawna studenta uniwersytetu  u¿ytkownik zak³adu publicznego czy cz³onek korporacji, [w:] J. Filipek (red.), Jednostka w demokratycznym pañstwie
prawa, Bielsko-Bia³a 2003, s. 457; J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. I,
Kraków 2003, s. 274; S. Fundowicz, Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin
2005, s. 73; J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2005, s. 138.
3 Zob. F. Longchamps, O pojêciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym, AUWr
Nr 19, Wroc³aw 1964, s. 53
4 Zob. J. Filipek, Stosunek administracyjnoprawny, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Prawnicze, Kraków 1968, s. 126. Por. P. Chmielnicki, Zak³ad administracyjny w Polsce. Ustrój wewnêtrzny, Warszawa 2008, s. 5867. Autor ten zakwestionowa³ konstytucyjnoæ rozwi¹zania
polegaj¹cego na rozstrzyganiu praw i obowi¹zków u¿ytkowników zak³adów w regulaminach
zak³adowych, bêd¹cych wyrazem w³adztwa zak³adowego. Na podstawie tego wniosku przedstawi³ postulat odst¹pienia od pos³ugiwania siê pojêciem w³adztwa zak³adowego do opisywania
relacji miêdzy zak³adem a u¿ytkownikiem, a w efekcie zakwestionowa³ te¿ istotê stosunku
zale¿noci zak³adowej.
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cja ta ma zastosowanie dla opisania relacji miêdzy jednostk¹ a szko³¹ wy¿sz¹
publiczn¹, jak równie¿ niepubliczn¹.
Przyj¹³em tak¿e, ¿e powstanie stosunku zale¿noci zak³adowej miêdzy
szko³¹ wy¿sz¹ a studentem mo¿e byæ zwi¹zane z równoczesnym zawi¹zaniem
 w ramach relacji sprzê¿enia5  stosunku cywilnoprawnego wynikaj¹cego
z umowy o wiadczenie us³ug przez ten zak³ad na zasadzie odp³atnoci. Do
opisania tej sytuacji stosujê konstrukcjê nadrzêdnoci stosunku zale¿noci
zak³adowej wzglêdem stosunku cywilnoprawnego, w ten sposób uznajê za
dopuszczalne istnienie stosunku zale¿noci zak³adowej, mimo nieprzyst¹pienia przez studenta do umowy o wiadczenie us³ug. Równoczenie wykluczyæ
nale¿y sytuacjê nawi¹zania stosunku administracyjnoprawnego jedynie
w drodze podpisania umowy o wiadczenie us³ug, bez wydania aktu indywidualnego  decyzji administracyjnej o przyjêciu do tego zak³adu. Jak wy¿ej
wskazano, zawarta umowa odnosi siê jedynie do zakresu i jakoci wiadczonych us³ug, przez co funkcj¹ jej jest dookrelenie treci stosunku zale¿noci
zak³adowej miêdzy szko³¹ wy¿sz¹ a studentem.
Po trzecie traktujê doktorantów jako studentów studiów trzeciego stopnia  studiów doktoranckich. Od chwili wejcia w ¿ycie przepisów u.p.s.w.
doktorantom przypisano status szczególnej kategorii studentów. W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e w literaturze przedmiotu kwestionuje siê zasadnoæ
zaliczenia ich do tej grupy6.
Jak wskazano, utrata statusu studenta nastêpuje przede wszystkim
w wyniku ukoñczenia edukacji w szkole wy¿szej, poprzez zrealizowanie
wszelkich wymogów okrelonych programem studiów i  co do zasady
5

Zob. F. Longchamps, op. cit., s. 53
Zob. P. Kuczma, Czy doktoranci to jeszcze studenci?, [w:] A. Szadok-Bratuñ (red.), Nowe
prawo o szkolnictwie wy¿szym a podmiotowoæ studenta, Wroc³aw 2007, s. 99. Autor ten uzasadni³ swoje stanowisko o rozdzieleniu kategorii doktorantów od studentów treci¹ przepisów
u.p.s.w., które faktycznie nie ³¹cz¹ statusu doktorantów ze statusem studentów. Trudno traktowaæ jednak ten argument za decyduj¹cy w sytuacji, kiedy analiza tych przepisów, po zastosowaniu wyk³adni systemowej i celowociowej, prowadzi do przeciwnych wniosków. W celu podwa¿enia tego argumentu wystarczy zadaæ pytanie, czy w przyjêtych rozwi¹zaniach prawnych
zawartych w u.p.s.w. dopuszczalnym jest studiowanie przez inn¹ kategoriê podmiotów ni¿
studenci? Znamienne jest przy tym, ¿e przepisy dotycz¹ce doktorantów zamieszczono w dziale
IV u.p.s.w. zatytu³owanym Studia i studenci. Traktowanie doktorantów jako szczególnej kategorii studentów wynika z zastosowania rozwi¹zañ normatywnych podobnych do rozwi¹zañ
dotycz¹cych studentów (zbli¿one obowi¹zki w zakresie: uczestnictwa w zajêciach, zdawania
egzaminów, odbywania praktyk, przestrzegania statutu i regulaminów, odpowiedzialnoci dyscyplinarnej oraz uprawnienia dotycz¹ce przerw w studiach, zrzeszania siê i wiadczeñ pomocy
materialnej), z równoczesnym odes³aniem do odpowiedniego stosowania przepisów dotycz¹cych
studentów. Przede wszystkim nale¿y wskazaæ na odes³anie do art. 189 ust. 2 u.p.s.w., który
okrela obowi¹zki studentów studiów I i II stopnia. Analiza tego przepisu utwierdza w przekonaniu, ¿e doktorant jest studentem z ustalonym dodatkowym zakresem obowi¹zków w zakresie
prowadzenia dydaktyki i badañ naukowych  czego wyrazem maj¹ byæ publikacje oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej pod kierunkiem promotora.
6
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 z³o¿enie egzaminu koñcowego7, z chwil¹ podjêcia przez komisjê egzaminacyjn¹ uchwa³y o nadaniu tytu³u zawodowego.
Rodzaj egzaminu koñcowego uzale¿niony jest od typu studiów. W przypadku studiów I stopnia bêdzie to tzw. egzamin licencjacki, studiów II stopnia  egzamin magisterski i studiów III stopnia  obrona pracy doktorskiej,
po czym osoby egzaminowane uzyskuj¹ status absolwenta danej uczelni
i otrzymuj¹ dyplomy (w przypadku uczelni publicznych  pañstwowe) ukoñczenia studiów wy¿szych, potwierdzaj¹ce uzyskanie odpowiedniego tytu³u
zawodowego lub stopnia naukowego. Ustalaj¹c formê rozwi¹zania stosunku
zale¿noci zak³adowej, w tych przypadkach nale¿y odwo³aæ siê do orzecznictwa NSA i SN, w którym przyjêto, ¿e rozstrzygniêcie stwierdzaj¹ce z³o¿enie
egzaminu magisterskiego i postanawiaj¹ce o nadaniu tytu³u magistra stanowi decyzjê administracyjn¹8.
Wyganiêcie stosunku zale¿noci zak³adowej mo¿e nast¹piæ tak¿e w efekcie wydania decyzji o skreleniu z listy u¿ytkowników danej szko³y wy¿szej
w zwi¹zku z zaistnieniem okrelonych ustawowo przes³anek.
W myl art. 190 ust. 1 u.p.s.w. kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej skrela studenta z listy studentów w przypadku: niepodjêcia studiów, rezygnacji ze studiów, niez³o¿enia w terminie pracy dyplomowej lub
egzaminu dyplomowego oraz ukarania kar¹ dyscyplinarn¹ wydalenia
z uczelni. W ust. 2 tego przepisu okrelono przes³anki fakultatywne skrelenia z listy studentów i s¹ nimi: stwierdzenie braku postêpów w nauce, nieuzyskanie zaliczenia semestru lub roku w okrelonym terminie, niewniesienie op³at zwi¹zanych z odbywaniem studiów. Zgodnie z ust. 3 decyzja
o skreleniu podlega weryfikacji w toku instancji, a organem w³aciwym do
rozpoznania odwo³ania jest rektor.
Rozstrzygniêcia o skreleniu z listy studentów traktuje siê w literaturze
przedmiotu jako akty wywieraj¹ce skutki zewnêtrzne, stanowi¹ce rozstrzygniêcie spraw indywidualnych, wp³ywaj¹cych na sferê praw i obowi¹zków
studentów. Z tego wywiedziono, na gruncie przepisów obowi¹zuj¹cych przed
u.p.s.w., ¿e nale¿y je traktowaæ jako decyzje administracyjne, do których
winno siê stosowaæ przepisy kodeksu postêpowania administracyjnego9 (dalej: k.p.a.) i które podlegaj¹ kontroli s¹dowej10. W³aciwy organ uczelni nale7 Art. 167 ust. 2 u.p.s.w. Wyj¹tkowo w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii ukoñczenie studiów nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia ostatniego wymaganego
planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja  zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki.
8 Zob. postanowienie NSA z 12 czerwca 1992 r., SAB/Po 41/91, OSP 1994, nr 4, poz. 69
z aprobuj¹c¹ glos¹ J. Homplewicza; wyrok NSA z 16 grudnia 1998 r., I SA 661/98, (niepublikowany); uchwa³a 7 sêdziów SN z 18 listopada 1982 r., III CZP 26/82, OSPiKA 1983, nr 11,
poz. 248 z aprobuj¹c¹ glos¹ J. Homplewicza.
9 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.).
10 Zob. E. Ochendowski, Formy dzia³ania zak³adu, [w:] Studia z zakresu prawa administracyjnego ku czci prof. dra Mariana Zimmermanna, Warszawa  Poznañ 1973, s. 111 i n.
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¿y traktowaæ w tym uk³adzie procesowym jako prawem upowa¿niony organ
administracji wydaj¹cy decyzje administracyjne11. Decyzje o skreleniu
z listy studentów maj¹ charakter konstytutywny. Decyzje te powinny zawieraæ wszystkie sk³adniki wymagane prawem, a przy ich wydaniu winny zostaæ
zachowane gwarancje procesowe stron wynikaj¹ce z k.p.a. Szczególne znaczenie nale¿y przypisaæ uzasadnieniu decyzji uznaniowej12, podjêtej na podstawie art. 190 ust. 2 u.p.s.w. Jest to istotne z powodu zestawienia  w tym
przypadku  uznaniowej podstawy prawnej do podjêcia tego rozstrzygniêcia
z terminem niedookrelonym, wykorzystanym przy okreleniu jednej z przes³anek, np. stwierdzenia braku postêpów w nauce. Ten podwójny luz decyzyjny, jaki pozostawiono organom uczelni w sprawie skrelenia z listy studentów, w kontekcie konstytucyjnego prawa do nauki powinien wi¹zaæ siê
w³anie z koniecznoci¹ dochowania szczególnych starañ przy uzasadnianiu
takiej decyzji. Znamienne jest przy tym, ¿e brakuje delegacji ustawowej do
dookrelenia tej, ale tak¿e pozosta³ych przes³anek, w akcie podustawowym
(czy to wewnêtrznym, czy zewnêtrznym)13.
Wymienione wy¿ej obligatoryjne podstawy skrelenia z listy studentów
tak¿e wywo³uj¹ pewne w¹tpliwoci interpretacyjne. W przypadku przes³anki
niepodjêcia studiów, po zestawieniu jej z definicj¹ legaln¹ terminu immatrykulacja, czyli aktu przyjêcia w poczet studentów uczelni14, mo¿na j¹ rozumieæ jako stan powsta³y w efekcie nieprzyst¹pienia do immatrykulacji po
wydaniu decyzji o przyjêciu na studia, ale tak¿e jako stan nieuczêszczania na
zajêcia od pocz¹tku roku akademickiego, ale ju¿ po immatrykulacji. Przyjmuj¹c, i¿ mo¿na skreliæ z listy studentów jedynie osobê, która jest ju¿
studentem, a wiêc osobê po immatrykulacji i z³o¿eniu lubowania (po nabyciu praw studenta w myl art. 170 u.p.s.w.), nale¿y przychyliæ siê do drugiego
rozwi¹zania. Jednak¿e takie rozumienie tej przes³anki wywo³uje kolejn¹
w¹tpliwoæ, która wyra¿a siê w koniecznoci ustaleniu okresu, w którym
student nie podejmuje studiów. Z pewnoci¹ nie bêdzie to sytuacja, kiedy
nie przystêpuje do pierwszych zajêæ. Z kolei okrelenie czasu, przez jaki musi
istnieæ taki stan, bêdzie jedynie prób¹ arbitralnego rozstrzygniêcia. Równoczenie takie rozumienie tej przes³anki bêdzie to¿same z kategori¹ przypadków, które mo¿na zaliczyæ do przes³anki braku postêpów w nauce. Wydaje siê
11
12
13

Zob. postanowienie SN z 5 czerwca 1997 r., III RN 30/97, OSNP 1998, nr 24, poz. 484.
Zob. M. Mincer, Uznanie administracyjne, Toruñ 1983, s. 81 i nast.
Na podstawie art. 162 u.p.s.w. wydano Rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego z 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunków, jakim musz¹ odpowiadaæ postanowienia
regulaminu studiów w uczelniach niespe³niaj¹cych wymagañ okrelonych w art. 56 ust. 2
lub w art. 58 ust. 4 u.p.s.w. ustawy  Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. nr 120, poz. 832),
w którym zobowi¹zano ww. szko³y wy¿sze do okrelenia trybu skrelania z listy studentów, w
tym stwierdzania niepodjêcia studiów, sposobu i trybu stwierdzania braku postêpów w nauce
oraz formy sk³adania rezygnacji ze studiów.
14 Art. 2 ust. 1 pkt 19 u.p.s.w.
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wiêc, ¿e przez niepodjêcie studiów nale¿y rozumieæ niewype³nienie czynnoci materialno-technicznych, jakie spoczywaj¹ na osobach przyjêtych na studia. Natomiast nie mo¿na tej przes³anki, mimo istnienia znaczeniowej konotacji, ³¹czyæ z procesem dydaktycznym. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e
zaproponowana interpretacja nie jest wolna od b³êdu niedookrelenia, gdy¿
jej przyjêcie wywo³uje z kolei pytanie o czynnoci materialno-techniczne uzasadniaj¹ce podjêcie rozstrzygniêcia o skreleniu z listy studentów. Nie sposób
dokonaæ w tym zakresie wyczerpuj¹cego wyliczenia, mo¿na jednak przyj¹æ
pewne kryterium ich wyró¿nienia. Dotyczy to mianowicie czynnoci, które s¹
warunkiem do podjêcia nauki na danym kierunku studiów, np. ujawnienie
danych osobowych, uiszczenie odpowiednich op³at administracyjnych czy z³o¿enie deklaracji o wybranych do studiowania przedmiotach15.
W przypadku obligatoryjnej przes³anki rezygnacji ze studiów wydanie
decyzji o skreleniu z listy studentów jest mo¿liwe jedynie w przypadku
wyranego owiadczenia o rezygnacji ze studiów. W przypadku niez³o¿enia
takiego owiadczenia nie mo¿na zachowania studenta wyra¿aj¹cego siê
w nieuczêszczaniu na zajêcia czy nieprzyst¹pieniu do egzaminu traktowaæ
jako rezygnacji ze studiów. W tej sytuacji w grê wchodz¹ jedynie inne przes³anki, np. brak postêpów w nauce, stanowi¹ce podstawê do uruchomienia
trybu fakultatywnego skrelenia z listy studentów.
Skrelenie z listy studentów z powodu rezygnacji ze studiów ma zastosowanie tak¿e w przypadku przeniesienia na inn¹ uczelniê. Warunkiem dokonania tej czynnoci jest uzyskanie zgody kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej uczelni przyjmuj¹cej, wyra¿onej w formie decyzji, po stwierdzeniu, ¿e zainteresowany wype³ni³ wszystkie obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów obowi¹zuj¹cych w uczelni, któr¹ opuszcza16. Opuszczenie uczelni powinno wi¹zaæ siê z koniecznoci¹ z³o¿enia owiadczenia o rezygnacji ze
studiów, które stanowi podstawê do wydania decyzji o skreleniu z listy
studentów. W efekcie niez³o¿enia stosownego owiadczenia osoba taka bêdzie
studentem w dwóch szko³ach wy¿szych, przy czym nale¿y zaznaczyæ, ¿e ustawodawca nie wprowadzi³ ograniczeñ w zakresie studiowania na dwóch lub
wiêcej uczelniach. Nale¿y podkreliæ, i¿ przepis okrelaj¹cy procedurê przeniesienia do innej uczelni nie mo¿e stanowiæ samodzielnej podstawy do wydania decyzji o skreleniu z listy studentów.
Z omawian¹ przes³ank¹ wi¹¿e siê ciekawe zjawisko wynikaj¹ce z mo¿liwoci odwo³ania siê od decyzji o skreleniu z listy studentów. W przypadku
uruchomienia toku instancji w takiej sprawie, przed nabyciem przez decyzjê
o skreleniu waloru ostatecznoci, osoba, której dotyczy ta decyzja, jest stu15 W ww. rozporz¹dzeniu zobowi¹zano wskazane szko³y wy¿sze do okrelenia trybu skrelania z listy studentów, w tym sposobów stwierdzania niepodjêcia studiów. Tym samym na³o¿ono na te jednostki obowi¹zek doprecyzowania tej przes³anki.
16 Art. 171 ust. 2 u.p.s.w.
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dentem w dwóch jednostkach. Zarysowane zjawisko pozostawania studentem
dwóch lub wiêcej szkó³ wy¿szych jest o tyle istotne, ¿e w ka¿dej z nich
jednostka mo¿e korzystaæ z przys³uguj¹cych jej uprawnieñ, w tym np. wiadczeñ pomocy materialnej.
Przes³anka niez³o¿enia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego wi¹¿e siê z koñcowym etapem nauki na danym kierunku studiów. Ustawa przemilcza kwestiê terminu z³o¿enia pracy dyplomowej lub
egzaminu dyplomowego. Zaliczaj¹c ten wymóg do obowi¹zków studenta, nale¿y na podstawie art. 160 u.p.s.w. przyj¹æ, ¿e termin ten powinien byæ
okrelony w regulaminie studiów. Niedotrzymanie tego terminu stanowi podstawê do skrelenia z listy studentów, a podstawa prawna tej decyzji tak¿e
zostaje uszczegó³owiona w regulaminie studiów.
Ostatnia przes³anka obligatoryjnego skrelenia z listy studentów wi¹¿e
siê z jednym ze rodków dyscyplinarnych, jakie mo¿e orzec komisja dyscyplinarna wobec obwinionego studenta, tj. kar¹ dyscyplinarn¹ wydalenia
z uczelni17. Taka kara  orzeczona przez komisjê dyscyplinarn¹, nastêpnie
utrzymana w mocy przez odwo³awcz¹ komisjê dyscyplinarn¹ w przypadku
zaskar¿enia odwo³aniem  nie wywo³uje skutku z mocy prawa, tj. nie powoduje rozwi¹zania stosunku zale¿noci zak³adowej. Stanowi jedynie podstawê
do uruchomienia jurysdykcyjnego postêpowania administracyjnego w sprawie skrelenia z listy studentów w trybie obligatoryjnym. W tym przypadku
istnieje wiêc sprzê¿enie dwóch postêpowañ: dyscyplinarnego i administracyjnego. W efekcie jednostka uprawniona jest do korzystania z podwójnego
systemu rodków prawnych przewidzianych w postêpowaniu dyscyplinarnym
i administracyjnym. Tak rozbudowana struktura procesowa przewidziana
dla rozwi¹zania stosunku zale¿noci zak³adowej jest nieuzasadniona. Ze
wzglêdu na cel postêpowania dyscyplinarnego, a przede wszystkim cel orzeczonej kary oraz szerokie uprawnienia procesowe obwinionego18 nale¿y krytycznie oceniæ przyjête w ustawie rozwi¹zanie procesowe. W istocie postêpowanie administracyjne, jakie nast¹pi po postêpowaniu dyscyplinarnym, ze
wzglêdu na zwi¹zany charakter tej przes³anki (organ mo¿e podj¹æ tylko
decyzjê o skreleniu), ma charakter czysto formalny, a jednak z powodu
rodków prawnych przyznanych stronie tego postêpowania mo¿e w znacznym stopniu przesun¹æ w czasie wykluczenie studenta. Wydaje siê, ¿e przy
zachowaniu gwarancji procesowych obwinionego studenta w postêpowaniu
17 Art. 212 pkt 5 u.p.s.w. Na podstawie art. 224 u.p.s.w. wydano Rozporz¹dzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegó³owego trybu postêpowania
wyjaniaj¹cego i dyscyplinarnego wobec studentów [...]. W akcie tym zamieszczono szczegó³ow¹
regulacjê przebiegu postêpowania dyscyplinarnego wobec studentów.
18 Art. 223 u.p.s.w. do postêpowania wyjaniaj¹cego i postêpowania dyscyplinarnego wobec studentów, z wyj¹tkiem postêpowania przed s¹dem kole¿eñskim, w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks
postêpowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 ze zm.).
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dyscyplinarnym w³aciwym by³oby przyznanie waloru skutecznoci ju¿ orzeczeniom komisji dyscyplinarnej. Znamienne jest przy tym, ¿e pozosta³e sankcje dyscyplinarne wykonywane s¹ bezporednio w wyniku wydania prawomocnego orzeczenia. Tym bardziej wiêc nie ma podstaw do ustalania
dodatkowych wymogów dla skutecznoci orzeczenia o wydaleniu z uczelni19.
Pozosta³e przes³anki skrelenia studenta zawarte w art. 190 ust. 2
u.p.s.w., stanowi¹ce podstawê decyzji uznaniowej o skreleniu z listy studentów, tak¿e wywo³uj¹ w¹tpliwoci. Najpowa¿niejsze dotycz¹ stwierdzenia
braku postêpów w nauce. Zawartoæ normatywna tego przepisu jest, oglêdnie mówi¹c, ograniczona, a ustawodawca w art. 160 u.p.s.w. pozostawi³ jego
uszczegó³owienie organom uczelni w regulaminie studiów, który w³aciwie
ma stanowiæ podstawê do wydania tej decyzji uznaniowej. Wydaje siê, ¿e
granice autonomii szko³y wy¿szej zosta³y ujête w tym przypadku zbyt szeroko z uwagi na to, ¿e w istocie nastêpuje w ten sposób ograniczenie konstytucyjnego prawa do nauki przepisami prawa zak³adowego. Przes³anka ta wiêc
nie spe³nia wymogu w zakresie realizacji zasady proporcjonalnoci.
W¹tpliwoci dotycz¹ tak¿e przes³anki nieuzyskania zaliczenia semestru
lub roku w okrelonym terminie. W tym przypadku ustawodawca pos³u¿y³
siê sformu³owaniem w okrelonym terminie, bez udzielenia jakichkolwiek
wskazówek co do sposobu ustalania tego terminu. Mo¿na przyj¹æ, ¿e kwestiê
tê winien normowaæ regulamin studiów, pod warunkiem, i¿ przes³anka ta
zwi¹zana jest z prawami i obowi¹zkami studentów oraz innymi aktami prawa zak³adowego dotycz¹cymi organizacji roku studiów (zarz¹dzenie rektora).
W tym kontekcie nale¿y wiêc przy podejmowaniu tej decyzji odwo³aæ siê do
postanowieñ regulaminów studiów oraz innych aktów prawa zak³adowego.
W regulaminie studiów mog¹ zostaæ wprowadzone rygorystyczne regulacje,
zgodnie z którymi skrelenie mo¿e nast¹piæ po niezaliczeniu danego roku
studiów w terminie do koñca roku akademickiego, ale mo¿e te¿ byæ wprowadzona instytucja powtarzania roku, a w efekcie zaliczenie danego roku studiów zostanie faktycznie przesuniête na nastêpny rok akademicki. Ró¿nice
w postanowieniach regulaminów poszczególnych uczelni w tym zakresie
mog¹ stanowiæ, na etapie kontroli s¹dowoadministracyjnej decyzji o skreleniu, podstawê zarzutów o naruszenie zasady równego traktowania studentów w tych uczelniach. Wydaje siê, ¿e ustawodawca winien uszczegó³owiæ tê
podstawê skrelenia w u.p.s.w., gdy¿ swoboda przy doprecyzowaniu tego
przepisu w regulaminach i innych aktach prawa zak³adowego jest zbyt du¿a.
Równoczenie przes³anka ta stanowi konkretny przypadek stwierdzenia
braku postêpów w nauce, co w efekcie podwa¿a sens jej ustanowienia.
19 W uchwale z 18 stycznia 2001 r. SN przyj¹³, i¿ orzeczenie odwo³awczej komisji dyscyplinarnej dla studentów mo¿e byæ rozpatrzone przez s¹d powszechny, a nie przez s¹d administracyjny (III ZP 28/2000, OSNAPiUS 2001, nr 7, poz. 210; OSP 2001, nr 10, poz. 149).

250

Kamil Klonowski

Wreszcie trudno jest doszukaæ siê uzasadnienia dla umieszczenia tej przes³anki w uznaniowej podstawie normatywnej skrelenia z listy studentów.
Tym samym zasadny wydaje siê postulat de lege ferenda przesuniêcia tej
przes³anki do grupy zawartej w art. 190 ust. 1 u.p.s.w.
Ostatnia przes³anka uznaniowego skrelenia z listy studentów zwi¹zana
jest z niewniesieniem op³at zwi¹zanych z odbywaniem studiów. W¹tpliwoci
powstaj¹ przy próbie ustalenia desygnatów terminu op³aty. Nie wiadomo
bowiem, nieuiszczenie której op³aty stanowi podstawê skrelenia. Wydaje siê,
¿e ustawodawca nawi¹za³ w tym zakresie do przepisu art. 99 ust. 1 u.p.s.w.,
zgodnie z którym uczelnia publiczna mo¿e pobieraæ op³aty za wiadczone
us³ugi edukacyjne zwi¹zane z: kszta³ceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, powtarzaniem okrelonych zajêæ na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalaj¹cych wyników w nauce,
prowadzeniem studiów w jêzyku obcym, prowadzeniem zajêæ nieobjêtych
planem studiów, prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokszta³caj¹cych20. Przes³anka ta koreluje tak¿e z art. 160 ust. 3 u.p.s.w.,
zgodnie z którym warunki odp³atnoci za studia okrela umowa zawarta
miêdzy uczelni¹ a studentem. Nale¿y przyj¹æ wiêc, ¿e katalog op³at, których
nieuiszczenie uzasadnia skrelenie z listy studentów, wynika z art. 99 ust. 1
u.p.s.w. i jest zamkniêty. Tym samym nale¿y wykluczyæ z tej kategorii
wszystkie inne op³aty zwi¹zane z wystawianiem okrelonych dokumentów,
legalizacj¹ dokumentów, ubezpieczeniami, zamieszkaniem w domu studenckim i wy¿ywieniem w sto³ówce studenckiej.
Kolejna w¹tpliwoæ powstaje przy próbie ustalenia terminu, w którym
ma nast¹piæ wniesienie wskazanej op³aty. Kwestie te winny zostaæ uregulowane w uchwale senatu, który na mocy art. 99 ust. 2 u.p.s.w. zosta³ zobowi¹zany do okrelenia szczegó³owych zasad pobierania op³at oraz trybu i warunków zwalniania studentów  w ca³oci lub w czêci  z tych op³at. Omówiona
delegacja stanowi kolejny przyk³ad uszczegó³owienia podstawy prawnej skrelenia z listy studentów generalnymi aktami prawa zak³adowego.
Wskazane kwestie wi¹¿¹ siê z tematyk¹ zwi¹zków miêdzy zdarzeniami
polegaj¹cymi na nieuiszczeniu op³aty za us³ugi edukacyjne i skreleniem
z listy studentów a umow¹ o wiadczenie us³ug edukacyjnych na rzecz jed20 Wysokoæ op³at ustala rektor uczelni publicznej, z tym ¿e op³aty za kszta³cenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,
a tak¿e powtarzanie okrelonych zajêæ nie mog¹ przekraczaæ kosztów ponoszonych w zakresie
niezbêdnym do uruchomienia i prowadzenia w danej uczelni z uwzglêdnieniem kosztów amortyzacji i remontów. Senat uczelni publicznej okrela szczegó³owe zasady pobierania op³at, w tym
tryb i warunki zwalniania z tych op³at  w ca³oci lub w czêci  studentów lub doktorantów,
w szczególnoci osi¹gaj¹cych wybitne wyniki w nauce, a tak¿e tych, którzy znaleli siê
w trudnej sytuacji materialnej. W przypadku uczelni niepublicznej zasady pobierania i wysokoæ op³at okrela organ wskazany w jej statucie (art. 99 ust. 24 u.p.s.w.).

Utrata statusu studenta szko³y wy¿szej

251

nostki. Korzystaj¹c z konstrukcji sprzê¿enia stosunku cywilnoprawnego ze
stosunkiem zale¿noci zak³adowej, przyjmujê, ¿e stosunek cywilnoprawny
trwa tak d³ugo, jak d³ugo istnieje stosunek zale¿noci zak³adowej. W nawi¹zaniu do tego za³o¿enia przyj¹³em, ¿e niewywi¹zanie siê przez studenta
z op³at za us³ugi edukacyjne stanowi podstawê do skrelenia z listy studentów, czego skutkiem z mocy prawa jest rozwi¹zanie umowy o wiadczenie
us³ug edukacyjnych przez szko³ê wy¿sz¹. Z kolei, gdyby nawet szko³a wy¿sza
rozwi¹za³a umowê, to dopóki nie zosta³a wydana decyzja o skreleniu z listy
studentów, która naby³a walor ostatecznoci, dopóty dana osoba by³aby studentem danej szko³y wy¿szej. Nale¿y podkreliæ, ¿e ustawodawca nie wprowadzi³ w zakresie przyjêcia w poczet studentów (immatrykulacji oraz lubowania) i skrelenia z listy studentów jakiegokolwiek rozró¿nienia miêdzy
szko³¹ publiczn¹ i niepubliczn¹. W zwi¹zku z tym omówione zasady rozwi¹zania stosunku zale¿noci zak³adowej maj¹ zastosowanie do publicznych
i niepublicznych szkó³ wy¿szych.
Inne rozwi¹zanie w zakresie skrelenia z listy studentów przewidziano
dla uczestników studiów doktoranckich. Zgodnie z art. 197 ust. 4 u.p.s.w.
doktoranci, którzy nie wywi¹zuj¹ siê z przypisanych im obowi¹zków, mog¹
zostaæ skreleni z listy uczestników studiów doktoranckich. Decyzjê o skreleniu podejmuje kierownik studiów. Od tej decyzji s³u¿y odwo³anie do rektora. Podstawowym obowi¹zkiem doktoranta jest przestrzeganie treci lubowania i regulaminu studiów doktoranckich. Doktorant jest zobowi¹zany do
realizowania programu studiów doktoranckich i prowadzenia badañ naukowych oraz sk³adania sprawozdañ z ich przebiegu. Ma tak¿e obowi¹zek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajêæ dydaktycznych lub
uczestniczenia w ich prowadzeniu21. Ponadto w zwi¹zku z odpowiednim stosowaniem przepisów dotycz¹cych studentów nale¿y wywieæ z art. 189 ust. 2
u.p.s.w. nastêpuj¹ce obowi¹zki doktorantów: uczestniczenia w zajêciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów, sk³adania
egzaminów, odbywania praktyk i spe³niania innych wymogów przewidzianych w planie studiów oraz przestrzegania przepisów obowi¹zuj¹cych na
uczelni. Nieprzestrzeganie wymienionych obowi¹zków mo¿e stanowiæ podstawê do skrelenia z listy uczestników studiów doktoranckich.
W przypadku doktorantów podstawa prawna decyzji o skreleniu charakteryzuje siê jeszcze wiêksz¹ niedookrelonoci¹ ni¿ przy studentach studiów I i II stopnia. Luz decyzyjny organów uczelni w tych sprawach jest
znacznie szerszy. W tym zakresie, mimo braku wyranego wskazania,
uszczegó³owienie tych podstaw winno nast¹piæ w regulaminie studiów doktoranckich. Nale¿y jednak podkreliæ, w nawi¹zaniu do art. 190 u.p.s.w., i¿
21 Art. 197 u.p.s.w. Maksymalny wymiar zajêæ dydaktycznych prowadzonych przez uczestników studiów doktoranckich nie mo¿e przekraczaæ 90 godzin dydaktycznych rocznie.
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dotyczy to jedynie przes³anek zwi¹zanych z wype³nianiem obowi¹zków dydaktycznych i naukowych. Przy próbie ustalenia podstaw z art. 190 u.p.s.w.,
które mieci³yby siê w tym zakresie, by³oby to: niepodjêcie studiów, rezygnacja ze studiów, niez³o¿enie w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, ukaranie kar¹ dyscyplinarn¹ wydalenia z uczelni, stwierdzenie braku postêpów w nauce i nieuzyskanie zaliczenia semestru lub roku
w okrelonym terminie. Odpada tym samym przes³anka niewniesienia op³aty
za odbywanie studiów, mimo i¿ dopuszczalne jest pobieranie op³at za studia
niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz stacjonarne i niestacjonarne
na uczelniach niepublicznych. Mimo ogólnikowego okrelenia podstaw skrelenia z listy uczestników studiów doktoranckich, ta przes³anka nie mieci
siê w tym katalogu, gdy¿ nie jest zwi¹zana z obowi¹zkami dydaktycznymi
i naukowymi. Nie ma przy tym podstaw do tego, aby transponowaæ tê przes³ankê z art. 190 u.p.s.w. do art. 197 u.p.s.w. Zgodnie z powszechnie panuj¹cym pogl¹dem, podstawa prawna do wydania jakiejkolwiek decyzji musi byæ
wyranie okrelona, tym bardziej jeli jest to decyzja, skutkiem której jednostce zostaje odebrane okrelone prawo22. W zwi¹zku z tym uprawniony wydaje siê pogl¹d, ¿e w obecnym stanie prawnym nie mo¿na wydaæ decyzji
o skreleniu z listy uczestnika studiów doktoranckich w sytuacji nieuiszczenia op³aty za te studia. Analiza przepisów dotycz¹cych studentów studiów I i II
stopnia oraz studentów studiów III stopnia, w których podjêto prób¹ ujednolicenia ich sytuacji administracyjnoprawnej, prowadzi do wniosku, ¿e nie by³
to celowy zabieg ustawodawcy, lecz zwyczajne niedopatrzenie.
Przy wyznaczeniu kryterium podzia³u na podstawy prawne zwi¹zane
i uznaniowe decyzji o skreleniu z listy studentów wydaje siê, ¿e ustawodawca przyj¹³, i¿ przes³anki z drugiej grupy maj¹ byæ w szerszym zakresie
doprecyzowane w aktach prawa zak³adowego (regulaminach, uchwa³ach senatu). W tej p³aszczynie uczelnie maj¹ dysponowaæ wiêksz¹ swobod¹ przy
ustalaniu szczegó³owych okolicznoci uruchamiaj¹cych te przes³anki przy za³o¿eniu, ¿e pozwoli to dostosowaæ te okolicznoci do specyfiki organizacji
i zasad funkcjonowania danej uczelni. Uwa¿am jednak, ¿e dla ustalenia
swobody dzia³ania uczelni w ramach tych podstaw prawnych, zbêdne by³o
tworzenie normy uznaniowej kierownik [...] mo¿e. W efekcie decyzja wydana na tej podstawie normatywnej, poza szczegó³owym wykazaniem przes³anki prawnej stanowi¹cej konglomerat przepisów ustawowych i zak³adowych,
musi tak¿e spe³niæ kryterium zgodnoci z art. 7 k.p.a., tj. wymagane jest, aby
22 W uzasadnieniu uchwa³y NSA z 12 padziernika 1998 r., OPS 6/98, ONSA 1999, nr 1,
poz. 3 oraz uchwa³y NSA z 15 listopada 1999 r., OPK 24/99, ONSA 2000, nr 2 poz. 54 przyjêto,
¿e przepisy prawa materialnego formê za³atwienia danej sprawy winny okrelaæ nie tylko
w sposób bezporedni, przez wyrane wskazanie, i¿ w sprawie wydawana jest decyzja administracyjna, ale tak¿e w sposób poredni, na przyk³ad przez wyra¿on¹ w formie czasownikowej
kompetencjê organu administracji do rozstrzygania danej sprawy (np. zezwala, przydziela).
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organ uczelni w uzasadnieniu decyzji o skreleniu wykaza³, ¿e przy za³atwieniu sprawy kierowa³ siê interesem spo³ecznym i s³usznym interesem obywateli23. Nie ma ¿adnych przeciwwskazañ, aby przyj¹æ, ¿e te decyzje tak¿e
powinny mieæ charakter zwi¹zany, z zachowaniem wiêkszej swobody z zakresie kszta³towania treci podstawy prawnej w aktach prawa zak³adowego
w zwi¹zku z u¿yciem terminów niedookrelonych.
Podobnie jak przy decyzjach o przyjêciu na studia, tak i przy decyzjach o
skreleniu z listy studentów, w zwi¹zku z treci¹ art. 207 u.p.s.w., który
nakazuje odpowiednio stosowaæ przepisy k.p.a. do tych spraw, powstaje pytanie o rzeczywisty zakres stosowania tej procedury. Ze wzglêdu na znacz¹cy
wp³yw tych decyzji na publiczne prawa podmiotowe jednostki, przepisy k.p.a.
dotycz¹ce jurysdykcyjnego postêpowania administracyjnego powinny byæ
w ca³oci stosowane do tych postêpowañ. Kwestia ta by³a przedmiotem rozwa¿añ Trybuna³u Konstytucyjnego24 dotycz¹cych zgodnoci z Konstytucj¹
przepisów ustawy z 12 wrzenia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym25. Trybuna³
23 W tym zakresie nale¿y odwo³aæ siê do wyroku NSA z 8 czerwca 1981 r. (sygn. akt
SA820/81), w którym wskazano, ¿e w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym tzw. uznanie administracyjne utraci³o swój dotychczasowy charakter. Zakres swobody organu administracji, wynikaj¹cy
z przepisów prawa materialnego, jest obecnie ograniczony ogólnymi zasadami postêpowania
administracyjnego, okrelonymi w art. 7 i innych przepisach k.p.a. Zasada postêpowania administracyjnego wyra¿ona w art. 7 k.p.a. oznacza, ¿e treæ i zakres ochrony s³usznego interesu
indywidualnego w dzia³aniach organów administracji siêgaj¹ do granic kolizji z interesem
spo³ecznym, bêd¹cym w pañstwie socjalistycznym wartoci¹ nadrzêdn¹. Wyra¿ona w art. 7
k.p.a. zasada postêpowania administracyjnego odnosi siê w równym stopniu do zakresu i wnikliwoci postêpowania wyjaniaj¹cego i dowodowego, jak i do stosowania norm prawa materialnego, tj. do ca³okszta³tu przepisów prawnych s³u¿¹cych za³atwieniu sprawy. Organ administracji dzia³aj¹cy na podstawie przepisów prawa materialnego, przewiduj¹cych uznaniowy
charakter rozstrzygniêcia, jest obowi¹zany  zgodnie z zasad¹ z art. 7 k.p.a.  za³atwiæ sprawê
w sposób zgodny ze s³usznym interesem obywatela, jeli nie stoi temu na przeszkodzie interes
spo³eczny ani nie przekracza to mo¿liwoci organu administracji wynikaj¹cych z przyznanych
mu uprawnieñ i rodków (ONSA 1981, nr 1, poz. 57, OSPiKA 1982, z. 12, poz. 22; z glos¹
aprobuj¹c¹ J. £êtowskiego, OSPiKA 1982, z. 12, str. 51). Z kolei w wyroku Naczelnego S¹du
Administracyjnego z 21 czerwca 2001 r. (V SA 3718/00, ONSA 2002, z. 3, poz. 124) przyjêto, ¿e w
pañstwie prawa nie ma miejsca dla mechanicznej i sztywno pojmowanej zasady nadrzêdnoci
interesu spo³ecznego nad interesem indywidualnym (art. 7 k.p.a.). Organ orzekaj¹cy w ka¿dym
wypadku ma obowi¹zek wskazaæ, o jaki interes ogólny chodzi, i udowodniæ, ¿e jest on tak wa¿ny i
znacz¹cy, i¿ bezwzglêdnie wymaga ograniczenia uprawnieñ indywidualnych obywatela. Zarówno
wykazanie takiego interesu, jak i jego znaczenie, a tak¿e przes³anki powoduj¹ce koniecznoæ przed³o¿enia w konkretnym wypadku interesu spo³ecznego nad indywidualnym, podlegaæ musz¹ wnikliwej kontroli instancyjnej i s¹dowej, szczególnie wówczas, gdy w ocenie organu w interesie spo³ecznym le¿y ograniczenie praw obywatela okrelonych w Konstytucji RP. W wyroku Naczelnego S¹du
Administracyjnego z 13 maja 2002 r. (II SA 3135/00, LexPolonica Maxima  zbiór orzeczeñ do art. 7
k.p.a.) wskazano, ¿e kontrola legalnoci decyzji wydanych w ramach tzw. uznania administracyjnego ma zakres ograniczony. Sprowadza siê bowiem do ustalenia, czy decyzja podjêta zosta³a przez
organ uprawniony, czy przepisy prawa materialnego pozwoli³y na podjêcie takiej decyzji, czy przy
wydawaniu zaskar¿onej decyzji spe³niona zosta³a przes³anka zawarta w art. 7 k.p.a. (tj. powinnoæ uwzglêdnienia s³usznego interesu strony, je¿eli nie stoi temu na przeszkodzie interes spo³eczny) oraz czy samo rozstrzygniêcie nie nosi cech dowolnoci.
24 Wyrok TK z 8 listopada 2000 r., SK 18/99, OTK 2000, nr 7, poz. 258.
25 Dz.U. nr 65, poz. 385 ze zm.
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przyj¹³, ¿e nakaz odpowiedniego stosowania k.p.a. nale¿y rozumieæ w ten
sposób, ¿e wszystkie gwarancje, jakie przys³uguj¹ adresatowi decyzji administracyjnej wydanej na podstawie k.p.a., powinny mieæ tak¿e zastosowanie do
adresata decyzji wydanej przez rektora, chyba ¿e szczególne cechy sprawy
wprost to uniemo¿liwiaj¹. Moim zdaniem w sprawach dotycz¹cych skrelenia
z listy studentów nie mo¿na dopatrzeæ siê jakichkolwiek szczególnych cech,
które pozwala³yby na odst¹pienie od stosowania którejkolwiek regu³y jurysdykcyjnego postêpowania administracyjnego zawartej w k.p.a.
Na tle przedstawionych problemów wyganiêcia stosunku zale¿noci zak³adowej, w przypadku szko³y wy¿szej kluczowe wydaje siê byæ ustalenie
legalnoci decyzji o skreleniu z listy studentów podjêtych na podstawie
ustawowych przes³anek z art. 190 u.p.s.w., dookrelonych regulaminem studiów, z uwzglêdnieniem tego, ¿e s¹dy administracyjne nie s¹ zwi¹zane postanowieniami aktów prawa zak³adowego. Sytuacja niezwi¹zania tymi aktami
bêdzie mia³a miejsce przede wszystkim w przypadku stwierdzenia przez s¹d
administracyjny, ¿e generalne akty zak³adowe nie s¹ zgodne z powszechnie
obowi¹zuj¹cym prawem w zakresie naruszenia albo niedochowania wskazañ
ustawowych. Stanu takiego, mimo stworzenia instrumentów nadzoru w postaci obowi¹zku przes³ania statutu czy regulaminu do w³aciwego ministra26,
nie mo¿na wykluczyæ. W takim przypadku organy uczelni winny zastosowaæ
siê do ocen prawnych zawartych w uzasadnieniu orzeczenia s¹du administracyjnego tak¿e w sytuacji, kiedy ten nakaza³by odst¹pienie od stosowania
aktów prawa zak³adowego w danej sprawie. Taki stan niestosowania aktów
prawa zak³adowego przez organy uczelni, mimo ich formalnego obowi¹zywania, winien byæ jak najszybciej usuniêty, czy to w drodze zmiany tych przepisów, czy te¿ ich derogacji.
Przedstawione rozwi¹zania zawarte w u.p.s.w. dotycz¹ce wyganiêcia
statusu studenta oceniam krytycznie. Od regulacji normatywnej odnosz¹cej
siê wprost do kwestii ograniczenia konstytucyjnego prawa do nauki nale¿a³oby oczekiwaæ znacznej precyzji przy okrelaniu podstaw prawnych do wydania stosownych decyzji. Tego wymogu przedstawione przepisy nie spe³niaj¹.
Wynika to przede wszystkim z u¿ycia terminów niedookrelonych, które
wprowadzaj¹ luz decyzyjny, co w przypadku z art. 190 ust. 2 u.p.s.w. wi¹¿e
siê z dzia³aniem w ramach uznania administracyjnego. Ponadto ustawodawca nie wprowadzi³ delegacji ustawowej do dookrelenia podstaw prawnych
w aktach podustawowych. Jedynie na zasadzie systemowego wnioskowania
mo¿na ustaliæ, i¿ dookrelenie to winno nast¹piæ w regulaminie studiów,
którego nie mo¿na jednak zakwalifikowaæ do systemu róde³ prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. W efekcie przy konstruowaniu podstawy prawnej
26

Zob. art. 33 ust. 3 pkt 1 i 5 u.p.s.w.
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decyzji o skreleniu z listy studentów powstaje zestawienie nieprecyzyjnego
przepisu ustawowego z rozwi¹zaniem prawnym zawartym w regulaminie
studiów. Taka sytuacja w ka¿dym przypadku bêdzie budziæ w¹tpliwoci podczas kontroli s¹dowoadministracyjnej dotycz¹cej spe³nienia kryterium legalnoci27.
W zwi¹zku ze skutkami decyzji o skreleniu z listy studentów w zakresie
praw i obowi¹zków jednostki nale¿a³oby oczekiwaæ od ustawowej regulacji
pe³nego okrelenia podstaw prawnych tych aktów w ustawie. Wydaje siê, ¿e
takie rozwi¹zanie legislacyjne, które nie odwo³ywa³oby siê do aktów prawa
zak³adowego, nie godzi³oby w sferê autonomii szkó³ wy¿szych, ale przede
wszystkim spe³nia³oby najwa¿niejsze kryterium  legalnoci. W efekcie nale¿y opowiedzieæ siê jednoznacznie za koniecznoci¹ ustawowych zmian przepisów u.p.s.w. dotycz¹cych utraty statusu studenta.

Summary
The subject of this article is the expiration of the institutional dependency relationship between an individual and a higher education school on the
grounds of provisions of the Higher Education Law of 27 July 2005. It is
assumed that this event may be the result of a relevant administrative
decision. However, in most cases the loss of the status of a student occurs as
a result of taking full advantage of all services provided by a higher education school, including the achievement of the primary aim of studies  obtaining of the professional title. In such case, the institutional dependency
relationship expires at the time of passing a resolution on the awarding
of this title by the relevant examination board. Another reason for expiration
of the institutional dependency relationship may also be the students death.
The article contains a detailed analysis of applicable laws and regulations relating to three situations in which the status of a student is lost. The
author formulates a critical evaluation of presented normative solutions. He
indicates that a normative regulation which refers directly to the restriction
of the constitutional right to education should specify legal grounds for
issuing of relevant decisions with a high level of precision. The presented
regulations do not fulfil this requirement, which is mainly a consequence of
the use of vague terms that introduce an excessive leeway of decision-making for higher education school authorities.

27

Por. P. Chmielnicki, op. cit., s. 67.
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Status prawny radnego powiatowego
w samorz¹dzie Rzeczypospolitej Polskiej
1. Uwagi wstêpne
Pozycja radnego po 1989 r. uleg³a diametralnej zmianie, gdy¿ po okresie
socjalistycznej fikcji przedstawicielstwa sta³ siê on rzeczywistym reprezentantem lokalnej wspólnoty, wybieranym w wolnych i demokratycznych wyborach. Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy co prawda nie zawieraj¹ prawnej definicji mandatu, jednak¿e doktryna tak¹ definicjê wypracowa³a. Zdaniem jej
przedstawicieli pojêcie mandat radnego ma charakter wieloznaczny i u¿ywa siê go przynajmniej w trzech znaczeniach:
1) pe³nomocnictwo udzielone deputowanemu, wynikaj¹ce z wyborów,
2) ca³okszta³t praw i obowi¹zków radnego,
3) okrelenie funkcji cz³onka organu uchwa³odawczego1.
Mówi¹c o uprawnieniach wynikaj¹cych z mandatu, nale¿y podkreliæ, i¿
pierwsze uprawnienia radny uzyskuje z chwil¹ wydania mu zawiadczenia
o wyborze2, ale pe³nia praw i obowi¹zków przys³uguje mu dopiero po z³o¿eniu lubowania, które z regu³y ma miejsce na pierwszym posiedzeniu rady3.
Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê mandatu. Mandat trwa
przez ca³¹ kadencjê i wygasa wraz z jego zakoñczeniem4.
1 Por.: L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne-zarys wyk³adu, Warszawa 2001, s. 225;
Z. Bukowski, T. Jêdrzejewski, P. R¹czka, Ustrój samorz¹du terytorialnego, Toruñ 2005, wyd. 2,
s. 155156.
2 Art. 181 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 159, poz. 1547 z pón. zm.  dalej jako:
samorz¹dowa ordynacja wyborcza).
3 I. Andruszkiewicz, Od kiedy prawo chroni radnego?, Gazeta Samorz¹du i Administracji
2004, nr 21, s. 16.
4 Wyganiêcie mandatu radnego nastêpuje tak¿e wskutek niez³o¿enia w terminach okrelonych w odrêbnych przepisach owiadczenia o swoim stanie maj¹tkowym, owiadczenia
o dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez ma³¿onka, owiadczenia o umowach cywilno-
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2. Mandat wolny czy imperatywny
W chwili obecnej polski system prawny przyznaje mandatowi radnego
status mandatu wolnego. Oznacza to, ¿e radny, podejmuj¹c decyzje, nie jest
zwi¹zany ani instrukcjami swoich wyborców, ani sugestiami klubu czy te¿
partii, z której pochodzi. Wyborcy natomiast nie mog¹ doprowadziæ do przedterminowego wyganiêcia mandatu radnego. Poza tym radny jest wyrazicielem woli nie tylko wyborców, którzy oddali na niego g³os, lecz ca³ej powiatowej wspólnoty5. Tak¿e Naczelny S¹d Administracyjny stan¹³ na stanowisku,
¿e przepis art. 23 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym6 nie statuuje interesu prawnego mieszkañców do zaskar¿ania uchwa³ organów gminy niezgodnych z ich postulatami, tym bardziej ¿e zgodnie z tym artyku³em radny nie
jest zwi¹zany instrukcjami wyborców. Poza tym ani rada, ani samodzielnie
jej przewodnicz¹cy nie maj¹ prawnej mo¿liwoci stosowania wobec konkretnych radnych rodków dyscyplinuj¹cych i równoczenie zobowi¹zuj¹cych ich
do uczestniczenia w pracach rady, jak równie¿ informowania mieszkañców
gminy o zastosowaniu takich rodków7.
Jednak moim zdaniem mandat radnego powiatowego nie jest mandatem
wolnym w pe³nym tego s³owa znaczeniu, albowiem ma pewne cechy mandatu
imperatywnego. Chodzi tu g³ównie o sytuacje, w których radny ponosi odpowiedzialnoæ przed wyborcami za swoje dzia³ania i niezrealizowane obietnice
przedwyborcze. Musimy przecie¿ pamiêtaæ, i¿ niezadowoleni z dzia³alnoci
konkretnego radnego wyborcy mog¹ doprowadziæ do przedterminowego wyganiêcia jego mandatu w drodze referendum8. Oczywicie, chc¹c ukaraæ
w ten sposób danego radnego, musz¹ zgodziæ siê na to, ¿e tak¿e mandaty
pozosta³ych radnych wygasn¹. Ze strony radnego istnieje prawny obowi¹zek
prawnych zawartych przez ma³¿onka lub informacji o zatrudnieniu, rozpoczêciu wiadczenia
pracy lub wykonywania czynnoci zarobkowych albo zmianie stanowiska ma³¿onka, pisemnego
zrzeczenia siê mandatu, naruszenia ustawowego zakazu ³¹czenia mandatu radnego z wykonywaniem okrelonych w odrêbnych przepisach funkcji lub dzia³alnoci, wyboru na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w dniu wyborów,
a tak¿e mierci (art. 190 ust. 1 samorz¹dowej ordynacji wyborczej).
5 Potwierdza to tak¿e rota lubowania, która zobowi¹zuje radnego do tego, aby: [...]
rzetelnie i sumiennie wykonywaæ obowi¹zki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerennoci
i interesów Pañstwa Polskiego, czyniæ wszystko dla pomylnoci Ojczyzny, wspólnoty samorz¹dowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegaæ Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Zob. tak¿e: S. Kalina, Samorz¹d powiatowy, [w:] M. Ofiarska, J. Ciapa³a (red.), Zarys
prawa samorz¹du terytorialnego, Poznañ 2001, s. 112.
6 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.,
nr 142, poz. 1591 z pón. zm.  dalej jako u.s.g.).
7 Wyrok NSA z 6 listopada 2002 r., sygn. II SA 19681974/2002; wyrok NSA z 17 listopada
1995 r., sygn. SA/Wr2515/95, OSS 1996, nr 1, poz. 13.
8 Zob. tak¿e, J. Galster, Samorz¹d terytorialny i prawo wyborcze do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, [w:] Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruñ 1998, s. 381.
Zdaniem autora odwo³ania radnego nie nale¿y myliæ z rozwi¹zaniem rady w drodze referendum
lokalnego.
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utrzymywania sta³ej wiêzi z wyborcami9 oraz obowi¹zek brania udzia³u
w pracach organów powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do
których zosta³ wybrany lub desygnowany. S¹ to z pewnoci¹ cechy mandatu
imperatywnego, jednak¿e jedyn¹ sankcj¹ (poza wczeniej przeze mnie przedstawion¹) wobec radnych niestosuj¹cych siê do powy¿szych nakazów bêdzie
niewybranie ich na nastêpn¹ kadencjê oraz dezaprobata spo³eczna. Pragnê
tu przypomnieæ, i¿ kontrowersje wokó³ okrelenia statusu prawnego radnego
jako wykonuj¹cego mandat wolny pojawi³y siê ju¿ w 1998 r. w momencie
tworzenia ustawy o samorz¹dzie województwa. Senat RP w uchwale z dnia
23 maja 1998 r. zaproponowa³ mianowicie poprawkê do powy¿szej ustawy,
która mia³a polegaæ na wykreleniu z art. 23 ust. 1 wyrazów: Radny nie jest
zwi¹zany instrukcjami wyborców, co w konsekwencji mia³o doprowadziæ do
zniesienia tzw. mandatu wolnego radnego wojewódzkiego.

3. Przepisy antykorupcyjne, prawa, obowi¹zki,
zakazy i ograniczenia, dotycz¹ce radnego
Aby radny móg³ w sposób w³aciwy wykonywaæ mandat, nale¿y stworzyæ
mu odpowiednie warunki okrelone nie tylko w ustawie o samorz¹dzie powiatowym, ale i odpowiednich przepisach statutu powiatu.
Oczywicie nie sposób w tak krótkim artykule ustosunkowaæ siê do
wszystkich regulacji prawnych10, jakie wi¹¿¹ radnych. Dlatego te¿ odniosê
siê jedynie do wybranych przepisów normuj¹cych tê kwestiê.
W zwi¹zku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (art. 21 ust. 3 u.s.p.). Nie
znajdziemy jednak w ¿adnej z ustaw samorz¹dowych samodzielnych regulacji dotycz¹cych ochrony ogó³u funkcjonariuszy publicznych. Dlatego te¿ jestemy zmuszeni w tej kwestii stosowaæ w³aciwe przepisy prawa karnego oraz
cywilnego11. Powy¿sza ochrona nie oznacza jednak, i¿ radny w trakcie kadencji nie bêdzie (bez zgody rady) móg³ byæ poci¹gniêty do odpowiedzialnoci
karnej, karnoskarbowej, cywilnej czy jakiejkolwiek innej za pope³nione przez
9 Art. 21 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., nr 142,
poz. 1592 z pón. zm.  dalej jako u.s.p.).
10 Status prawny pracownika samorz¹dowego reguluj¹ m.in.: ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym; ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym; ustawa
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., nr 142,
poz.1590 z pón. zm.); ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych (tekst
jedn. Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458); ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (tekst jedn. Dz.U.
z 2006 r., nr 216, poz. 1584 z pón. zm.).
11 Zob. art. 222226 k.k.  ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88,
poz. 553 z pón. zm.) oraz art. 417 k.c.  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. nr 16, poz. 93 z pón. zm.).
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niego czyny karalne czy te¿ inne delikty. W odró¿nieniu bowiem od pos³ów
i senatorów, radnemu nie przys³uguje ¿aden immunitet12.
Na status radnego rady powiatu sk³ada siê jeszcze wiele innych obowi¹zków, uprawnieñ, zakazów i ograniczeñ. Do najistotniejszych uprawnieñ (pomijaj¹c ju¿ wy¿ej wskazane) z pewnoci¹ mo¿emy zaliczyæ:
1) Prawa zwi¹zane z tworzeniem uchwa³  prawo inicjowania
uchwa³, zg³aszania do nich autorskich poprawek, udzia³u w g³osowaniach
zarówno w trakcie sesji rady powiatu, jak i na posiedzeniach komisji13.
2) Uprawnienia pracownicze  pracodawca jest zobowi¹zany nie tylko zwolniæ radnego od pracy zawodowej w celu umo¿liwienia mu brania
udzia³u w pracach organów jednostki samorz¹du terytorialnego, ale i musi
uzyskaæ zgodê rady na rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy14. W tym
miejscu nale¿y odrzuciæ te pogl¹dy doktryny15, które uzale¿niaj¹ wspomnian¹ ochronê od z³o¿enia przez radnego lubowania. Tak wiêc osoba, która
otrzyma³a zawiadczenie o wyborze do danej rady, podlega ju¿ pe³nej ochronie, choæ nie rozpoczê³a jeszcze realnie wykonywania swojego mandatu.
Oznacza to, i¿ radny od momentu wyboru do momentu z³o¿enia lubowania
podlega tej samej ochronie (je¿eli chodzi o obowi¹zek wyra¿enia zgody rady
na rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy) co radny, który lubowanie ju¿
z³o¿y³. Co istotne, rada jest zobowi¹zana odmówiæ pracodawcy zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy w sytuacji, gdy podstaw¹ rozwi¹zania tego stosunku s¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Jeli
jednak rada wyda w takiej sytuacji zgodê, to uchwa³a taka, jako ra¿¹co
sprzeczna z prawem, zostanie uchylona w trybie nadzoru z urzêdu lub na
wniosek zainteresowanego. W sytuacji natomiast, gdy pracodawca bez zgody
rady rozwi¹¿e z pracownikiem (radnym) stosunek pracy, a ten od takiej
decyzji nie odwo³a siê do s¹du pracy w ustawowym terminie, to pomimo
wadliwego rozwi¹zania stosunku pracy bêdzie ono skuteczne.
12 Zob. podobnie A. Paku³a, Samorz¹d powiatowy  wybrane problemy ustroju i funkcjonowania, [w:] A. B³a (red.), Studia nad samorz¹dem terytorialnym, Wroc³aw, 2002, s. 128.
13 Zob. obszernie na ten temat: S. Bu³ajewski, Tryb podejmowania uchwa³ przez radê
powiatu w III RP, Studia Prawnoustrojowe 2005, nr 5, s. 7598.
14 G³ównym celem tego uprawnienia jest zagwarantowanie radnemu swobody wykonywania mandatu po to, by pracodawca nie móg³ w ¿aden sposób wp³ywaæ na decyzje podejmowane
przez radnego oraz aby radny podejmowa³ wszystkie decyzje suwerennie, bez obawy utraty
pracy. Ochrona ta jednak nie ma charakteru absolutnego. Zgodnie z ukszta³towanym orzecznictwem Naczelnego S¹du Administracyjnego, powy¿sza ochrona nie obejmuje ochrony stosunku
pracy starosty, wicestarosty czy te¿ pozosta³ych cz³onków zarz¹du (zob. np. wyrok NSA z dnia
5 marca 1997 r., II SA 1260/96; ONSA 1998, nr 1, poz. 18). Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
tak¿e wyrok NSA z dnia 12 padziernika 1990 r. (SA/Lu 663/90; OSP 1991, nr 5, poz. 131),
który stanowi m.in., i¿ wyra¿enie zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy lub odmowa pozostawiona jest uznaniu rady. Zdaniem s¹du uchwa³a taka nie podlega jakimkolwiek rodkom
nadzoru.
15 A. Andruszkiewicz, Od kiedy prawo chroni..., s. 16.
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3) Prawo radnego do diet i zwrotu kosztów podró¿y okrela rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokoci diet przys³uguj¹cych radnemu powiatu16, co do kosztów podró¿y s³u¿bowej za rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 31
lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania nale¿noci z tytu³u zwrotu kosztów
podró¿y s³u¿bowych radnych powiatu17.
4) Prawo do tworzenia klubów radnych  ustawa o samorz¹dzie
powiatowym nie zobowi¹zuje radnych do tworzenia klubów, a jedynie daje im
tak¹ mo¿liwoæ18. Praktycznie w ka¿dym samorz¹dzie powiatowym istniej¹
grupy radnych zrzeszone w klubach19. Ustawodawca nie wskaza³ ustawowych ograniczeñ, je¿eli chodzi o liczbê klubów w radzie, a tym samym wprowadzenie takich ograniczeñ nie jest dopuszczalne w regulacjach statutowych.
Cz³onkami klubu mog¹ byæ tylko i wy³¹cznie radni powiatowi i to niezale¿nie
od pe³nionych w radzie funkcji. Wyklucza to wiêc mo¿liwoæ cz³onkostwa
w klubie osób niemaj¹cych statusu radnego danej rady. Statut powiatu mo¿e
jedynie okreliæ zasady tworzenia klubów radnych, nie mo¿e wiêc (jak s³usznie zauwa¿ono) ustalaæ szczegó³ów organizacyjnych ich struktur i zasad pracy czy te¿ ograniczaæ radnym prawo do zrzeszania siê w klubach20. Wielokrotnie NSA w swoich orzeczeniach wyra¿a³ pogl¹d, i¿ ingerencja rady
w organizacjê i zasady dzia³ania klubów radnych nie mo¿e siêgaæ zbyt daleko. Dlatego te¿ zdaniem s¹du nie mo¿na uzale¿niaæ rozpoczêcia dzia³alnoci
klubu od zatwierdzenia jego regulaminu przez radê. W przypadku niewielkiej liczebnoci ustawowego sk³adu rady nie jest te¿ dopuszczalne ustalanie
w statucie wysokiego limitu osobowego, który praktycznie uniemo¿liwi³by
utworzenie klubu21.
5) Jawnoæ dzia³ania organów samorz¹dowych22 wynika bezporednio
z obowi¹zuj¹cej Konstytucji, która w art. 61 ust. 1 stanowi: Obywatel ma
prawo do uzyskiwania informacji o dzia³alnoci organów w³adzy publicznej
oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne.... Zgodnie z art. 61 ust. 2 Konstytu16

Dz.U. nr 61, poz. 709.
Dz.U. nr 66, poz. 799.
18 Zob. art. 18 u.s.p.
19 Ustawodawca nie stawia radnym, którzy chc¹ utworzyæ klub, ¿adnych warunków, pozostawiaj¹c im tym samym pe³n¹ swobodê. Radni poprzez odpowiednie przepisy w statucie okrelaj¹ zasady tworzenia klubów radnych.
20 P. Dobosz, Komentarz do art. 18 ustawy o samorz¹dzie powiatowym, [w:] P. Chmielnicki
(red.), Komentarz do ustawy o samorz¹dzie powiatowym, Warszawa 2005, s. 153.
21 Por. wyrok NSA z dnia 25 sierpnia 1997 r., II SA 310/97, ONSA 1998, nr 2, poz. 70; oraz
wyrok NSA z dnia 28 listopada 1996 r., II SA 910/96, ONSA 1997, nr 4, poz. 167.
22 Zob. szerzej: E. Góral, Prawo do informacji i jawnoæ dzia³ania w jednostkach samorz¹du terytorialnego, [w:] E. Ura (red.), Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec dzia³añ
administracji publicznej, Rzeszów 2002, s. 149157; J. Stankiewicz, Prawo do informacji
o dzia³aniach organów administracji publicznej, [w:] ibidem, s. 457464.
17
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cji prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostêp do dokumentów oraz
wstêp na posiedzenia kolegialnych organów w³adzy publicznej pochodz¹cych
z powszechnych wyborów, z mo¿liwoci¹ rejestracji dwiêku lub obrazu.
Powy¿sze prawa stanowi¹ tzw. prawa polityczne obywatelskie, które przys³uguj¹ wy³¹cznie osobom posiadaj¹cym polskie obywatelstwo. Ustawa o samorz¹dzie powiatowym w pe³ni potwierdza powy¿sze przepisy Konstytucji23,
a co wiêcej, zobowi¹zuje radnych powiatowych do corocznego sk³adania
owiadczeñ maj¹tkowych24. Dane w nich zawarte s¹ jawne z wy³¹czeniem
informacji o adresie zamieszkania sk³adaj¹cego owiadczenie oraz o miejscu
po³o¿enia nieruchomoci25. Ponadto jawne informacje zawarte w owiadczeniach maj¹tkowych s¹ udostêpniane w Biuletynie Informacji Publicznej,
o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do informacji
publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r., nr 153, poz. 1271)26.
W Biuletynie Informacji Publicznej np. samorz¹d powiatowy ma obowi¹zek
og³aszania informacji o zasadach funkcjonowania podmiotów, w tym o stanie
przyjmowania spraw, kolejnoci ich za³atwiania i rozstrzygania czy te¿ zamieszczania informacji o danych publicznych27. Jawna jest tak¿e gospodarka
rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê w dyspozycji powiatu. Oznacza to
w szczególnoci jawnoæ debaty bud¿etowej, opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu powiatu, przedstawienie pe³nego
wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu i ujawnienie
sprawozdania zarz¹du z dzia³añ28. Mo¿na oczywicie ograniczyæ jawnoæ
dzia³ania organów samorz¹dowych, jednak¿e musi to wynikaæ z ustaw i tylko
ze wzglêdu na okrelon¹ w nich ochronê wolnoci i praw innych osób
i podmiotów gospodarczych oraz ochronê porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa lub wa¿nego interesu gospodarczego pañstwa29. Nie ma wiêc mowy
o statutowym rozszerzeniu katalogu spraw, w których mog³aby byæ wy³¹czona lub ograniczona jawnoæ dzia³ania organów samorz¹dowych, gdy¿ by³oby
to sprzeczne z art. 61 ust. 3 Konstytucji. Rada powiatu natomiast ma pe³n¹
swobodê ustalania w statucie zasad dostêpu do dokumentów i korzystania
23 Por. art. 8a u.s.p. K. Hajduk-Pop³awska, Dostêp do informacji na zasadach zawartych
w statutach, Gazeta Samorz¹du i Administracji 2002, nr 21, s. 29
24 Art. 25c ust. 1 u.s.p. stanowi, i¿ Radny, cz³onek zarz¹du powiatu, sekretarz, skarbnik
powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarz¹dzaj¹ca i cz³onek organu
zarz¹dzaj¹cego powiatow¹ osob¹ prawn¹ oraz osoba wydaj¹ca decyzje administracyjne w imieniu starosty s¹ obowi¹zani do z³o¿enia owiadczenia o swoim stanie maj¹tkowym....
25 Art. 25d ust. 1 u.s.p.
26 Art. 25d ust. 3 u.s.p.
27 Patrz szerzej: M. Jendra, Nowe obowi¹zki informacyjne, Gazeta Samorz¹du i Administracji 2004, nr 5, s. 61.
28 Art. 61 u.s.p.
29 Art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.
nr 78, poz. 483 z pón. zm.).
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z nich przez obywateli30. Przyk³adowo nie bêdzie mo¿liwe wprowadzenie
ograniczenia prawa wstêpu na sesjê rady ze wzglêdu na ochronê porz¹dku
publicznego. Wprowadzenie takiego zakazu ewidentnie narusza prawo. Tak
wiêc ochrona porz¹dku publicznego podczas sesji rady musi byæ zapewniona
poprzez zastosowanie innych metod31. Wreszcie prawo prasowe32 zapewnia
dziennikarzom, a za ich porednictwem ogó³owi wyborców prawo do uzyskiwania informacji o dzia³alnoci organów samorz¹dowych33. Nale¿y jednak
stwierdziæ, i¿ pe³na jawnoæ ¿ycia publicznego nie jest mo¿liwa, choæ kolejne
nowelizacje ustaw samorz¹dowych ograniczy³y do minimum sfery ¿ycia publicznego, do których szeregowy obywatel nie ma dostêpu34.
6) Prawo powrotu radnego (po wyganiêciu mandatu) do wczeniej
wykonywanej pracy na tym samym lub równorzêdnym stanowisku z wynagrodzeniem odpowiadaj¹cym p³acy, jak¹ radny otrzymywa³by, gdyby nie
przys³ugiwa³ mu urlop bezp³atny. Zgodnie z art. 25 zdanie drugie u.s.p.
wystarczy, aby radny zg³osi³ gotowoæ przyst¹pienia do pracy w terminie
7 dni od dnia wyganiêcia mandatu. Nie jest natomiast istotne, czy pracodawca takiego pracownika dopuci do pracy, czy te¿ nie  samo zg³oszenie
gotowoci do pracy powoduje, ¿e przys³uguj¹ mu wszystkie wiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku do pracy. Pracownik ten nie jest wiêc w takim przypadku zobowi¹zany do wniesienia do s¹du pozwu o przywrócenie do pracy lub
o nawi¹zanie stosunku pracy.
7) Prawo do wniesienia skargi wynika z art. 237 § 2 k.p.a. Radni,
[...] którzy wnieli skargê we w³asnym imieniu albo przekazali do za³atwienia skargê innej osoby, powinni byæ zawiadomieni o sposobie za³atwienia
skargi, a gdy jej za³atwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjanieñ  tak¿e o stanie rozpatrzenia skargi, najpóniej w terminie czternastu
dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
30

Par. 7 ust. 4 Statutu Powiatu Mylenickiego: Udostêpnienie dokumentu nastêpuje na
wniosek osoby zainteresowanej, która mo¿e dokonaæ przegl¹du akt oraz sporz¹dzaæ z nich
notatki i odpisy. Mo¿e równie¿ wnioskowaæ o wydanie jej uwierzytelnionego odpisu dokumentu,
o ile jest to uzasadnione jej wa¿nym interesem. Czynnoæ ta nale¿y do w³aciwoci przewodnicz¹cego Rady Powiatu oraz starosty powiatu lub osób przez nich upowa¿nionych w zakresie
posiadanej dokumentacji.
31 M. Malewska, Obywatele zawsze mog¹ uczestniczyæ w sesji rady, Gazeta Samorz¹du
i Administracji 2003, nr 12, s. 10; E. Olejniczak-Sza³kowska, Ustawowe podstawy prawa obywatela do informacji o dzia³alnoci organów samorz¹du terytorialnego, Samorz¹d Terytorialny
1995, nr 4, s. 315. Zob. tak¿e: wyrok NSA z dnia 20 marca 2003 r., sygn. II SA/Gd 1529/02.
32 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24 z pón. zm.)
w art. 1 stanowi, i¿ Prasa, zgodnie z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolnoci
wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawnoci ¿ycia
publicznego oraz kontroli i krytyki spo³ecznej.
33 W. Kisiel, Ustrój samorz¹du terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003, s. 156.
34 Zob. szerzej: P. Sitniewski, Realizacja zasady jawnoci w samorz¹dzie terytorialnym
w Polsce, [w:] S. Dolata (red.), Problemy prawne w dzia³alnoci samorz¹du terytorialnego, Opole
2002, s. 221239.
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Je¿eli za chodzi o obowi¹zki radnego, to mo¿emy wyró¿niæ nastêpuj¹ce:
1) Obowi¹zek kierowania siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej.
Zgodnie z art. 1 u.s.p., mieszkañcy powiatu tworz¹ z mocy prawa lokaln¹
wspólnotê samorz¹dow¹. Powy¿szy przepis stanowi rozwiniêcie dwóch postanowieñ Konstytucji35, a tak¿e jednego postanowienia Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego36. Konstytucja definiuje wspólnotê samorz¹dow¹
jako ogó³ mieszkañców, a tym samym zobowi¹zuje nas do przyjêcia, i¿ ow¹
wspólnotê tworz¹ nie tylko obywatele polscy, ale i cudzoziemcy czy nawet
bezpañstwowcy. Dlatego te¿ o statusie cz³onka powiatowej wspólnoty samorz¹dowej nie decyduje przynale¿noæ pañstwowa, ale fakt zamieszkiwania
osoby fizycznej w miejscowoci, w której chce ona przebywaæ z zamiarem
sta³ego pobytu37. Zgodnie z orzecznictwem NSA [...] sta³e zamieszkiwanie
jest spraw¹ faktu i jego ustalenie zale¿y od okolicznoci danego przypadku.
Oznacza to, ¿e sta³ego zamieszkiwania danej osoby w okrelonym miejscu
nie ocenia siê wy³¹cznie wed³ug jej zameldowania na pobyt sta³y, lecz na
podstawie faktów wiadcz¹cych o jej sta³ym przebywaniu w danej miejscowoci38, natomiast brak zameldowania nie pozbawia osoby stale zamieszkuj¹cej
w gminie statusu cz³onka wspólnoty gminnej39. Powy¿sza teza moim zdaniem
zachowuje aktualnoæ równie¿ w stosunku do mieszkañców powiatu.
Zdaniem A. Piekary pojêcie wspólnota oznacza, ¿e [...] jaka zbiorowoæ ludzka wesz³a w wy¿sze stadium rozwoju  w³anie wspólnotê [...]
charakteryzuj¹c¹ siê istotnym stopniem zintegrowania spo³ecznego, zdolnoci¹ do samoorganizacji w imiê wspólnych celów oraz istnieniem stosunkowo
rozleg³ych w¹tków wspólnej wiadomoci spo³ecznej, zdeterminowanej warunkami lokalnymi. Dziêki temu czêstokroæ powstaj¹ i funkcjonuj¹ w ¿yciu
spo³ecznoci lokalnej, czyli wspólnoty, tak cenne wartoci, jak lokalny patriotyzm wraz z solidarnoci¹ i zaradnoci¹ grupow¹ mieszkañców40. Obowi¹zek kierowania siê dobrem tak scharakteryzowanej wspólnoty samorz¹dowej
powinien g³ównie polegaæ na ci¹g³ym i bezporednim kontakcie z wyborcami.
Oczywicie kontaktu takiego nie nale¿y ograniczaæ do przyjmowania od
35 Art. 16 ust. 1 Konstytucji RP: Ogó³ mieszkañców jednostek zasadniczego podzia³u
terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotê samorz¹dow¹. Art. 164 ust. 2 Konstytucji RP:
Inne jednostki samorz¹du regionalnego albo lokalnego i regionalnego okrela ustawa.
36 Zgodnie z art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego sporz¹dzonej
w Strasburgu dnia 15 padziernika 1985 r. (Dz.U. z 1994 r., nr 124, poz. 607): Samorz¹d
terytorialny oznacza prawo i zdolnoæ spo³ecznoci lokalnych, w granicach okrelonych prawem,
do kierowania i zarz¹dzania zasadnicz¹ czêci¹ spraw publicznych na ich w³asn¹ odpowiedzialnoæ i w interesie ich mieszkañców.
37 Zob. art. 25 k.c.
38 Wyrok NSA z dnia 11 padziernika 1991 r., SA/Lu 630/91, OSS 1993, nr 5, poz. 109.
39 Wyrok NSA z dnia 29 czerwca 1995 r., SA/Po 518/95, OSS 1996, nr 2, poz. 43.
40 A. Piekara, Samorz¹d terytorialny, istota spo³eczna i prawna, uwarunkowania i funkcje,
[w:] A. Piekara, Z. Niewiadomski (red.), Samorz¹d terytorialny zagadnienia prawne i administracyjne, Warszawa 1998, s. 12.
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mieszkañców powiatu postulatów i przedstawiania ich organom stanowi¹cym
i wykonawczym. Radny winien czuwaæ nad tym, aby zg³aszane postulaty
by³y nie tylko wys³uchiwane, ale i realizowane. W tym celu jako podmiot
inicjatywy uchwa³odawczej mo¿e wnosiæ projekty stosownych uchwa³ pod
obrady rady. Niestety podmiotem, który najrzadziej korzysta z prawa inicjatywy uchwa³odawczej, s¹ w³anie grupy radnych. Jednak¿e najwiêkszym
mankamentem ustanawiania prawa w samorz¹dzie jest tworzenie uchwa³
korzystnych dla grupy, która aktualnie sprawuje w³adzê w powiecie, a niezaspokajaj¹cych potrzeby mieszkañców. Mam nadziejê, ¿e i ta kwestia ulegnie
zmianie.
2) Obowi¹zek uczestnictwa w pracach organów jednostek samorz¹du terytorialnego. Ka¿dy radny powinien braæ czynny udzia³ w pracach
rady powiatu, zarz¹du, komisji czy te¿ powiatowych jednostek organizacyjnych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany41. Obowi¹zek ten jest
niemal analogicznie uregulowany w art. 24 u.s.g., dlatego te¿ orzecznictwo
odnosz¹ce siê do tego przepisu jest w pe³ni aktualne i znajduje odpowiednie
zastosowanie do regulacji tej materii w ustawie o samorz¹dzie powiatowym.
Z przepisu tego nie wynika niestety jakakolwiek sankcja (np. pozbawienie
mandatu) gro¿¹ca radnemu, który ca³kowicie ignoruje postanowienia tej normy. Co wiêcej, taka sankcja nie mo¿e siê te¿ znaleæ w statucie powiatu,
albowiem nie upowa¿nia do tego ustawa ustrojowa. Nie ma natomiast przeszkód, aby w statucie powiatu zamieciæ przepis bêd¹cy podstaw¹ do obni¿enia
diety radnemu, który przekroczy dopuszczaln¹ liczbê nieobecnoci w posiedzeniach organów samorz¹du powiatowego lub jego organów wewnêtrznych (rady,
zarz¹du, komisji sta³ych). Mo¿liwe jest tak¿e upublicznienie takich absencji.
3) Obowi¹zek z³o¿enia owiadczenia o swoim stanie maj¹tkowym. Zgodnie z art. 25c ust. 1 u.s.p. owiadczenie maj¹tkowe radnego dotyczy jego maj¹tku odrêbnego oraz maj¹tku objêtego ma³¿eñsk¹ wspólnoci¹
maj¹tkow¹. Sk³adniki maj¹tkowe, które powinny byæ wymienione w owiadczeniu maj¹tkowym, zosta³y szczegó³owo okrelone w rozporz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie okrelenia wzorów formularzy owiadczeñ maj¹tkowych radnego powiatu. Rozporz¹dzenie zawiera
dwa wzory formularzy: osobne dla radnego i osobne dla pozosta³ych pracowników powiatu wymienionych w ust. 1 u.s.p. Zgodnie z ust 4 art. 25c u.s.p.
radny sk³ada pierwsze owiadczenie maj¹tkowe w terminie 30 dni od dnia
z³o¿enia lubowania. Do pierwszego owiadczenia maj¹tkowego radny jest
obowi¹zany do³¹czyæ informacjê o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym
uzyska³ mandat, je¿eli tak¹ dzia³alnoæ prowadzi³ przed dniem wyboru. Kolejne owiadczenia maj¹tkowe s¹ sk³adane przez radnego co roku do dnia
41

Z. Bukowski, T. Jêdrzejewski, P. R¹czka, op. cit., s. 158.
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30 kwietnia, wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na
2 miesi¹ce przed up³ywem kadencji.
Owiadczenie maj¹tkowe zawiera informacje o:
 zasobach pieniê¿nych, nieruchomociach, udzia³ach i akcjach w spó³kach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Pañstwa, innej pañstwowej osoby prawnej, jednostek samorz¹du terytorialnego, ich zwi¹zków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlega³o zbyciu w drodze przetargu,
a tak¿e dane o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej oraz dotycz¹ce zajmowania stanowisk w spó³kach handlowych,
 dochodach osi¹ganych z tytu³u zatrudnienia lub innej dzia³alnoci zarobkowej lub zajêæ, z podaniem kwot uzyskiwanych z ka¿dego tytu³u,
 mieniu ruchomym o wartoci powy¿ej 10 000 z³,
 zobowi¹zaniach pieniê¿nych o wartoci powy¿ej 10 000 z³, w tym zaci¹gniêtych kredytach i po¿yczkach oraz warunkach, na jakich zosta³y udzielone42.
Analiza danych zawartych w owiadczeniu maj¹tkowym dokonywana
jest nie tylko przez przewodnicz¹cego powiatu, ale przede wszystkim przez
urz¹d skarbowy w³aciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania osoby sk³adaj¹cej owiadczenie maj¹tkowe. Analizuj¹c owiadczenie maj¹tkowe, urz¹d
skarbowy uwzglêdnia równie¿ zeznanie o wysokoci osi¹gniêtego dochodu
w roku podatkowym (PIT) ma³¿onka osoby sk³adaj¹cej owiadczenie. W tym
punkcie nie sposób nie wspomnieæ o wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 13
marca 2007 r. W orzeczeniu tym Trybuna³ odniós³ siê do niekonstytucyjnych
przepisów w samorz¹dowej ordynacji wyborczej, która kara³a utrat¹ mandatu radnego, który w terminie nie z³o¿y³ owiadczenia maj¹tkowego lub
owiadczenia o dzia³alnoci gospodarczej ma³¿onka. Trybuna³ stwierdzi³
m.in., ¿e sankcja w postaci utraty mandatu jest niewspó³mierna w stosunku
do czynu, tj. niez³o¿enia owiadczenia maj¹tkowego w ustawowym terminie43.
4) Obowi¹zek z³o¿enia wniosku o urlop bezp³atny. Zgodnie z art.
24 ust. 1 u.s.p.: Radny, który przed uzyskaniem mandatu wykonywa³ pracê
w ramach stosunku pracy w starostwie powiatowym lub pe³ni³ funkcjê kierownika jednostki organizacyjnej tego powiatu, w którym uzyska³ mandat,
obowi¹zany jest z³o¿yæ wniosek o urlop bezp³atny w terminie 7 dni od dnia
og³oszenia wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy, przed z³o¿eniem lubowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1. Przepis ten jest niemal
kopi¹ art. 24b u.s.g. Co istotne, pracodawca nie ma mo¿liwoci odmowy
udzielenia urlopu, jest to tzw. urlop obligatoryjny, który pracownik musi
42
43

Art. 25c ust. 1 u.s.p.
Na skutek orzeczenia do ustawy o samorz¹dzie powiatowym dodano art. 25c ust. 5a,
który obecnie brzmi: Je¿eli terminy okrelone w ust. 4 lub 5 nie zostan¹ dotrzymane, odpowiednio, przewodnicz¹cy rady powiatu, wojewoda lub starosta w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobê, która nie z³o¿y³a owiadczenia do jego
niezw³ocznego z³o¿enia, wyznaczaj¹c dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy siê
od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.
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otrzymaæ. Szczególnie chronieni s¹ tak¿e pracownicy zatrudnieni w starostwie powiatowym na czas okrelony. Pracodawca, bowiem nie tylko musi
takim pracownikom udzieliæ urlopu bezp³atnego na ich ¿¹danie, ale i jest
zobowi¹zany do przed³u¿enia im stosunku pracy do trzech miesiêcy od wyganiêcia mandatu, nawet wtedy, gdy umowa mia³aby siê zakoñczyæ w terminie
wczeniejszym zgodnym z tym wskazanym w samej umowie. Oczywicie
pracownika nikt nie jest w stanie zmusiæ do z³o¿enia wniosku o urlop bezp³atny, ale wtedy koñczy siê to dla niego wyganiêciem mandatu.
Co mo¿e dziwiæ, zdarzaj¹ siê takie sytuacje, ¿e pracownik starostwa
powiatowego wybrany do rady powiatu w pe³ni wiadomie nie sk³ada stosownego wniosku o urlop, godz¹c siê tym samym na utratê mandatu. Dzieje siê
tak wówczas, gdy dany kandydat na radnego powiatowego startuje w wyborach tylko dlatego, by licie wyborczej, z której startuje, przysporzyæ wiêcej
g³osów. Niezale¿nie bowiem od tego, czy jego mandat wygasa, czy te¿ nie,
g³osy oddane na takiego kandydata nie przepadaj¹ i licz¹ siê w dalszym
ci¹gu w podziale mandatów. Na tym polega w³anie zasada proporcjonalnoci
w wyborach. Zasada ta to z jednej strony sposób ustalania wyników g³osowania (obecnie obowi¹zuje metoda dHondta), z drugiej za strony zobowi¹zanie
do rozdzia³u mandatów w okrêgu wyborczym proporcjonalnie do odsetka
g³osów, jakie uzyska³y poszczególne komitety wyborcze. Zalet¹ systemu proporcjonalnego jest to, ¿e niezale¿nie od wyników g³osowania zawsze do rozdzielenia mandatów wystarczy przeprowadzenie tylko jednej tury wyborów.
Istot¹ zasady proporcjonalnoci jest tak¿e to, i¿ przyznanie mandatów poszczególnym kandydatom mo¿e byæ dokonane dopiero po przekroczeniu
w skali powiatu przez komitet wyborczy progu wyborczego, który w przypadku wyborów do rady powiatu wynosi 5% wa¿nie oddanych g³osów44.
5) Obowi¹zek radnego do z³o¿enia owiadczenia o dzia³alnoci
gospodarczej prowadzonej przez ich ma³¿onka, wstêpnych, zstêpnych oraz rodzeñstwo odnosi³ siê jedynie do sytuacji, w której dzia³alnoæ
ta wykonywana jest na terenie powiatu, w którym osoba obowi¹zana do
z³o¿enia owiadczenia pe³ni funkcjê lub jest zatrudniona. Radni obowi¹zani
byli równie¿ do z³o¿enia owiadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich ma³¿onków, wstêpnych, zstêpnych i rodzeñstwo, je¿eli umowy
te zawarte zosta³y z organami powiatu, jednostkami organizacyjnymi powiatu lub powiatowymi osobami prawnymi i nie dotycz¹ stosunków prawnych
wynikaj¹cych z korzystania z powszechnie dostêpnych us³ug lub ze stosunków prawnych powsta³ych na warunkach powszechnie obowi¹zuj¹cych (art.
25e ust. 1 u.s.p.). Przepis dodatkowo formu³owa³ w ust. 2 obowi¹zek z³o¿enia
pisemnej informacji o podjêciu przez wymienionych cz³onków rodziny:
44 Por. tak¿e. M. Chmaj, Ordynacja samorz¹dowa (wprowadzenie), Kraków 2000, s. 824;
J. Juchniewicz, M. Kazimierczuk, Wolnoci i prawa polityczne, [w:] M. Chmaj (red.), Wolnoci
i prawa cz³owieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2006, s. 168178.
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 zatrudnienia na terenie danego powiatu w jednostce organizacyjnej
jednostki samorz¹du terytorialnego lub zwi¹zku jednostek samorz¹du terytorialnego;
 pracy lub czynnoci zarobkowych na innej podstawie w spó³kach handlowych, w których co najmniej 50% udzia³ów lub akcji maj¹ jednostki samorz¹du terytorialnego;
 zmiany stanowiska w jednym z wy¿ej wymienionych podmiotów.
Moim zdaniem przepis ten by³ na tyle niejednoznaczny, ¿e móg³ prowadziæ do ró¿nych interpretacji, a tym samym nierównego traktowania radnych
bêd¹cych w jednakowej sytuacji faktycznej i prawnej, dlatego te¿ s³usznie
zosta³ uchylony.
Do najistotniejszych zakazów i ograniczeñ, jakie ustawa o samorz¹dzie
powiatowym kieruje do radnego powiatowego, z pewnoci¹ mo¿emy zaliczyæ:
1) Zakaz przyjmowania darowizn i podejmowania dodatkowego
zajêcia, gdy¿ mo¿e to podwa¿yæ zaufanie wyborców do wykonywania mandatu (art. 25a ust. 1 u.s.p.)45. Trudno doszukiwaæ siê tego przepisu w pierwotnej wersji tej ustawy. £atwo mo¿emy natomiast dostrzec analogiê w ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (art. 33
ust. 2)46, w której ta materia jest niemal identycznie uregulowania. Niestety
ani w ustawie o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora, ani w ¿adnej
z samorz¹dowych ustaw ustrojowych nie odnajdziemy dodatkowych kryteriów, w oparciu o które mo¿liwe by³oby rozstrzygniêcie, czy konkretne dodatkowe zajêcie lub przyjêta przez radnego darowizna podwa¿a do niego zaufanie, czy te¿ nie. Ustawodawca nie wskazuje tak¿e podmiotu, który by³by
w³adny ten problem rozstrzygn¹æ, a tym samym nie jest mo¿liwe wskazanie
takiego podmiotu w akcie prawa miejscowego, jakim jest statut powiatu.
Dlatego te¿ przepis ten jest przepisem martwym i jako taki mo¿e byæ uznawany jedynie za ozdobnik ustawy, a nie przepis, który mia³by byæ podstaw¹
do rozwi¹zywania realnych problemów.
2) Zakaz prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu odnosi siê do ró¿nej aktywnoci nie tylko radnych,
ale i ich najbli¿szych. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny
uzna³ art. 25b ust. 4 u.s.p w czêci dotycz¹cej ma³¿onków osób wymienionych
w art. 25b ust. 3 u.s.p. za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP47.
Art. 25b u.s.p. wy³¹cza jako niedopuszczalne nastêpuj¹ce formy gospodarczej aktywnoci:
 prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, jak równie¿ zarz¹dzanie tak¹ dzia³alnoci¹ lub wystê45 Przepis ten stanowi zespó³ klauzul generalnych, zawiera nieostre kryteria i nie jest
wyposa¿ony w jakiekolwiek sankcje.
46 Tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., nr 221, poz. 2199 z pón. zm.
47 Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 13 lipca 2004 r., sygn. K 20/2003, Dz.U. nr 167,
poz. 1759.

Status prawny radnego powiatowego w samorz¹dzie Rzeczypospolitej Polskiej

269

powanie jako jej przedstawiciel lub pe³nomocnik, je¿eli taka dzia³alnoæ jest
prowadzona z wykorzystaniem mienia powiatu (art. 25b ust. 1 u.s.p.);
 pozostawanie cz³onkiem w³adz zarz¹dzaj¹cych, kontrolnych lub rewizyjnych b¹d pe³nomocnikiem spó³ek handlowych z udzia³em powiatowych
osób prawnych lub przedsiêbiorców, w których uczestnicz¹ takie osoby (art.
25b ust. 3 u.s.p.);
 posiadanie pakietu wiêkszego ni¿ 10% udzia³ów lub akcji w spó³kach
handlowych z udzia³em powiatowych osób prawnych lub przedsiêbiorców,
w których uczestnicz¹ takie osoby (art. 25b ust. 5 u.s.p.). Udzia³y lub akcje
przekraczaj¹ce ten pakiet powinny byæ zbyte przez radnego przed pierwsz¹
sesj¹ rady powiatu, a w razie niezbycia ich nie uczestnicz¹ one przez okres
sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wyganiêciu w wykonywaniu
przys³uguj¹cych im uprawnieñ (prawa g³osu, prawa do dywidendy, prawa do
podzia³u maj¹tku, prawa poboru).
Sankcjê za naruszenie powy¿szych zakazów odnajdziemy w art. 190 ust.
1 pkt 2a samorz¹dowej ordynacji wyborczej. Zgodnie z tym przepisem wyganiêcie mandatu nastêpuje na skutek naruszenia ustawowego zakazu ³¹czenia mandatu radnego z wykonywaniem okrelonych w odrêbnych przepisach
funkcji lub dzia³alnoci.
Ponadto w powiatowej ustawie ustrojowej odnajdziemy sankcjê szczególn¹ w wypadku naruszenia zakazu okrelonego we wspomnianym ju¿ wy¿ej
art. 25b ust. 3, a mianowicie wybór lub powo³anie radnych lub ich ma³¿onków na te okrelone w tym artykule funkcje jest z mocy prawa niewa¿ny.
Powy¿sze zakazy i ograniczenia zawarte w przepisach prawnych s¹ niezbêdne, gdy¿ ich istnienie uniemo¿liwia wykorzystywanie funkcji publicznej,
jak¹ pe³ni radny, do osi¹gania osobistych korzyci maj¹tkowych48.
3) Zasada niepo³¹czalnoci (incompatibilitas), czyli niepo³¹czalnoæ
mandatu radnego z pewnymi funkcjami (urzêdami, stanowiskami), jest powszechnym i trwa³ym elementem prawnego statusu radnego. Zgodnie z t¹
zasad¹ mandatu radnego powiatu nie mo¿na ³¹czyæ z: mandatem pos³a lub
senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, cz³onkostwem
w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego49.
48 Por.: A. Brzozowska, Status radnego w Polsce w procesie integracji z Uni¹ Europejsk¹,
[w:] S. Micha³owski, A. Paw³owska (red.), Samorz¹d lokalny w Polsce, Lublin 2004, s. 2533;
A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko, Prawo samorz¹du terytorialnego w zarysie,
wyd. 2, Katowice 2001, s. 3537; A. Paku³a, op. cit., [w:] A. B³a (red.), op. cit., s. 128130;
Z. Leoñski, Ustrój zadania samorz¹du terytorialnego, [w:] S. Wykrêtowicz (red.), Samorz¹d
w Polsce, istota, formy, zadania, Poznañ 2001, s. 153156; S. Kalina, [w:] M. Ofiarska,
J. Ciapa³a (red.), op. cit., s. 112116; Z. Niewiadomski, Nadzór nad samorz¹dem terytorialnym,
[w:] Z. Niewiadomski (red.), Samorz¹d terytorialny ustrój i gospodarka, Bydgoszcz  Warszawa
2001, s. 96; I. Andruszkiewicz, Niektóre uprawnienia radnego, Gazeta Samorz¹du i Administracji 2002, nr 25, s. 10; £. Ciszewski, Radny radnemu równy, Gazeta Samorz¹du i Administracji 2003, nr 10, s. 10; I. Andruszkiewicz, Na ile radny mo¿e wp³ywaæ na treæ uchwa³,
Gazeta Samorz¹du i Administracji 2003, nr 2, s. 10.
49 Art. 21 ust. 8 u.s.p.
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Przepis zosta³ wprowadzony na mocy art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11
kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie
powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw50. Jego naruszenie powoduje wyganiêcie mandatu zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 2a samorz¹dowej
ordynacji wyborczej. Sankcja ta ma odpowiednie zastosowanie nawet wtedy,
gdyby w krótkim czasie radny zrezygnowa³ z kwestionowanego stanowiska.
4) Zakaz g³osowania w swojej sprawie, je¿eli dotyczy to interesu
prawnego radnego (art. 21 ust. 7 u.s.p.). Za A. Szewcem nale¿y stwierdziæ, i¿
dyrektywy wyk³adni systemowej pozwalaj¹ (i nakazuj¹) przyj¹æ, ¿e interesem prawnym w rozumieniu przepisów tych ustaw jest interes, o którym
mowa w art. 28 k.p.a. Takie zreszt¹ stanowisko w tej sprawie zajmuje doktryna prawa administracyjnego i orzecznictwo  zob. np. wyroki SN z 27
maja 1999 r., III RN 5/99 (OSNAPiUS 2000, nr 9, poz. 337) i z 4 grudnia
2002 r., III RN 218/0 (OSNP-wk³. 2003, nr 9, poz. 5; OSNP 2004, nr 2, poz. 23;
LEX nr 77183). To oznacza, ¿e interesem prawnym jest tylko taki, który
spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: 1) wynika z konkretnego przepisu, przy
czym zasadniczo chodzi tutaj o przepis prawa publicznego; 2) przejawia siê
jako obiektywna, czyli rzeczywicie istniej¹ca i daj¹ca siê obiektywnie stwierdziæ, potrzeba ochrony prawnej; 3) jest interesem osobistym, indywidualnym,
w³asnym, konkretnym i aktualnym, a nie ewentualnym (potencjalnym)51.
Moim zdaniem interes prawny radnego przy podejmowaniu uchwa³ nale¿y rozumieæ w sposób bardzo szeroki  nie tylko wtedy, gdy np. uchwa³a
dotyczy wynagrodzenia dla starosty, który jest jednoczenie radnym, ale
i sytuacji, w której dokonywany jest wybór na stanowisko starosty, a kandydatem na tê funkcjê jest jeden z radnych danej rady. W opisanych sytuacjach
radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu. Powy¿sza kwestia zosta³a ju¿
rozstrzygniêta w orzeczeniach NSA, które niestety s¹ sobie przeciwstawne52.
Wydaje siê, ¿e ustawodawca celowo uregulowa³ tê kwestiê w sposób ogólny
i dlatego zarówno interes prawny, jak i interes faktyczny dyskwalifikuj¹
radnego z udzia³u w g³osowaniu53. Pogl¹dy doktryny co prawda przecz¹
50
51

Dz. U. nr 45, poz. 497.
A. Szewc, Interes prawny radnego, Wspólnota 2009, [online] <www.wspolnota.org.pl/
index.php?option=com_content&task=view&id=6247/>, dostêp: 2.05.2009 r.
52 Por. wyrok NSA z dnia 10 wrzenia 2002 r., II S.A./Wr 1498/02, OSS 2003, nr 1, poz. 18.
Powy¿sze orzeczenie dotyczy co prawda sytuacji, gdy kandydatem na burmistrza by³ radny,
który bra³ nastêpnie udzia³ w g³osowaniu. Jednak¿e w pe³ni mo¿e byæ ww. orzeczenie przeniesione na grunt samorz¹du powiatowego, np. radny kandyduje na stanowisko starosty i bierze
udzia³ w g³osowaniu, choæ z mocy ustawy nie powinien tego czyniæ.
53 Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o samorz¹dzie województwa wyranie okrela sprawy, których
podejmowanie w formie uchwa³ wi¹¿e siê z interesem prawnym radnego, a tym samym powoduje, i¿ w tych sprawach radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu. Ustêp 1 tego artyku³u brzmi:
Radny nie mo¿e wchodziæ w stosunki cywilnoprawne w sprawach maj¹tkowych z województwem
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temu twierdzeniu, jednak¿e interpretatorzy art. 25a u.s.g., opieraj¹ siê g³ównie na wywodach prof. Micha³a Kuleszy, którego zdaniem powy¿szy przepis
dotyczy wy³¹cznie g³osowañ w sprawach, w których przedmiotem jest stosunek prawny miêdzy gmin¹ a radnym (cz³onkiem zarz¹du), a wiêc stosunek
zewnêtrzny, w którym stron¹ jest dla radnego gmina (jako podmiot prawa)
reprezentowana przez swoje organy54.
Niezale¿nie od sytuacji, w jakiej znajduje siê g³osuj¹cy w swojej sprawie
radny, nie ponosi on jakiejkolwiek sankcji za swoje dzia³anie. Co wiêcej, ma³o
prawdopodobne jest wydanie przez wojewodê rozstrzygniêcia nadzorczego,
w którym stwierdzi³by on niewa¿noæ uchwa³y rady gminy, nad któr¹ g³osowa³ tak¿e bezporednio zainteresowany radny. Tak¿e przewodnicz¹cy rady
nie posiada ustawowych uprawnieñ, dziêki którym móg³by takiego radnego
wy³¹czyæ od udzia³u w g³osowaniu. To wszystko prowadzi nas do wniosku, ¿e
zarówno art. 25a u.s.g., jak i odpowiadaj¹ce mu artyku³y pozosta³ych samorz¹dowych ustaw ustrojowych nie stanowi¹ nale¿ytej ochrony przed dzia³aniami korupcyjnymi tego jak¿e specyficznego funkcjonariusz publicznego.
Wydaje siê wiêc, i¿ rozwi¹za³oby tê kwestiê albo danie instrumentów prawnych przewodnicz¹cemu rady, który by³by ustawowo upowa¿niony do przeciwdzia³ania takim praktykom, albo te¿ przepis normuj¹cy ten aspekt nale¿a³oby zaopatrzyæ w sankcjê polegaj¹c¹ np. na niewa¿noci uchwa³y, któr¹
stwierdza³by wojewoda bez wzglêdu na to, czy oddany g³os bezporednio
zainteresowanego przechyli³ szalê na jego korzyæ, czy te¿ nie. Niezale¿nie
jednak od powy¿szych dywagacji nale¿y z ca³¹ pewnoci¹ doprecyzowaæ komentowany przepis, albowiem w obecnym kszta³cie przynosi on wiêcej strat
ni¿ korzyci.
Uwa¿am tak¿e, ¿e omawiany przepis w przysz³oci powinien byæ uzupe³niony o wprowadzenie na wzór art. 107 ust. 1 Konstytucji RP zakazu nabywania przez radnego w trakcie kadencji mienia w przypadku, gdy nieruchomoæ znajduje siê na terenie jednostki samorz¹du terytorialnego, której jest
reprezentantem w danej radzie.

lub wojewódzkimi samorz¹dowymi jednostkami organizacyjnymi, z wyj¹tkiem stosunków prawnych wynikaj¹cych z korzystania z powszechnie dostêpnych us³ug na warunkach ogólnych oraz
stosunku najmu pomieszczeñ do w³asnych celów mieszkaniowych lub w³asnej dzia³alnoci
gospodarczej oraz dzier¿awy, a tak¿e innych prawnych form korzystania z nieruchomoci,
je¿eli najem, dzier¿awa lub u¿ytkowanie s¹ oparte na warunkach ustalonych powszechnie dla
danego typu czynnoci prawnych. Ustêp 2 stanowi natomiast, i¿ Radny nie mo¿e braæ
udzia³u w g³osowaniu w sprawach, o których mowa w ust. 1, je¿eli dotyczy to jego interesu
prawnego.
54 M. Kulesza, Interes prawny, Wspólnota 2002, nr 7, s. 44. Por. tak¿e: A. Jakowska,
Interes prawny a udzia³ w g³osowaniu, Gazeta Samorz¹du i Administracji 2001, nr 24, s. 28;
S. Górska, G³osowanie w swojej sprawie, Wspólnota 2002, nr 14, s. 45; R. Szarek, Interes
prawny a wy³¹czenie radnego gminy z udzia³u w g³osowaniu, Gazeta Samorz¹du i Administracji 2002, nr 18, s. 10.
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4. Brak uprawnieñ kontrolnych radnego powiatowego
Jak ³atwo mo¿emy zauwa¿yæ, ani ustawa o samorz¹dzie powiatowym,
ani tym bardziej statut nie przyznaj¹ uprawnieñ kontrolnych pojedynczym
radnym. Dlatego te¿ moim zdaniem nale¿y wykluczyæ sytuacjê, w której
czynnoci kontrolne koñcz¹ce siê sporz¹dzeniem protoko³u z kontroli wykonywane s¹ przez jednego radnego. Tym samym podstawow¹ cech¹ organu,
który dokonuje kontroli wewnêtrznej w powiecie, jest jego kolegialnoæ55.
Namiastk¹ uprawnieñ kontrolnych pojedynczego radnego jest procedura
interpelacji i zapytañ kierowanych na sesji lub poza ni¹ do zarz¹du, komisji
rady, starosty lub za porednictwem starosty do kierowników powiatowych
jednostek organizacyjnych. Prawo to nale¿y do indywidualnych uprawnieñ
ka¿dego radnego. Najczêciej jest jednak wykonywane w interesie okrelonego ugrupowania politycznego lub te¿ grupy wyborców. Ustawodawca nie uregulowa³ powy¿szej kwestii, pozostawiaj¹c tym samym woln¹ rêkê organowi
uchwa³odawczemu do skonstruowania odpowiednich przepisów w statucie.
Przyk³adowo Statut Powiatu Pabianickiego w § 65 stanowi:
1. Radny sk³ada interpelacjê na pimie lub ustnie podczas sesji. Interpelacja mo¿e byæ z³o¿ona do przewodnicz¹cego w okresie pomiêdzy sesjami.
O interpelacji z³o¿onej w okresie miêdzy sesjami przewodnicz¹cy rady informuje radnych na najbli¿szej sesji.
2. Przedmiotem interpelacji mog¹ byæ wy³¹cznie sprawy wynikaj¹ce
z kompetencji powiatu. Interpelacja winna zawieraæ przedstawienie stanu
faktycznego oraz wynikaj¹ce zeñ pytanie.
3. Odpowiedzi na interpelacjê udziela siê ustnie podczas obrad sesji lub
na pimie w ci¹gu 14 dni od daty z³o¿enia interpelacji adresatowi i o tym
informuje siê radnych na najbli¿szej sesji.
4. Na temat zg³oszonej interpelacji oraz udzielonej odpowiedzi nie prowadzi siê dyskusji podczas sesji, przy czym interpeluj¹cemu przys³uguje prawo zadania dodatkowych pytañ dotycz¹cej zg³oszonej interpelacji.
5. Interpeluj¹cy mo¿e postawiæ pod g³osowanie rady wniosek o odbycie
na nastêpnej sesji debaty nad zagadnieniami poruszonymi w interpelacji56.
Warto zauwa¿yæ, i¿ powy¿sza instytucja zosta³a zapo¿yczona z parlamentu. Konstytucja RP dopuszcza bowiem sk³adanie przez pos³ów interpelacji
i zapytañ poselskich bêd¹cych indywidualnymi rodkami kontroli parlamentarnej rz¹du i poszczególnych jego cz³onków57. Zgodnie z przepisami Konsty55 Zdanie przeciwne wyra¿a B. Kumorek, Komisje rewizyjne w samorz¹dzie terytorialnym
 kompetencje i zasady dzia³ania, Zielona Góra 1999, s. 6667.
56 Statut Powiatu Pabianickiego z dnia 19 wrzenia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. £ódzkiego
z 2003 r., nr 301, poz. 2598 z pón. zm.).
57 Zob. art. 115 Konstytucji RP.
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tucji RP oraz art. 191196 Regulaminu Sejmu58 pose³ mo¿e zg³aszaæ interpelacjê lub zapytanie wy³¹cznie do poszczególnych cz³onków rz¹du w sprawach
o zasadniczym charakterze. Interpelacje zgodnie z Konstytucj¹ sk³ada siê na
pimie, a odpowied powinna byæ udzielona w terminie 21 dni. Porednikiem
w przekazaniu interpelacji jest Marsza³ek Sejmu, który po otrzymaniu odpowiedzi od konkretnego cz³onka rz¹du nie tylko przekazuje j¹ zainteresowanemu pos³owi, ale i informuje Sejm o jej treci. Podobnie wygl¹da procedura
wystêpowania pos³ów z zapytaniami. Pytania w sprawach bie¿¹cych formu³owane s¹ natomiast ustnie na ka¿dym posiedzeniu Sejmu i wymagaj¹ bezporedniej odpowiedzi59. Ta instytucja zarówno w Sejmie, jak i radzie powiatu
jest politycznie atrakcyjna g³ównie dla opozycji, która to nêka organ w³adzy
wykonawczej ci¹g³ymi zapytaniami i interpelacjami.
Jak ju¿ wskaza³em, jest to namiastka uprawnieñ kontrolnych, jakie
przys³uguj¹ pojedynczemu radnemu g³ównie w stosunku do zarz¹du powiatu. Uwa¿am, i¿ ta specyficzna instytucja jest bardzo potrzebna i w moim
przekonaniu znacznie poszerza demokracjê lokaln¹60.
Po pierwsze, instytucja interpelacji i zapytañ daje mo¿liwoæ ka¿demu
radnemu wype³nienia ustawowego61 obowi¹zku utrzymywania sta³ej wiêzi
z mieszkañcami oraz ich organizacjami, a w szczególnoci przyjmowania
zg³aszanych przez mieszkañców powiatu postulatów i przedstawiania ich
organom powiatu do rozpatrzenia. Interpelacje radni mog¹ sk³adaæ nie tylko
na sesjach, ale i w okresie pomiêdzy nimi, co pozwala na szybk¹ interwencjê
radnego w pal¹cej mieszkañców sprawie. Oczywicie to ostatecznie radny
zadecyduje, czy zg³oszony przez wyborców postulat przeka¿e radzie w formie
pisemnej, ustnej czy te¿ uzna, i¿ w ogóle nie jest konieczne przekazanie go
komukolwiek.
Po drugie, dziêki instytucji interpelacji i zapytañ radni mog¹ szybko
reagowaæ na patologiczne zachowania zarz¹du lub innych jednostek, co
w konsekwencji mo¿e np. prowadziæ do odwo³ania przez zarz¹d kierownika
której z powiatowych jednostek organizacyjnych.
Po trzecie, poprzez udzielenie radnemu odpowiedzi na interpelacjê
w formie pisemnej zarz¹d bierze na siebie pe³n¹ odpowiedzialnoæ za treci
w niej wyra¿one. Czêsto zapytanie radnego prowokuje radê lub zarz¹d do
zlecenia lub przeprowadzenia czynnoci kontrolnych w danej jednostce.
Po czwarte, jest to praktycznie jedyna wewnêtrzna forma kontrolowania
przez opozycyjnych radnych dzia³añ zarz¹du, który nie mo¿e czuæ siê bezkar58 Uchwa³a Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu RP (tekst jedn. M.P.
z 2009 r., nr 5, poz. 47).
59 Zob. L. Garlicki, op. cit., s. 258259; W. Or³owski, Sejm i Senat, [w:] W. Skrzyd³o (red.),
Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2005, s. 288; Z. Witkowski, Sejm Rzeczypospolitej Polskie,
[w:] Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruñ 1998, s. 197198.
60 Zdanie przeciwne wyra¿a B. Kumorek, op. cit., s. 6671.
61 Zob. art. 21 ust. 1 u.s.p.
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ny. Starosta i pozostali cz³onkowie zarz¹du czêsto z obawy przed trudnymi
pytaniami wycofuj¹ siê z pomys³ów irracjonalnych, szkodliwych dla spo³ecznoci lokalnej, której dobrem g³ównie powinni siê kierowaæ.

Podsumowanie
Dziesiêcioletni okres obowi¹zywania ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym oraz zebrane dowiadczenia praktyczne i orzecznicze w zakresie statusu prawnego radnego powiatowego upowa¿niaj¹ do
przedstawienia kilku uwag zawieraj¹cych ocenê regulacji prawnych wraz
z wnioskami na przysz³oæ.
Po pierwsze, nale¿y pochwaliæ ustawodawcê za okrelenie statusu prawnego radnego powiatowego w sposób niemal analogiczny jak radnego gminnego. Dziêki temu zabiegowi nie mo¿e byæ mowy o ró¿nym traktowaniu
radnych w zale¿noci od szczebla samorz¹du terytorialnego. Musimy przecie¿
pamiêtaæ, i¿ zarówno powiat w stosunku do gminy, jak i województwo
w stosunku do powiatu nie maj¹ jakichkolwiek uprawnieñ kierowniczych lub
nadzorczych. Tym bardziej wiêc status lokalnych deputowanych nie powinien
byæ regulowany w sposób odmienny.
Po drugie, ocena ustawy o samorz¹dzie powiatowym w interesuj¹cej nas
materii wymaga zg³oszenia postulatu szybkiego podjêcia prac nad wyodrêbnieniem samodzielnego rozdzia³u, który skupia³by wszystkie przepisy odnosz¹ce siê do statusu prawnego radnego w³¹cznie z sankcjami, jakie gr¹¿¹ za
ich z³amanie. Nale¿y tak¿e doprecyzowaæ niektóre normy tak, by w przysz³oci
nie mog³y byæ ró¿nie interpretowane. Ju¿ w tej chwili organ nadzoru, jakim
jest wojewoda, w ró¿ny sposób (na korzyæ radnego lub nie) interpretuje przepisy dotycz¹ce prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek lub
wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyska³ mandat, a tak¿e zarz¹dzania tak¹ dzia³alnoci¹ lub bycie przedstawicielem czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoci62.
62 Zob. rozstrzygniêcie nadzorcze wojewody podlaskiego z dnia 3 stycznia 2006 r. (sygn.
PN.II.KK.0911-2-06) oraz wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z 2004 r. (sygn. OSK
1083/2004), w którym to stwierdzono: Zakaz rozszerzaj¹cej wyk³adni przepisów ustanawiaj¹cych sankcje wobec jednostki samorz¹du terytorialnego ma szczególne znaczenie w przypadku
stosowania sankcji wyganiêcia mandatu radnego, a to z uwagi na pierwszeñstwo cz³onków
wspólnoty samorz¹dowej w tworzeniu sk³adu osobowego organów jednostek samorz¹du terytorialnego. Dyspozycja przepisu art. 25b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz.U. 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.) wyranie wskazuje, ¿e wykorzystanie
mienia powiatu, w którym radny uzyska³ mandat, musi pozostawaæ w zwi¹zku funkcjonalnym
z prowadzon¹ przez radnego dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Przywo³anego przepisu nie mo¿na rozumieæ w ten sposób, ¿e zawarcie umowy wiadczenia us³ug przez radnego prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek na rzecz innej osoby prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wykorzystaniem mienia powiatu jest równoznaczne z prowadzeniem wspólnie z t¹ osob¹
dzia³alnoci gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu.
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Po trzecie, nale¿y zrezygnowaæ z tych przepisów, które w nieuprawniony
sposób wkraczaj¹ w sferê dzia³alnoci nie tylko radego i jego ma³¿onka, ale
i jego wstêpnego, zstêpnego lub rodzeñstwa. Tego typu ingerencja ustawodawcy wydaje siê nieuprawniona i za daleko id¹ca, przy okazji rozmywaj¹c
odpowiedzialnoæ samego radnego. Tego typu przepisy stwarzaj¹ pole do
manipulacji i niedopuszczalnych nacisków na osoby najbli¿sze dla radnego,
które musz¹ powiêcaæ swoje ambicje i plany dla samorz¹dowego deputowanego.
Po czwarte, jak ju¿ o tym wspomnia³em, mandat radnego powinien mieæ
wiêcej cech mandatu imperatywnego, co zapewni³oby wiêksz¹ wiê radnego
z wyborcami, a tym samym wiêksz¹ jego odpowiedzialnoæ. Wydaje siê, ¿e
obecnie jest to w pe³ni mo¿liwe tylko w gminach do 20 tys. mieszkañców,
w których wybór radnego jest wyborem wiêkszociowym. Tym samym koszty
jego odwo³ania (za niezrealizowane obietnice wyborcze) w drodze referendum
by³yby niewielkie.

Summary
The subject of this article is an analysis of the legal status of a district
councillor, functioning within a local government unit in the Republic of
Poland. A mandate of the councillor is of ambiguous nature, and is used in at
least three meanings: firstly as a plenipotentiary given to a deputy and
resulting from elections, secondly as the entirety of the rights and obligations of a councillor, and thirdly as a definition of the functions of a member
of a resolution-passing body. Appropriate conditions, determined in the law
on a district government as well as in the appropriate articles of the district
statute, must be created so that the councillor could execute his mandate
properly. We must remember that after 1989 the position of a councillor
changed diametrically, that is why it was very important to define his rights
and obligations. These issues are described in this article in four paragraphs:
1) introductory notes, 2) a free or imperative mandate, 3) anti-corruption
regulations, rights, obligations, prohibitions and limitations concerning
a councillor, 4) the lack of controlling powers of a district councillor.
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Nadzór Prezesa Rady Ministrów
nad dzia³alnoci¹ wójta
Administracja publiczna, która ingeruje w dzia³alnoæ i ¿ycie cz³owieka
od urodzenia a¿ do mierci (a nawet po jego mierci, zob. np. przepisy
o cmentarzach i chowaniu zmar³ych1), potrzebuje sprawnych metod i form
dzia³ania. Wyposa¿ona w kompetencje do prowadzenia organizatorskiej dzia³alnoci na podstawie przepisów prawa, wymaga zarówno kontroli prowadzonej dzia³alnoci, jak i nadzoru ze strony organów pañstwowych. Administracja
publiczna sprawowana jest przez pañstwo. Przedmiotem kontroli pañstwowej administracji publicznej s¹ zadania i kompetencje z zakresu w³adzy
wykonawczej. Zadania z zakresu administracji publicznej wykonuj¹ nie tylko
organy administruj¹ce, ale te¿ organy ustawodawcze i s¹downicze. Przeprowadzenie jasnego rozgraniczenia administracji od ustawodawstwa czy s¹downictwa nie jest ³atwe. Niektóre dzia³ania pañstwa trudno jest usytuowaæ
w którym z trzech rodzajów dzia³alnoci mieszcz¹cej siê w trójpodziale
w³adz.
Decentralizacja w³adzy publicznej spowodowa³a, ¿e uzyskuj¹ce samodzielnoæ samorz¹dy terytorialne w niektórych sferach dzia³alnoci publicznej wykonuj¹ zadania zarówno w imieniu w³asnym i na w³asny rachunek,
jak te¿ w imieniu pañstwa. Administracja publiczna wprowadza w ¿ycie nie
tylko ustawy, ale tak¿e realizuje wiele zadañ nie okrelonych szczegó³owo
w przepisach ustawowych, wynikaj¹cych z nich tylko ogólnie (np. opieka
lekarska, owiata, utrzymanie urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej itd.). W takich przypadkach administracja podejmuje dzia³ania wed³ug w³asnego uznania, st¹d te¿ ta czêæ dzia³alnoci powinna byæ szczególnie kontrolowana
i nadzorowana i to niezale¿nie od zasady, ¿e ca³a dzia³alnoæ administracji
1 Zob. ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (tekst jedn.
Dz.U. z 2000 r., nr 23, poz. 295; Dz.U. nr 120, poz. 1268; Dz.U. z 2002 r., nr 113, poz. 984; Dz.U.
z 2003 r., nr 80, poz. 717).
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publicznej oraz podmiotów wykonuj¹cych zadania z zakresu administracji
publicznej podlega kontroli i nadzorowi. Celem kontroli oraz nadzoru jest
bowiem zabezpieczenie interesów obywateli i ustrze¿enie ich przed nadu¿yciami ze strony administracji. Wyposa¿ona we w³adztwo, polegaj¹ce na mo¿liwoci u¿ycia przymusu bezporedniego w stosunku do podmiotów administrowanych, administracja wymaga szczególnego nadzoru i kontroli w ca³ym
toku prowadzonej dzia³alnoci.
Kontrola w swej istocie polega na sprawdzaniu i ocenianiu okrelonej
dzia³alnoci lub jakiego stanu2. Zjawisko kontroli wystêpuje w ka¿dym zorganizowanym dzia³aniu i odnosi siê zarówno do jednostki ludzkiej, jak
i wiêkszych zbiorowoci, do których nale¿y spo³eczeñstwo i pañstwo3. Kontrola, a szczególnie jej ustalenia wp³ywaj¹ na sposób dalszego dzia³ania i przes¹dzaj¹ o podejmowanych decyzjach przez jednostki kontrolowane. Poddawani
s¹ jej wszyscy mieszkañcy i wszystkie jednostki organizacyjne w pañstwie.
Je¿eli kontrola okrelona jest w przepisach prawa, to w literaturze przedmiotu
nazywana jest kontrol¹ prawn¹4. Pojêcie to mo¿na zdefiniowaæ jako dzia³anie
uprawnionych podmiotów polegaj¹ce na badaniu istniej¹cego stanu rzeczy,
zestawieniu faktów z tym, co byæ powinno i wyci¹gniêciu wniosków5.
W literaturze przedmiotu prawie powszechnie przyjmowana jest definicja6, wed³ug której kontrola jest dzia³aniem polegaj¹cym na:
1) badaniu istniej¹cego stanu prawnego,
2) zestawieniu tego, co istnieje w rzeczywistoci, z tym co powinno byæ,
tzn. co przewiduj¹ odpowiednie wzorce czy normy postêpowania i sformu³owaniu na tej podstawie odpowiedniej oceny,
3) w przypadku istnienia rozbie¿noci miêdzy stanem istniej¹cym a stanem po¿¹danym  na ustaleniu przyczyn tych rozbie¿noci,
4) sformu³owaniu zaleceñ maj¹cych na celu wskazanie sposobu usuniêcia niepo¿¹danych zjawisk i pozwalaj¹cych na zapobie¿enie w przysz³oci
powstawaniu okrelonych rozbie¿noci.
W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e kontrola polega na obserwowaniu i ustalaniu (czy wykrywaniu) stanu faktycznego. Istot¹ kontroli jest
wiêc porównywanie rzeczywistoci z zamierzeniami, wystêpowanie przeciwko
zjawiskom niekorzystnym i sygnalizowanie w³aciwym jednostkom o dokonanych spostrze¿eniach. Wed³ug tego rozumienia nie decyduje ona o zmianie
kierunku dzia³ania jednostki kontrolowanej7. W jêzyku potocznym, a tak¿e
2 J. Jagielski, Kryterium legalnoci w kontroli administracji publicznej, Kontrola Pañstwowa 2003, nr 1, s. 12.
3 A. Sylwestrzak, Kontrola administracji publicznej w III Rzeczpospolitej, Gdañsk 2001, s. 7.
4 J. Boæ, Prawo administracyjne, Wroc³aw 2000, s. 364.
5 W. Dawidowicz, Zagadnienia ustroju administracji pañstwowej w Polsce, Warszawa
1970, s. 34.
6 Zob. W. Dawidowicz, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978, s. 267.
7 E. Ochendowski, Prawo administracyjne, czêæ ogólna, Toruñ 2002, s. 391.
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czêsto w literaturze przedmiotu kontrola i nadzór wystêpuj¹ tak¿e jako terminy okrelaj¹ce funkcje maj¹ce na celu zapewnienie prawid³owoci dzia³ania administracji publicznej. Pomiêdzy tymi dwoma pojêciami wystêpuj¹
doæ istotne ró¿nice. Kontrola jest dzia³aniem polegaj¹cym na badaniu istniej¹cego stanu rzeczy, zestawieniu faktów z tym, co byæ powinno i wyci¹gniêciu
st¹d wniosków8. Z przytoczonych wy¿ej okreleñ wynika, ¿e podmiot kontroluj¹cy nie ma mo¿liwoci wp³ywania na dzia³alnoæ kontrolowanej jednostki.
W odró¿nieniu od kontroli nadzór jest pojêciem szerszym  obejmuje
kontrolê oraz prawo do wydawania poleceñ, a tak¿e prawo do wydawania
wi¹¿¹cych dyrektyw organom nadzorowanej jednostki w sprawie zmiany kierunków dzia³ania9. Pojêcie to pojawi³o siê w epoce liberalnego pañstwa prawnego10. W literaturze przedmiotu nadzór okrelany jest jako zespó³ uprawnieñ i obowi¹zków do w³adczego wkraczania w sferê nadzorowanego
podmiotu, a wiêc jest nieod³¹cznie zwi¹zany ze zdecentralizowanym systemem organizacyjnym. Nadzór od uprawnieñ kontrolnych odró¿nia mo¿liwoæ
podejmowania dzia³añ, które maj¹ na celu doprowadzenie stanu rzeczywistego do stanu przewidzianego przez prawo11. W ramach prowadzonego nadzoru wymieniæ nale¿y rodki kontroli, które maj¹ na celu dostarczenie informacji organom nadzoruj¹cym o kierunkach dzia³ania podmiotu nadzorowanego.
Nadzór jest wiêc pojêciem znacznie szerszym ni¿ kontrola i zawsze obejmuje
wykonywanie kontroli, na podstawie której wydawane s¹ wi¹¿¹ce polecenia
i dyrektywy w celu zmiany istniej¹cego stanu rzeczy na stan postulowany.
Przepisy prawa mog¹ przewidywaæ mniej lub bardziej intensywne rodki
nadzoru. Na przyk³ad przepisy ustaw samorz¹dowych stanowi¹, ¿e organy
nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ gminy, powiatu i województwa samorz¹dowego tylko w przypadkach okrelonych ustaw¹. Tak wiêc akt prawny
ni¿szego rzêdu ni¿ ustawa nie daje podstaw do sprawowania nadzoru nad
jednostkami samorz¹du terytorialnego. Przepisy ustaw samorz¹dowych zabezpieczaj¹ interesy tych jednostek przed arbitralnym rozstrzyganiem organów nadzorczych, stanowi¹c, ¿e rozstrzygniêcia organu nadzorczego, w tym
równie¿ zajête stanowisko, mo¿e zostaæ zaskar¿one do s¹du administracyjnego z powodu niezgodnoci z prawem12 . Warto tu zaznaczyæ, ¿e przepisy
dotycz¹ce nadzoru nad gminami i powiatami stosuje siê odpowiednio do
8 J. Starociak, Zarys nauki administracji, Warszawa 1971, s. 356; idem, Prawo administracyjne, Warszawa 1975, s. 346.
9 Zob. Z. Leoñski, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004, s. 200 i n. Zob. te¿
S. Wykrêtowicz (red.), Samorz¹d w Polsce. Istota, formy, zadania, Poznañ 2008, s. 221 i n.
10 M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznañ 1996, s. 28.
11 Wielka encyklopedia prawa, Bia³ystok  Warszawa 2000, s. 470.
12 Zob. art. 98 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.,
nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592) i art. 86 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
województwa (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 ze zm.).
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zwi¹zków gmin i porozumieñ miêdzygminnych oraz zwi¹zków, stowarzyszeñ
i porozumieñ powiatów13.
Instytucja nadzoru nad dzia³alnoci¹ jednostek samorz¹du terytorialnego nale¿y do najistotniejszych zagadnieñ okrelonych w ustawach ustrojowych o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym i o samorz¹dzie
województwa. Akty te z jednej strony stanowi¹ prawnie przewidzian¹ ingerencjê w zasadê samodzielnoci jednostek samorz¹du terytorialnego, a z drugiej  maj¹ zapewniaæ przestrzeganie prawa przez organy tych jednostek i ich
prawid³owe funkcjonowanie. W teorii prawa administracyjnego nadzór jest
definiowany w ró¿ny sposób. Przede wszystkim oznacza dzia³ania zmierzaj¹ce do zapewnienia prawid³owego dzia³ania administracji. Jako nadzór okrela siê najczêciej sytuacje, w których organ nadzoruj¹cy jest wyposa¿ony
w rodki oddzia³ywania na postêpowanie organów nadzorowanych. Uprawnienia nadzorcze to uprawnienia kontrolne wraz z mo¿liwoci¹ wi¹¿¹cego
wp³ywania na organy czy instytucje nadzorowane14. Nadzór okrelany jest
jako zespó³ uprawnieñ i obowi¹zków do w³adczego wkraczania w sferê nadzorowanego podmiotu. To podejmowanie dzia³añ, które maj¹ na celu doprowadzenie stanu rzeczywistego do stanu przewidzianego przez prawo15.
Wed³ug T. Bigo nadzór to taki zespó³ realizowanych kompetencji, których
wp³yw na dzia³alnoæ organów podporz¹dkowanych jest bardziej intensywny
i poredni, a które maj¹ na celu usuniêcie nieprawid³owoci i zapobieganie
im na przysz³oæ16. Je¿eli kontrola sprawowana jest przez organ zwierzchni,
organizacyjnie usytuowany nad kontrolowanym, a zatem i odpowiedzialny
za jego dzia³ania, i jeli temu organowi zwierzchniemu s³u¿¹ rodki oddzia³ywania w³adczego wobec podrzêdnego w strukturze podmiotu kontrolowanego, to kontrola przybiera kwalifikowan¹ postaæ nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola sprawowana jest przez organ zwierzchni funkcjonalnie usytuowany
nad kontrolowanym, a zatem i odpowiedzialny za dopilnowanie poprawnoci
jego dzia³añ w granicach okrelonym prawem, i jeli temu nadzorowi s³u¿¹
wobec kontrolowanego podmiotu zdecentralizowanego rodki oddzia³ywania
w³adczego, to kontrola przybiera kwalifikowan¹ postaæ nadzoru weryfikacyjnego, co ma dzi miejsce w szczególnoci wobec podmiotów samorz¹du terytorialnego17.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym stanowi, ¿e organami nadzoru nad gmin¹ s¹: Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie
spraw finansowych  regionalna izba obrachunkowa (art. 86). Przyznaje siê
13
14

Zob. ww. ustawy.
M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Podstawowe pojêcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego, [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 1996, s. 35.
15 Wielka encyklopedia prawa..., s. 470.
16 Podajê za: A. B³a, J. Boæ, J. Je¿ewski, Administracja publiczna, Wroc³aw 2003, s. 334.
17 Ibidem, s. 334335.
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równie¿ szczególne uprawnienie nadzorcze Sejmowi, który mo¿e rozwi¹zaæ
organ stanowi¹cy samorz¹du terytorialnego, je¿eli ra¿¹co narusza on Konstytucjê lub ustawy (art. 96). Wy¿ej wymienione uregulowania zosta³y zawarte równie¿ w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, której przepis art. 148
pkt 6 stanowi, ¿e Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad samorz¹dem
terytorialnym w granicach i formach okrelonych w obowi¹zuj¹cej Konstytucji i ustawach. rodki nadzoru mo¿na podzieliæ na rodki dotycz¹ce aktów
(zatwierdzanie, uchylanie, zawieszanie wykonania itp.), a tak¿e osób (zatwierdzanie wyboru, powo³ywanie sporód przedstawionych kandydatów, odwo³ywanie, wnioskowanie o odwo³anie, zawieszanie w czynnociach). Inne
rodki nadzoru dotycz¹ organów (rozwi¹zanie organu kolegialnego, odwo³anie organu jednoosobowego, ustanowienie organu komisarycznego itp.)18.
Nale¿y jeszcze zauwa¿yæ, i¿ na podstawie art. 88 ustawy o samorz¹dzie
gminnym, organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania gminy, które s¹ niezbêdne do wykonywania przys³uguj¹cych im uprawnieñ nadzorczych. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 258 § 1 pkt 5 k.p.a., Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda
sprawuj¹ nadzór i kontrolê nad przyjmowaniem i za³atwianiem skarg i wniosków w jednostkach samorz¹du terytorialnego19.
Obok przywo³anych ju¿ aktów prawnych, które okrelaj¹ organy nadzoru
nad dzia³alnoci¹ gminy, nale¿y jeszcze wymieniæ przepisy ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, w której ustawodawca zawar³ przepisy upowa¿niaj¹ce
Prezesa Rady Ministrów oraz wojewodê, a tak¿e starostê powiatu do sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ gminy w zakresie wykonywania zadañ
z zakresu bezpieczeñstwa narodowego i zapobiegania sytuacjom kryzysowym20. Wed³ug przepisów tej ustawy ogólne kierownictwo z zakresu zarz¹dzania kryzysowego sprawuje Rada Ministrów, jednak w sytuacjach niecierpi¹cych zw³oki uprawnienia do podejmowania dzia³añ w tym zakresie
przys³uguj¹ ministrowi w³aciwemu ds. administracji. W tej sytuacji minister
w³aciwy do spraw administracji uzyska³ uprawnienia nadzorcze nad dzia³alnoci¹ wójta21 i nale¿y podkreliæ, ¿e dotyczy to zadañ realizowanych przez
wójta z zakresu zarz¹dzania kryzysowego22. Rozbudowany system centrów
zarz¹dzania kryzysowego  od ogólnokrajowego poprzez centra zarz¹dzania
kryzysowego usytuowane przy ministrach i urzêdach centralnych oraz woje18

s. 222.

H. Izdebski, Samorz¹d terytorialny. Podstawy ustroju i dzia³alnoci, Warszawa 2001,

19 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z pón. zm.).
20 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89, poz. 590
z pón. zm.).
21 Zob. art. 7 ww. ustawy.
22 Zgodnie art. 20 ww. ustawy zadania na obszarze gminy z zakresu zarz¹dzania kryzysowego realizuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
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wódzkie i powiatowe centra zarz¹dzania kryzysowego  powoduje, ¿e organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ gminy s¹ starostowie. Starosta powiatu jako
szef powiatowego centrum zarz¹dzania kryzysowego uprawniony zosta³ przepisem art. 17 ust. 2 pkt 2 lit. c do wydawania organom wykonawczym gminy
zaleceñ do opracowania gminnego planu reagowania kryzysowego oraz do
zatwierdzania gminnego planu reagowania kryzysowego. W zwi¹zku z art.
16 ust. 2 pkt 3 ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, starosta sprawuje nadzór
nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludnoci na obszarze powiatu, a wiêc nad dzia³alnoci¹ gmin wchodz¹cych w sk³ad powiatu. Z istoty nadzoru wynika, ¿e organ
sprawuj¹cy nadzór uprawniony jest do w³adczego wkraczania w dzia³alnoæ
nadzorowanego podmiotu. Z przytoczonych powy¿ej regulacji prawnych wynika, ¿e minister w³aciwy ds. administracji oraz starosta powiatu wyposa¿eni zostali w uprawnienia nadzorcze pomimo braku wskazania tych podmiotów w ustawie o samorz¹dzie gminnym jako organów sprawuj¹cych nadzór
nad dzia³alnoci¹ gminy. Nale¿y nadmieniæ, i¿ uprawnienia nadzorcze ministra w³aciwego ds. administracji oraz starosty powiatu nad dzia³alnoci¹
wójta odnosz¹ siê tylko do wyranie wskazanego zakresu zadañ zarz¹dzania
kryzysowego realizowanych przez gminê.
Przedmiotem nadzoru jest dzia³alnoæ gminna, zarówno polegaj¹ca na
realizacji zadañ w³asnych samorz¹du, jak równie¿ zadañ zleconych. W sprawach w³asnych nadzór sprawowany jest na podstawie kryterium zgodnoci
z prawem, czyli legalnoci. W sprawach zleconych nadzór sprawowany jest
natomiast na podstawie kryterium legalnoci, celowoci (jakie dzia³anie jest
najw³aciwsze, by osi¹gn¹æ po¿¹dany cel), gospodarnoci (jakie dzia³anie
jest najmniej kosztowne) i rzetelnoci (zgodnie z wymogami wiedzy i techniki). Przepisy o nadzorze nad dzia³alnoci¹ gmin stosuje siê odpowiednio do
zwi¹zków i porozumieñ miêdzygminnych.
Ustawa o samorz¹dzie gminnym w art. 96 ust. 2 przewiduje nadzwyczajne rodki nadzoru nad dzia³alnoci¹ wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). Wed³ug przywo³anego przepisu Prezes Rady Ministrów mo¿e odwo³aæ
wójta przed up³ywem kadencji, je¿eli wójt dopuszcza siê naruszania przepisów Konstytucji lub ustaw. Odwo³anie wybranego w wyborach bezporednich
wójta mo¿e mieæ miejsce w sytuacji, gdy ten pomimo wezwania wojewody do
zaprzestania naruszeñ, nie zastosuje siê do wezwania i nadal bêdzie w swej
dzia³alnoci narusza³ obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
Przywo³any przepis art. 96 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym mo¿e
mieæ zastosowanie w razie powtarzaj¹cego siê naruszenia Konstytucji lub
ustaw przez wójta oraz w sytuacji nie rokuj¹cej nadziei na szybk¹ poprawê
i przed³u¿aj¹cego siê braku skutecznoci w wykonywaniu przez niego zadañ
publicznych. Je¿eli naruszeñ przepisów Konstytucji lub ustaw dopuszcza siê
rada gminy i nie zaprzestanie naruszania obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
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pomimo wezwania, to Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów mo¿e
w drodze uchwa³y rozwi¹zaæ radê gminy. Rozwi¹zanie rady jest równoznaczne z rozwi¹zaniem wszystkich organów gminy. Funkcjê organów gminy do
czasu wyborów nowych organów pe³ni w takiej sytuacji osoba wyznaczona
przez Prezesa Rady Ministrów, powo³ywana na wniosek ministra w³aciwego
do spraw administracji publicznej (art. 96 ust. 1).
W przypadku odwo³ania wójta Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra w³aciwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobê, która do
czasu wyboru wójta pe³ni jego funkcjê (art. 96 ust. 2). W razie zaistnienia
sytuacji, w której brak jest nadziei na szybk¹ poprawê, a tak¿e przed³u¿aj¹cego siê braku skutecznoci w wykonaniu zadañ publicznych przez organy
gminy, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w³aciwego do spraw
administracji publicznej, mo¿e zawiesiæ organy gminy i ustanowiæ zarz¹d
komisaryczny na okres do dwóch lat, nie d³u¿ej jednak ni¿ do wyboru rady
oraz wójta na kolejn¹ kadencjê. Ustanowienie zarz¹du komisarycznego mo¿e
nast¹piæ po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom gminy i wezwaniu
ich do niezw³ocznego przed³o¿enia programu poprawy sytuacji gminy (art. 97
ust. 1).
Z powy¿szego wynika, ¿e zarówno w odniesieniu do rady gminy, jak
i wójta, który jest organem wykonawczym rady, rodek nadzoru okrelony w
art. 96 ustawy o samorz¹dzie gminnym, jakim jest odwo³anie przed up³ywem
kadencji, mo¿e mieæ miejsce w sytuacji, gdy organy, o których mowa, dopuszczaj¹ siê naruszeñ Konstytucji lub ustaw. Przes³ankê do zastosowania odwo³ania jako rodka nadzoru przez uprawnione organy Sejmu w odniesieniu do
rady gminy i Prezesa Rady Ministrów w odniesieniu do wójta stanowi powtarzaj¹ce siê naruszanie Konstytucji lub ustaw. Konieczne jest jednak wczeniejsze wezwanie wojewody do zaprzestania dotychczasowego postêpowania,
które prowadzi³o do naruszeñ. Brak wezwania wojewody skutkuje o braku
mo¿liwoci zastosowania odwo³ania jako rodka nadzoru.
Z dotychczasowych rozwa¿añ odnosz¹cych siê do zapewnienia w³aciwego, tj. zgodnego z prawem dzia³ania organów gminy, wynika, ¿e podstaw¹
do zastosowania najdalej id¹cego w skutkach rodka nadzoru jest powtarzaj¹ce siê naruszanie przez organy gminy Konstytucji lub ustaw. Poza regulacj¹ prawn¹ pozosta³y okolicznoci utraty godnoci do sprawowania funkcji
o charakterze publicznym. Przepis art. 26 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych23 stanowi, ¿e obowi¹zkiem
pracownika samorz¹dowego jest godne zachowanie siê w miejscu pracy
i poza miejscem pracy. Z kolei z treci art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c wynika, ¿e
pracownikiem samorz¹dowym w rozumieniu przepisów ustawy jest wójt
(burmistrz, prezydent miasta) zatrudniony na podstawie wyboru. Jednak
23

Dz.U. nr 223, poz. 1458.
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zastosowanie odwo³ania jako rodka nadzoru w stosunku do wójta z powodu
utraty godnoci do sprawowania funkcji nie mo¿e zostaæ zastosowane, poniewa¿ wyranie wy³¹cza tak¹ mo¿liwoæ przepis art. 2 ww. ustawy stanowi¹cy,
¿e przepisów ustawy nie stosuje siê do pracowników, których status prawny
okrelaj¹ odrêbne przepisy. W odniesieniu do wójta status prawny okrelaj¹
przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym, szczególnie jej art. 96 ust. 2, który
nie przewiduje mo¿liwoci odwo³ania w powodu utraty godnoci do sprawowania funkcji publicznej.
Dowiadczenia ostatnich lat obowi¹zywania ustawy z dnia 20 czerwca
2002 r. o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta24
sk³aniaj¹ do postawienia tezy, ¿e do porz¹dku prawnego powinien zostaæ
wprowadzony przepis umo¿liwiaj¹cy odwo³anie wójta przez uprawniony organ w sytuacji, gdy narusza on zasady godnoci do sprawowania urzêdu.
Zarówno w kadencji 20022006, jak obecnej 20062010 wyst¹pi³y okolicznoci, w której wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w powodu podejrzenia
o pope³nienie przestêpstwa zosta³ tymczasowo aresztowany i nadal pe³ni³
swoj¹ funkcjê. Zastosowanie rodka zapobiegawczego wobec wójta w postaci
tymczasowego aresztowania nie stanowi naruszenia przepisu art. 96 ust. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym, w zwi¹zku z tym organ nadzoru nie jest
uprawniony do odwo³ania. Zdarza³y siê te¿ sytuacje, gdy urzêduj¹cemu wójtowi postawiono zarzut pope³nienia przestêpstwa, a postêpowanie s¹dowe
toczy³o siê z oskar¿enia publicznego bez stosowania rodka zapobiegawczego
w postaci tymczasowego aresztowania. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹
s¹dow¹, proces w sprawie stwierdzenia dokonania przestêpstwa umylnego
ciganego z oskar¿enia publicznego mo¿e trwaæ nawet przez okres ca³ej kadencji wójta, zanim zapadnie prawomocny wyrok skazuj¹cy. Zgodnie z treci¹ art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wyganiêcie mandatu nastêpuje w wyniku prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹du orzeczonego za
przestêpstwo umylne. Okres, w którym trwa postêpowanie s¹dowe przeciwko wójtowi oskar¿onemu o dokonanie przestêpstwa umylnego, do czasu jego
zakoñczenia nie stanowi podstawy do odwo³ania lub nawet zawieszenia
w pe³nieniu obowi¹zków.
Mo¿liwoæ odwo³ania z funkcji wójta przewidywa³ przepis art. 70 ust. 1
lit. b ustawy z dnia 23 marca 1933 r. czêciowej zmianie ustroju samorz¹du
terytorialnego25, który stanowi³, ¿e je¿eli cz³onek organu zarz¹dzaj¹cego postêpuje w sposób obni¿aj¹cy powagê i zaufanie, jakiego wymaga zajmowane
przez niego stanowisko, mo¿e byæ przez uprawniony organ z³o¿ony z urzêdu.
Uprawnienie do odwo³ania cz³onka organu zarz¹dzaj¹cego w stosunku do
gmin wiejskich i miast nie wydzielonych z powiatowych zwi¹zków samorz¹24
25

Dz.U. nr 113, poz. 984 z pón. zm.
Dz.U. nr 35, poz. 294 z pón. zm.
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dowych przys³ugiwa³y wojewodzie. Wojewoda decyzje o odwo³aniu wójta móg³
wydaæ po zasiêgniêciu opinii wydzia³u wojewódzkiego (izby wojewódzkiej).
W stosunku za do pozosta³ych miast i powiatowych zwi¹zków samorz¹dowych uprawnienie do odwo³ania przys³ugiwa³o Ministrowi Spraw Wewnêtrznych. Odnonie do odwo³ania prezydenta miasta sto³ecznego Warszawy
uprawnienie przys³ugiwa³o Radzie Ministrów na wniosek Ministra Spraw
Wewnêtrznych. Decyzje w sprawie odwo³ania zgodnie z przywo³anym przepisem powinny byæ wydawane w formie umotywowanych zarz¹dzeñ. W ka¿dym przypadku mo¿liwoæ zastosowania rodka nadzoru w postaci odwo³ania
z urzêdu wymaga³a przeprowadzenia postêpowania s³u¿bowego zakoñczonego prawomocnym orzeczeniem. Przepisy ustawy z 1933 r. przewidywa³y te¿
instytucjê zawieszenia wójta, je¿eli ze wzglêdu na rodzaj i donios³oæ zarzucanego mu przestêpstwa lub naruszenia obowi¹zków s³u¿bowych wskazane
by³o odsun¹æ go od wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych26. Ponadto przepisem art. 71 ust. 1 zdanie trzecie wprowadzono obligatoryjne zawieszenia
w pe³nieniu funkcji cz³onka organu zarz¹dzaj¹cego gminy, je¿eli w stosunku
do osoby pe³ni¹cej tak¹ funkcjê zastosowano rodek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania.
W okresie zawieszenia w pe³nieniu obowi¹zków publicznych zawieszonemu mog³o byæ obni¿one wynagrodzenie nie wiêcej ni¿ o po³owê w odniesieniu
do zawodowych urzêdników oraz ca³kowicie, je¿eli zawieszony nie by³ zawodowym urzêdnikiem samorz¹dowym. Gminy licz¹ce powy¿ej piêciu tysiêcy
mieszkañców mog³y z w³asnych rodków przyznaæ zawieszonemu burmistrzowi, który nie by³ zawodowym urzêdnikiem samorz¹dowym, wynagrodzenie za czas zawieszenia w pe³nej wysokoci lub ograniczonej do po³owy. Decyzja w sprawie okrelenia wysokoci wynagrodzenia za okres zawieszenia
mog³a byæ zaskar¿ona w terminie 14 dni od dnia dostarczenia jej zainteresowanemu do organu wy¿szego stopnia, który by³ uprawniony do zatwierdzenia wyboru na stanowisko. Je¿eli osoba wybrana na stanowisko wójta by³a
zawodowym pracownikiem samorz¹dowym, zatwierdzenia jej wyboru dokonywa³ wojewoda (art. 49), je¿eli za niezawodowym  starosta (art. 50 ust. 1).
Odwo³anie organu zarz¹dzaj¹cego gminy zgodnie z przepisami ustawy
z 1933 r. powodowa³o koniecznoæ ustanowienia zarz¹du tymczasowego.
Ustawodawca w sposób bardzo prosty rozwi¹za³ ten problem, stanowi¹c, ¿e w
takiej sytuacji zarz¹d gminy przechodzi na prze³o¿onego gminy lub jego
zastêpcê. Je¿eli jedno ze stanowisk w zarz¹dzie, tj. wójta lub podwójciego,
zajmuje zawodowy cz³onek zarz¹du, to po odwo³aniu jednej z osób stanowisko w zarz¹dzie przechodzi na osobê, która nie zosta³a odwo³ana lub zawieszona. Je¿eli odwo³any zosta³ ze stanowiska wójt, a podwójci by³ zawodowym
26 Art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. czêciowej zmianie ustroju samorz¹du
terytorialnego (Dz.U. nr 35, poz. 294).
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pracownikiem samorz¹dowym, to zadania wójta przejmowa³ podwójci. Zakres uprawnieñ podwójciego, który przej¹³ obowi¹zki wójta, zosta³ przepisem
art. 73 ust. 4 ustawy ograniczony. Zatrudnianie nowych pracowników ograniczono do granic etatu stanowisk s³u¿bowych i bud¿etu. Ponadto nowych
pracowników pe³ni¹cy obowi¹zki wójta móg³ przyjmowaæ tylko na czas nie
przekraczaj¹cy bie¿¹cego okresu bud¿etowego, a tak¿e z warunkiem rozwi¹zania stosunku s³u¿bowego za trzymiesiêcznym wypowiedzeniem. Pe³ni¹cy
obowi¹zki wójta móg³ przyjmowaæ pracowników na czas d³u¿szy lub na sta³e
oraz ich zwalniaæ dopiero po uzyskaniu na to zgody w³adzy nadzorczej.
Rozwi¹zania prawne przyjête w przepisach ustawy z dnia 23 marca 1933 r.
w wystarczaj¹cy sposób zapewnia³y w³aciw¹ jakoæ pe³nienia funkcji publicznych w gminach. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e wybory na stanowisko
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta mia³y charakter wyborów porednich. Wyboru dokonywa³a w³aciwa rada gminy lub miasta, a odpowiedni
organ nadzoru go zatwierdza³.
Zastosowanie obecnie podobnych rozwi¹zañ prawnych, okrelaj¹cych
przyczyny odwo³ania lub zawieszenia wójta gminy, skutecznie przeciwdzia³a³oby powstawaniu sytuacji, w której osobie na stanowisku wójta postawiono
zarzut pope³nienia przestêpstwa, a mimo to nadal pe³ni ona swoj¹ funkcjê.
Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy odnosz¹ce siê do statusu prawnego wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta nie przewiduj¹ mo¿liwoci odwo³ania lub
zawieszenia z przyczyn innych ni¿ naruszanie Konstytucji lub ustaw i niepodporz¹dkowanie siê wezwaniu uprawnionych organów do zaprzestania
dalszych naruszeñ. Ustawodawca nie przewidzia³ mo¿liwoci odwo³ania organu wykonawczego gminy z przyczyn innych ni¿ naruszanie Konstytucji lub
ustaw, np. z przyczyn utraty godnoci koniecznych do sprawowania urzêdu.
Brak takiej mo¿liwoci sprawia, ¿e czêsto w interesie wójta oskar¿onego np.
o korupcjê jest, aby proces s¹dowy trwa³ mo¿liwie jak najd³u¿ej, a s³u¿¹
temu przepisy o postêpowaniu karnym, które gwarantuj¹ ka¿demu prawo do
wniesienia apelacji od wyroku s¹du pierwszej instancji. Obowi¹zuj¹ca procedura karna, zapewniaj¹c prawo do obrony, tak¿e przyczynia siê do przewlek³oci postêpowania, np. ustanowienie pe³nomocnika, jego odwo³anie i ustanowienie innego mo¿e byæ wykorzystywane do odroczenia postêpowania na
czas niezbêdny do zapoznania siê materia³em dowodowym.

Wnioski de lege ferenda
Instytucja odwo³ania organu wykonawczego gminy przez uprawniony
organ pañstwowy w sytuacji, gdy osobie piastuj¹cej tê funkcjê zosta³y postawione zarzuty, lub wobec której zastosowano rodek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania, zapobieg³aby nagannej spo³ecznie sytuacji, gdy

Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad dzia³alnoci¹ wójta

287

wójtem jest osoba, wobec której toczy siê postêpowanie karne z oskar¿enia
publicznego. Do katalogu przyczyn odwo³ania wójta przewidzianych w art. 26
ustawy o bezporednim wyborze wydaje siê celowe wprowadzenie mo¿liwoci
odwo³ania z powodu utraty godnoci do sprawowania urzêdu. Rozwi¹zanie
takie przewidywa³ wspomniany wczeniej przepis art. 70 ustawy z dnia
23 marca 1933 r. czêciowej zmianie ustroju samorz¹du terytorialnego27.
Podobne rozwi¹zanie ustawodawca zawar³ w art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych w odniesieniu do
pracowników zatrudnionych w jednostkach samorz¹du terytorialnego. Wed³ug przywo³anego przepisu, pracownik samorz¹dowy zobowi¹zany zosta³ do
godnego zachowania siê w miejscu pracy oraz poza ni¹. Naruszenie zasad
godnego zachowania siê mo¿e stanowiæ podstawê do rozwi¹zania stosunku
pracy. Powy¿sze rozwi¹zanie dotyczy jednak tylko pracowników samorz¹dowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracê, z wy³¹czeniem osób zatrudnionych, ale pochodz¹cych wyboru. W odró¿nieniu od rozwi¹zañ okresu
miêdzywojennego stwierdzenie utraty godnoci do sprawowania urzêdu mog³o zostaæ wydane po przeprowadzeniu postêpowania s³u¿bowego i wyjaniaj¹cego28, ale w obowi¹zuj¹cych przepisach brak jest organu, który móg³by
orzekaæ w tych sprawach. Od instytucji zawieszenia lub odwo³ania nale¿y
27 Art. 70 ust. 1 ww. ustawy: Cz³onek organu zarz¹dzaj¹cego mo¿e byæ z³o¿ony z urzêdu
tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego, wydanego zgodnie z postanowieniami osobnej ustawy. Do czasu wydania ustawy, reguluj¹cej jednolicie na obszarze ca³ego
Pañstwa zasady odpowiedzialnoci cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych, organizacjê w³adz dyscyplinarnych i tryb postêpowania dyscyplinarnego, zawodowy i niezawodowy cz³onek organu
zarz¹dzaj¹cego mo¿e byæ z³o¿ony z urzêdu w myl dalszych postanowieñ niniejszego artyku³u:
(a) je¿eli ze szkod¹ dla interesu publicznego nie wykonywa ci¹¿¹cych na nim obowi¹zków, b¹d
te¿ spe³nia je nienale¿ycie, niedbale lub nieudolnie; (b) je¿eli postêpuje w sposób, obni¿aj¹cy
powagê i zaufanie, jakiego wymaga zajmowane przez niego stanowisko.
28 Art. 70 ust. 4 ww. ustawy: W³adze wydaj¹ decyzje w sprawach, przewidzianych w ust.
(1), po przeprowadzeniu dochodzeñ s³u¿bowych i postêpowania wyjaniaj¹cego, kieruj¹c siê
zasadami, zawartemi w rozporz¹dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.
o postêpowaniu administracyjnem (Dz.U. R.P. nr 36, poz. 341); w toku postêpowania tego
w³adze powinny daæ stronie mo¿noæ z³o¿enia wyjanieñ i przedstawienia dokumentów oraz s¹
obowi¹zane przes³uchaæ wiadków, wskazanych przez ni¹ w celu ustalenia zwi¹zanych bezporednio ze spraw¹ okolicznoci faktycznych. Zainteresowany cz³onek organu zarz¹dzaj¹cego
winien byæ zawiadomiony o terminie przes³uchania wiadków, ma prawo byæ obecny i mo¿e im
zadawaæ pytania. Zainteresowany cz³onek organu zarz¹dzaj¹cego ma ponadto prawo przybraæ
sobie w toku postêpowania obroñcê sporód cz³onków organów ustrojowych jakiegokolwiek
zwi¹zku samorz¹dowego b¹d te¿ sporód funkcjonarjuszów samorz¹dowych lub pañstwowych.
W szczególnoci przed wydaniem decyzji w sprawie z³o¿enia z urzêdu powinien zainteresowany
cz³onek organu zarz¹dzaj¹cego mieæ mo¿noæ z³o¿enia bezporednio przed wydzia³em wojewódzkim (izb¹ wojewódzk¹), wzglêdnie Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych ustnych wyjanieñ co
do okolicznoci faktycznych, które maj¹ s³u¿yæ za podstawê do wydania decyzji.
Ust. 5: Decyzja w³adz orzekaj¹cych w sprawie z³o¿enia z urzêdu cz³onka organu zarz¹dzaj¹cego powinna zawieraæ prawne i faktyczne uzasadnienie. Od decyzji wojewody przys³uguje
prawo wniesienia odwo³ania do Ministra Spraw Wewnêtrznych zgodnie z zasadami wymienionego w ust. (4) rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. Decyzje
ostateczne w administracyjnym toku instancyj podlegaj¹ zaskar¿eniu do Najwy¿szego Trybuna³u Administracyjnego.
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odró¿niæ instytucjê wyganiêcia mandatu z mocy prawa po zajciu okolicznoci przewidzianych w art. 26 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Odrêbny problem stanowi koniecznoæ zapewnienia ci¹g³oci w³adzy, kiedy wójt, burmistrz lub prezydent miasta zosta³ odwo³any ze stanowiska
przed up³ywem kadencji. Zarówno w sytuacji, gdy wyganiêcie mandatu osoby wybranej na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nastêpuje z mocy prawa, jak te¿ w sytuacji, gdy zostanie on odwo³any w trybie art.
96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym29, zachodzi
koniecznoæ powo³ania na to stanowisko nowej osoby. Obecnie obowi¹zuj¹ce
przepisy stanowi¹, ¿e w przypadku wyganiêcia mandatu wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta przed up³ywem kadencji przeprowadza siê wybory
przedterminowe. Zgodnie z treci¹ art. 28d ustawy o samorz¹dzie gminnym30, wyborów nie przeprowadza siê, gdy do koñca kadencji pozosta³o
mniej ni¿ szeæ miesiêcy, natomiast gdy do koñca kadencji pozosta³o wiêcej
ni¿ szeæ miesiêcy, ale mniej ni¿ dwanacie miesiêcy, o przeprowadzeniu
wyborów decyduje rada gminy. Rozwi¹zanie takie powoduje, ¿e jedyn¹ mo¿liwoci¹ powo³ania wójta jest przeprowadzenie wybór przedterminowych, co
wi¹¿e siê z koniecznoci¹ poniesienia znacznych kosztów. Wydaje siê, ¿e
bardziej racjonalnym rozwi¹zaniem by³oby wprowadzenie zasady, ¿e bezporednie wybory na stanowisko wójta przeprowadzane s¹ tylko raz w kadencji. W ka¿dym innym przypadku wyganiêcia mandatu wójta przed up³ywem
Ust. 6: Do czasu wydania decyzji ostatecznej w administracyjnym toku instancyj w sprawie z³o¿enia z urzêdu cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych w³aciwa w³adza nie mo¿e zarz¹dziæ
nowych wyborów.
Ust. 7: Zawodowemu cz³onkowi zarz¹du gminy w razie z³o¿enia go z urzêdu przys³uguje
z funduszów danej gminy takie samo zaopatrzenie emerytalne, jakie w myl art. 53 przys³uguje
zawodowym cz³onkom zarz¹du gminy, z którymi stosunek s³u¿bowy ulega rozwi¹zaniu bez ich
winy. Zawodowy cz³onek zarz¹du gminy, który nie naby³ prawa do trwa³ego zaopatrzenia emerytalnego, ma prawo do jednorazowej odprawy z funduszów gminy w wysokoci pó³toramiesiêcznego uposa¿enia s³u¿bowego za ka¿dy pe³ny rok s³u¿by, zaliczanej do wymiaru zaopatrzenia emerytalnego, co najmniej jednak w wysokoci trzechmiesiêcznego ostatnio pobieranego
uposa¿enia s³u¿bowego.
29 Je¿eli powtarzaj¹cego siê naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza siê wójt, wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeñ, a je¿eli wezwanie to nie odnosi skutku  wystêpuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwo³anie wójta. W przypadku odwo³ania wójta
Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra w³aciwego do spraw administracji publicznej,
wyznacza osobê, która do czasu wyboru wójta pe³ni jego funkcjê.
30 Art. 28d ust. 1: W przypadku wyganiêcia mandatu wójta przed up³ywem kadencji,
przeprowadza siê wybory przedterminowe na zasadach okrelonych w ustawie o bezporednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie  Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw. Ust. 2: Wyborów nie przeprowadza siê, je¿eli
data wyborów przedterminowych mia³aby przypaæ w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem
kadencji wójta. Wyborów nie przeprowadza siê, tak¿e wtedy, je¿eli data wyborów mia³aby
przypaæ w okresie d³u¿szym ni¿ 6, a krótszym ni¿ 12 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji
wójta i rada w terminie 30 dni od dnia podjêcia uchwa³y stwierdzaj¹cej wyganiêcie mandatu
wójta podejmie uchwa³ê o nieprzeprowadzaniu wyborów.
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kadencji z wyj¹tkiem, gdy wyganiêcie mandatu nast¹pi³o w wyniku referendum przeprowadzanego na wniosek rady gminy, wyboru wójta powinna dokonywaæ rada gminy w oparciu o odpowiednio zmodyfikowany przepis art. 11
ustawy o bezporednim wyborze wójta. Takie rozwi¹zanie znacznie uproci³oby tok postêpowania, a ponadto nie nara¿a³oby na koniecznoæ ponoszenia
dodatkowych kosztów na dokonanie czynnoci, które ju¿ raz zosta³y przeprowadzone i to zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Nie bez znaczenia
jest te¿ fakt, ¿e je¿eli w drodze bezporednich wyborów wybrany zostanie
nowy wójt na okres krótszy ni¿ czteroletnia kadencja, to jego dzia³anie bêdzie w znacznej czêci nakierowane na zapewnienie sobie reelekcji na nastêpn¹ kadencj¹. Takie rozwi¹zanie wydaje siê byæ ma³o racjonalne nie tylko
w sytuacji znacznych ograniczeñ finansowych wszystkich jednostek samorz¹du
terytorialnego i ogromu zadañ, jakie stoj¹ przed tymi jednostkami, ale te¿ ze
wzglêdów ekonomicznych, poniewa¿ rodki przeznaczone na przedterminowe
wybory mog¹ byæ wykorzystane z korzyci¹ na inne spo³ecznie wa¿ne cele.
Uprawnienie rady gminy do dokonania wyboru wójta w sytuacji, gdy
mandat wczeniej wybranego w wyborach bezporednich wygas³, wydaje siê
byæ ze wszech miar uzasadnione wzglêdami nie tylko spo³ecznymi, ale i te¿
potrzeb¹ zapewnienia ci¹g³oci w³adzy w gminie. Przeprowadzenie wyborów
bezporednich wymaga bowiem spe³nienia okrelonej procedury przewidzianej w przepisach ustawy o bezporednim wyborze, pocz¹wszy od zg³aszania
kandydatów, przeprowadzenia kampanii wyborczej oraz samego aktu wyboru. Natomiast dokonanie wyboru przez radê gminy jest znacznie uproszczone, a ponadto  bior¹c pod uwagê stosunek liczbowy rady gminy do liczby
osób uprawnionych do g³osowania  wielokrotnie tañsze.

Summary
The author makes the analysis of legal norms  Law on commune government (8.03.1990)  apply to supervise activity of an administrator of
a group of villages by a prime minister. The author stresses that this matter
is not only in this Law but the Code of administrative proceedings and the
Law about a crisis management brings it up. The author drows sbs attention
to imperfection of legal solutions apply to termination of seat of an administrator of a group of villages and his election before term of office. The article
is a discussion and because of that the matter is not fully.
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Prawo prasowe a ochrona dóbr osobistych
osób publicznych w wietle orzecznictwa
s¹dów powszechnych
Powszechnie przyjmuje siê, ¿e rol¹ prasy jest wyra¿anie opinii, formu³owanie i przekazywanie idei, kontrola w³adz publicznych. Prasa ma obowi¹zek przekazywaæ w sposób odpowiedzialny informacje i pogl¹dy o wszystkich
sprawach budz¹cych publiczne zainteresowanie. Media odgrywaj¹ zatem rolê
publicznego obserwatora. Dobitnym podkreleniem ich donios³ej roli jest
przypisywane im w pañstwach nale¿¹cych do krêgu euroatlantyckiego okrelenie czwarta w³adza. Gwarantem spe³niania tej roli przez media jest
m.in. zasada wolnoci wypowiedzi, która we wszystkich krajach nale¿¹cych
do naszego krêgu cywilizacyjnego uzyska³a rangê konstytucyjn¹. W Polsce
zasada ta wyra¿ona zosta³a w art. 54 Konstytucji RP1 i rozwiniêta w art. 1
ustawy Prawo prasowe2 (dalej: pr. pras.). Zgodnie z zasadami okrelonym
w Konstytucji RP, jak i w art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Cz³owieka3 oraz w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
zadaniem prasy jest rozpowszechnianie informacji i formu³owanie opinii
w sposób zgodny z jej obowi¹zkami i odpowiedzialnoci¹. Prawo prasowe
z jednej strony zapewnia prasie wolnoæ wypowiedzi i urzeczywistnianie prawa obywateli do ich rzetelnego informowania, jawnoci ¿ycia publicznego
oraz kontroli i krytyki spo³ecznej, a z drugiej strony nak³ada na prasê obowi¹zki, np. rzetelnego przedstawiania zjawisk (art. 6 ust. 1), zobowi¹zuje
dziennikarza do dzia³ania zgodnie z etyk¹ zawodow¹ i zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego w granicach okrelonych granicami prawa (art. 10 ust. 1) oraz
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483
z pón. zm.).
2 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.  Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24 z pón. zm.).
3 Konwencja z dnia 4 listopada 1950 r. o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych
Wolnoci (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 z pón. zm.).
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do zachowania szczególnej starannoci i rzetelnoci przy zbieraniu i wykorzystaniu informacji prasowych, zw³aszcza do sprawdzania zgodnoci
z prawd¹ uzyskanych wiadomoci lub podania ich ród³a oraz chronienia
dóbr osobistych.
Jawnoæ ¿ycia publicznego oraz kontrola i krytyka spo³eczna zosta³y
uznane za jedno z istotnych uprawnieñ prasy. Zaopatrzone w tak szeroko
zakrelone ramy wolnoci media wkraczaj¹ w ka¿dy obszar ludzkiej aktywnoci. Przedmiotem krytyki prasowej mo¿e byæ równie¿ funkcjonowanie
w spo³eczeñstwie jednostek, w tym osób publicznych. Jest to sfera, w której
szczególnie ³atwo mo¿e dojæ do konfliktu pomiêdzy zasad¹ swobody wyra¿ania opinii a innymi wolnociami, tak¿e uznawanymi za wa¿ne we wspó³czesnym spo³eczeñstwie.
Celem opracowania jest przede wszystkim przybli¿enie  na podstawie
dorobku orzecznictwa s¹dów polskich i doktryny  modelu starannoci
i rzetelnoci, jaki winien cechowaæ dziennikarza w toku przygotowywania
materia³u prasowego. Ustalenie bowiem, czy dziennikarz udowodni³, ¿e jego
zachowanie odpowiada³o standardom wyznaczonym przez art. 12 ust. 1 pr.
pras., pozwoli na ocenê, czy skutecznie zwolni³ siê od odpowiedzialnoci cywilnej za naruszenie dóbr osobistych. Na p³aszczynie oceny bezprawnoci
okrelonych zachowañ dochodzi do zderzenia ochrony dóbr osobistych z zasad¹ wolnoci wyra¿ania opinii, wyra¿on¹ przez art. 10 Konwencji. W tego
typu sprawach mamy wiêc bez w¹tpienia do czynienia z konfliktem konstytucyjnych praw i wolnoci  z jednej strony prawem do prywatnoci i ochrony
dobrego imienia, z drugiej za z prawem do wolnoci s³owa oraz prawem do
informacji. Do s¹du nale¿y zatem wywa¿enie dwóch godnych ochrony wartoci, którymi s¹ dobra osobiste uprawnionego oraz interes publiczny, jakiemu
s³u¿y publikacja w rodkach spo³ecznego przekazu.

Pojêcie osoby publicznej
W polskim prawie brak jest jednoznacznej definicji osoby publicznej.
Prawo autorskie4 nie zawiera normatywnej definicji osoby powszechnie znanej. Artyku³ 81 ust. 2 pkt 1 wskazuje jedynie, ¿e pojêcie to obejmuje osoby
pe³ni¹ce funkcje publiczne, przyk³adowo wymienione w tym przepisie (polityczne, spo³eczne, zawodowe). W jêzyku polskim publiczny znaczy dotycz¹cy ogó³u ludzi, s³u¿¹cy ogó³owi, przeznaczony, dostêpny dla wszystkich, zwi¹zany z jakim urzêdem, z jak¹ instytucj¹, itp.; ogólny, powszechny,
spo³eczny, nieprywatny5. Zakres (denotacja) tego pojêcia mo¿e byæ jednak
4 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z pón. zm.).
5 Zob. S³ownik jêzyka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1999, t. 2, s. 1022.
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ró¿ny, co wynika przede wszystkim ze znaczenia pojêcia publicznoæ  ludzie zgromadzeni, przebywaj¹cy w jakim miejscu, zwykle w okrelonym
celu; pewna zbiorowoæ, ogó³ ludzi; widzowie, s³uchacze, uczestnicy. Przymiotnik publiczny jest zatem wieloznaczny. Artyku³ 14 ust. 6 pr. pras.
stanowi, ¿e nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikowaæ informacji oraz danych dotycz¹cych prywatnej sfery ¿ycia, chyba ¿e wi¹¿e siê to
bezporednio z dzia³alnoci¹ publiczn¹ danej osoby. Wystêpuj¹ce w tym przepisie okrelenie dzia³alnoæ publiczna nie ma definicji ustawowej ani te¿
nie wskazano przyk³adów takiej dzia³alnoci. Prawo prasowe i prawo autorskie maj¹ na celu m.in. ochronê dóbr osobistych cz³owieka. W zwi¹zku z tym
okrelenia  identyczne lub podobne  dotycz¹ce tej sfery unormowañ powinny byæ jednolicie interpretowane, je¿eli z kontekstu nie wynika nic innego.
Wyk³adnia jêzykowa pojêæ: powszechnie znany, publiczny, publicznoæ,
funkcja i dzia³alnoæ uprawnia do wyprowadzenia wniosku, ¿e osoba
publiczna to osoba, która wykonuje funkcje publiczne. Osob¹ publiczn¹ jest
zarówno funkcjonariusz publiczny, jak te¿ inna osoba, która poprzez sw¹
dzia³alnoæ zawodow¹, gospodarcz¹, spo³eczn¹, polityczn¹, kulturaln¹ itp.
swoimi dzia³aniami wp³ywa na funkcjonowanie spo³eczeñstwa. Osobê, która
w przesz³oci pe³ni³a funkcje publiczne i dzia³a³a w sferze publicznej, mo¿na
potraktowaæ jako osobê publiczn¹ w momencie, w którym tych funkcji ju¿ nie
wykonuje, jedynie w przypadku publikacji o znaczeniu historycznym.
Nale¿y jednak rozró¿niaæ osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne, które z uwagi na charakter funkcji podlegaj¹ kontroli spo³ecznej i jawnoæ ich ¿ycia jest
uzasadniona wa¿nym interesem spo³ecznym, oraz osoby powszechnie znane,
w wypadku których interes spo³eczny nie wymaga tak silnej kontroli spo³ecznej wynikaj¹cej m.in. z art. 1 pr. pras.

Pojêcie dóbr osobistych
Dobra osobiste przedstawiaj¹ dla cz³owieka wartoci niemaj¹tkowe. Ich
pe³ne wyliczenie nie jest mo¿liwe. Jak powszechnie wiadomo, polski kodeks
cywilny6 w art. 23 wymienia tylko przyk³adowo poszczególne dobra osobiste,
zaliczaj¹c do nich w szczególnoci: zdrowie, wolnoæ, czeæ, swobodê sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnice korespondencji, nietykalnoæ mieszkania, twórczoæ naukow¹, artystyczna, wynalazcz¹ i racjonalizatorsk¹.
Przedstawiciele nauki prawa s¹ zgodni co do tego, ¿e cis³ej i wyczerpuj¹cej definicji tych dóbr nie da siê sformu³owaæ, gdy¿ ich konstrukcja prawna
odwo³uje siê do wartoci moralnych, które mog¹ byæ ró¿ne oceniane i ulegaj¹
6

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z pón. zm.).
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ci¹g³ym zmianom. Zachodzi tu charakterystyczne zjawisko polegaj¹ce na
tym, ¿e pod wp³ywem orzecznictwa i doktryny prawa lista dóbr osobistych
jest stale poszerzana. Interesuj¹cym przyk³adem mo¿e byæ w³¹czenie do
ustawowego katalogu chronionych dóbr osobistych  w drodze orzecznictwa
 prawa do ochrony sfery ¿ycia prywatnego. Ujmowane jest ono jako prawo
do prywatnoci ¿ycia osobistego, prawo do intymnoci. Powszechnie podkrela siê, ¿e zakresy poszczególnych dóbr osobistych wzajemnie krzy¿uj¹ siê.
Wskutek tego ten sam czyn mo¿e spowodowaæ naruszenie dwóch lub wiêcej
dobór osobistych.
W wietle dotychczasowych wywodów zasadna jest teza, ¿e katalog dóbr
osobistych jest otwarty. Wobec tego nasuwa siê koniecznoæ ustalenia przynajmniej najwa¿niejszego dobra osobistego, które korzysta ze wspominanej
ochrony. Panuje zgoda co do tego, ¿e do najwa¿niejszych wymienionych
w art. 23 k.c. nale¿y czeæ jako wartoæ w³aciwa ka¿demu cz³owiekowi,
a w art. 14 ust. 6 pr. pras. prawo do ochrony sfery ¿ycia prywatnego. Ochrona tych dóbr osobistych obejmuje proces podejmowania wysi³ków w celu
osi¹gniêcia równowagi pomiêdzy dwoma konkuruj¹cymi interesami, a mianowicie poszanowaniem dla ludzkiej osobowoci i jednoczenie zagwarantowaniem wolnoci wypowiedzi. Konflikt pomiêdzy tymi rywalizuj¹cymi ze
sob¹ dobrami jest szczególnie wyrazisty w przypadku dzia³alnoci prasy.

Sfera ¿ycia prywatnego
Ochrona sfery ¿ycia prywatnego by³a pocz¹tkowo realizowana w drodze
orzecznictwa jako naruszenie innych dóbr osobistych (czci, wizerunku). Okaza³o siê jednak, ¿e jest to niewystarczaj¹ce. Przyk³adem wkroczenia w sferê
¿ycia prywatnego jest ujawnienie szczegó³ów (chocia¿by prawdziwych) z ¿ycia osobistego, rodzinnego czy intymnego. W doktrynie uwa¿a siê, ¿e pojêcie
ochrony ¿ycia prywatnego obejmuje dwie odrêbne sfery:
a) prawo do intymnoci,
b) prawo do prywatnoci.
W wyroku z dnia 24 maja 1999 r.7, S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e do prywatnej sfery zalicza siê zdarzenia i okolicznoci z zakresu ¿ycia osobistego
i rodzinnego. Prawid³owa wyk³adnia tego pojêcia wymaga uwzglêdnienia
konkretnych okolicznoci charakteryzuj¹cych okrelon¹ sytuacjê. Wobec tego
przez prawo do intymnoci rozumie siê prawo do zachowania w tajemnicy
faktów dotycz¹cych jednostki i jej prze¿yæ, które w zasadzie nie s¹ przez ni¹
ujawniane nawet osobom najbli¿szym. Sfera ta jest ca³kowicie chroniona
przed dostêpem do niej osób trzecich. Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e w zasadzie
7

II CKN 349/98, OSNC 1999, nr 12, poz. 212.
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¿adna okolicznoæ nie usprawiedliwia ujawnienia faktów z ¿ycia intymnego
jednostki. Ochrona prawna w tym zakresie powinna byæ szczególnie intensywna. Tym samym ujawnianie intymnych okolicznoci jest niedopuszczalne
tak¿e w stosunku do osób, których dzia³alnoæ budzi powszechne zainteresowanie8. Prasa i inne rodki masowego przekazu nie powinny szukaæ taniej
sensacji, ujawniaj¹c pikantne szczegó³y (prawdziwe czy zmylone) z ¿ycia
znanych aktorów itp. Zgodziæ siê nale¿y z tez¹, i¿ w tej sferze musz¹ mieæ
zastosowanie surowe kryteria, chyba ¿e zainteresowana osoba sama ujawnia
szczegó³y ze swego ¿ycia intymnego (co nie jest zjawiskiem wyj¹tkowym).
Podkreliæ nale¿y, ¿e ustawodawca zaliczy³ prawo do prywatnoci do dóbr
osobistych w art. 14 ust. 6 pr. pras., który stanowi, ¿e nie wolno bez zgody
osoby zainteresowanej publikowaæ informacji oraz danych dotycz¹cych prywatnej sfery ¿ycia, chyba ¿e wymaga tego obrona spo³ecznie uzasadnionego
interesu lub wi¹¿e siê to bezporednio z dzia³alnoci¹ publiczn¹ danej osoby.
Z przepisu powy¿szego wynika bezwzglêdny zakaz publikowania takich informacji, je¿eli nie zosta³a udzielona zgoda osoby zainteresowanej. Przepis
jest jasny i nie nasuwa w¹tpliwoci co do granic zakazu. Dopuszcza publikowanie informacji wy³¹cznie z zakresu dzia³alnoci publicznej danej osoby.
Mniej rygorystycznie jest chronione prawo do prywatnoci ¿ycia osobistego i nie jest ju¿ tak bezwzglêdnie, jak prawo do intymnoci, tym niemniej
musz¹ wyst¹piæ zasadne powody zezwalaj¹ce na naruszenie tej sfery. Uwa¿a
siê, ¿e pe³nienie przez jednostkê publicznej roli, np. polityka, sportowca,
gwiazdy filmowej, usprawiedliwia szersze zainteresowanie jej ¿yciem prywatnym ni¿ zwyczajnych osób. Osoby, które podejmuj¹ dzia³alnoæ publiczn¹, musz¹ siê w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ osoby prywatne liczyæ siê
z tym, ¿e ramy zainteresowania i dostêpnej krytyki s¹ szersze, a ich zachowania bêd¹ oceniane i komentowane. Nie mo¿e byæ jednak tak, ¿e ujawnianie ¿ycia prywatnego danej osoby ma s³u¿yæ jedynie celom komercyjnym. Nie
oznacza to tak¿e pozbawienia osób publicznych prawa do ¿ycia prywatnego
i ochrony dóbr osobistych.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje pogl¹d wyra¿ony przez S¹d Najwy¿szy
w wyroku z dnia 18 stycznia 1984 r.9, w którym wskaza³, ¿e katalog dóbr
osobistych obejmuje tak¿e dobra osobiste zwi¹zane ze sfer¹ ¿ycia prywatnego, rodzinnego, intymnoci i ochrona w tym zakresie odnosi siê do wypadków ujawniania faktów z ¿ycia osobistego i rodzinnego, nadu¿ywania uzyskanych informacji, zbierania w drodze prywatnych wywiadów informacji
i ocen ze sfery intymnoci, aby je publikowaæ lub w inny sposób rozg³aszaæ.
D¹¿enie prasy do osi¹gniêcia zamierzeñ moralizatorskich powinno mieæ
8 Tak. np. S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 11 marca 1986 r., I CR 4/86, OSPiKA 1987,
nr 4, poz. 86.
9 I CR 400/83, OSNCP 1984, nr 11, poz. 195.

296

Jaros³aw Szczechowicz

swoje granice w wartociach nadrzêdnych zwi¹zanych z jednostk¹ ludzk¹.
Jak s³usznie podkreli³ S¹d Najwy¿szy, nikogo nie wolno przedstawiaæ
w fa³szywym wietle. Ta ostatnia uwaga S¹du nie wymaga dodatkowego
komentarza.
Wskazaæ nale¿y tak¿e na stanowisko zawarte w wyroku z dnia 6 grudnia
1990 r.10 S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu orzeczenia wyjani³, ¿e bezprawne
jest rozpowszechnianie przez dziennikarza w rodkach masowego przekazu
bez zgody osoby zainteresowanej informacji i danych dotycz¹cych sfery jej
¿ycia prywatnego wy³¹cznie z powo³aniem siê na prawo przedstawiania
i krytyki wszelkich zjawisk, realizowane w warunkach swobodnego doboru
tematu i opracowania materia³u prasowego.
Reasumuj¹c, ingerencja w sferê prywatnoci musi realizowaæ konkretny
w danej sytuacji interes spo³eczny, co oznacza, ¿e waga informacji z chronionego obszaru, a maj¹cej zwi¹zek z dzia³alnoci¹ publiczn¹, musi byæ na tyle
istotna, aby usprawiedliwia³a jej upublicznianie. Nastêpuje zatem ocena interesu publicznego przejawiaj¹cego siê w kontrolnej funkcji prasy, ujawniania nieprawid³owoci sprawowania mandatu publicznego z interesem jednostki w nieujawnianiu pewnych informacji, poniewa¿ nale¿¹ do chronionego
obszaru praw osobistych. Im g³êbsza jest ta ingerencja, siêgaj¹ca wyj¹tkowo
nawet do obszaru intymnoci, tym bardziej wa¿kie musz¹ byæ argumenty na
rzecz przedstawienia takich informacji publicznoci. Podstaw¹ rozgraniczenia sfery intymnoci od sfery prywatnoci jest intensywnoæ ochrony. Sfera
intymnoci zas³uguje zawsze na pe³n¹ ochronê i nie ma mo¿liwoci wy³¹czenia bezprawnoci tego typu naruszeñ; dotyczy to tak¿e ingerencji w ¿ycie
intymne tzw. osób publicznych. Wkroczeniem w tê sferê bêdzie ju¿ moment
zapoznawania siê z pewnymi faktami i prze¿yciami ukrywanymi przez jednostkê, nawet jeli osoba zapoznaj¹ca siê z nimi nie zamierza ich rozpowszechniaæ. Sfera prywatnoci jest natomiast sfer¹ o wiêkszej dostêpnoci
i jako taka jest szersza od sfery intymnoci. Naruszenie stanowi w tym
przypadku dopiero rozpowszechnianie uzyskanych informacji, z wyj¹tkiem
naturalnie wy³¹czenia bezprawnoci wskazanych art. 14 ust. 6 pr. pras. Publikowanie informacji i danych na ten temat jest dozwolone, je¿eli siê wi¹¿e
bezporednio z dzia³alnoci¹ publiczn¹ danej osoby.

Czeæ
Formu³uj¹c zasady dotycz¹ce ochrony dóbr osobistych, operujemy pojêciami nieostrymi, których definicja jest niejednoznaczna, zw³aszcza w jêzyku
potocznym. Terminy: czeæ, dobre imiê, dobra s³awa, reputacja, honor, god10

I CR 575/90, OSP 1992, nr 10, poz. 214.
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noæ osobista itp. s¹ czasem u¿ywane zamienne, chocia¿ nie mamy tu odczynienia z synonimami.
W judykaturze przyjmuje siê, ¿e czeæ cz³owieka przejawia siê w dwóch
aspektach. Odró¿nia siê czeæ zewnêtrzn¹  okrelan¹ najczêciej jako dobre imiê i wewnêtrzn¹  znajduj¹c¹ wyraz przede wszystkim w godnoci
osobistej11. Z kolei w wyroku z dnia 29 padziernika 1971 r.12 S¹d Najwy¿szy
wskaza³, ¿e czeæ, dobre imiê, dobra s³awa cz³owieka s¹ pojêciami obejmuj¹cymi wszystkie dziedziny jego ¿ycia osobistego, zawodowego i spo³ecznego.
Naruszenie czci mo¿e wiêc nast¹piæ zarówno przez pomówienie o ujemne
postêpowanie w ¿yciu osobistym i rodzinnym, jak i przez zarzucenie niew³aciwego postêpowania w ¿yciu zawodowym, naruszaj¹ce dobre imiê danej
osoby i mog¹ce naraziæ j¹ na utratê zaufania potrzebnego do wykonywania
zawodu lub innej dzia³alnoci. Osoba, której czeæ zosta³a naruszona cudzym
dzia³aniem, mo¿e ¿¹daæ ochrony przed s¹dem, chyba ¿e to dzia³anie nie jest
bezprawne (art. 24 § 1 k.c.). Ciê¿ar wykazania, ¿e zachodzi³a jedna z okolicznoci wy³¹czaj¹cych bezprawnoæ dzia³ania spoczywa na sprawcy. Dzia³anie
w ramach porz¹dku prawnego nie mo¿e byæ uznane za bezprawne. Artyku³
24 § 1 k.c. chroni zatem tylko przed bezprawnym naruszeniem lub zagro¿eniem dóbr osobistych i nie wymaga, aby naruszenie by³o zawinione. Wina
jest niezbêdna jedynie w razie zas¹dzenia zadoæuczynienia (art. 448 k.c.).
W myl powo³anego wy¿ej przepisu domniemywa siê bezprawnoæ czynu
naruszaj¹cego dobro osobiste. Tak wiêc ciê¿ar dowodu jest korzystny dla
pokrzywdzonego, poniewa¿ nie on ponosi ryzyko ewentualnego niewyjanienia okolicznoci zwi¹zanych z naruszeniem dobra osobistego13.
W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego dominuje stanowisko, i¿ nieprawdziwoæ godz¹cego w czeæ zarzutu rodzi odpowiedzialnoæ przewidzian¹ w art.
24 k.c., niezale¿nie od wszystkich innych okolicznoci, w szczególnoci od
tego, czy dziennikarz dope³ni³ obowi¹zków starannoci i rzetelnoci wynikaj¹cych z art. 12 ust. 1 pkt 1 pr. pras.14 W orzecznictwie pojawia³y siê jednak
wyroki traktuj¹ce odpowiedzialnoæ dziennikarsk¹ bardziej liberalnie, w których S¹d Najwy¿szy dopuszcza³ wy³¹czenie odpowiedzialnoci dziennikarza
za naruszenie czci w publikacji prasowej, mimo nieprawdziwoci zarzutu15.
Przedstawiaj¹c argumenty na rzecz stanowiska uzale¿niaj¹cego mo¿liwoæ wy³¹czenia odpowiedzialnoci dziennikarza za naruszenie czci od wykazania prawdziwoci zarzutu, niezale¿nie od ewentualnych dalszych przes³a11

Tak S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu uchwa³y z dnia 28 maja 1971 r., III PZP 33/70,
OSNCP 1971, nr 11, poz. 188.
12 II CR 455/71, OSNCP 1972, nr 4, poz. 77.
13 Z. Radwañski, Prawo cywilne  czêæ ogólna, Warszawa 2003, s. 167.
14 Np. wyroki z dnia 20 listopada 2002 r., II CKN 1033/00, Izba Cywilna 2003, nr 78,
s. 41 i z dnia 7 listopada 2002 r., II CKN 1293/00, OSNC 2004, nr 2, poz. 27.
15 Np. wyroki z dnia 5 marca 2002 r., I CKN 535/00 (niepubl.) i z dnia 14 maja 2003 r.,
I CKN 463/01, OSP 2004, nr 4, poz. 22.
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nek wy³¹czenia, wskazaæ nale¿y, ¿e postawienie komu znies³awiaj¹cego zarzutu jest zawsze dzia³aniem sprzecznym z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, a tym samym bezprawnym, i kwalifikacji tej nie mo¿e zmieniæ ani dobra
wiara autora, ani dope³nienie wymogów starannoci dziennikarskiej, bowiem
s¹ to okolicznoci wy³¹czaj¹ce tylko jego winê, obojêtn¹ dla zastosowania art.
24 § 1 k.c. Przes³anka bezprawnoci przewidziana w art. 24 § 1 k.c. ma
charakter samoistny i obiektywny, co wyklucza uznanie dobrej wiary sprawcy naruszenia za okolicznoæ pozbawiaj¹c¹ jego zachowanie cechy bezprawnoci, a ponadto, ¿e z domniemania bezprawnoci przyjêtego w tym artykule
wynika dla dziennikarza ryzyko poniesienia konsekwencji w sytuacji, gdy
domniemania tego nie uda mu siê obaliæ. Zwróciæ uwagê trzeba tak¿e i na to,
¿e etyczne i humanitarne aspekty po³o¿enia osoby, której postawiono nieprawdziwy znies³awiaj¹cy zarzut, wykluczaj¹ pozostawienie jej bez jakiejkolwiek satysfakcji.
Przytaczaj¹c argumenty powo³ywane na rzecz stanowiska postuluj¹cego
wy³¹czenie roszczeñ wynikaj¹cych z art. 24 § 1 k.c. w sytuacji, w której
 mimo dope³nienia przez dziennikarza wszystkich obowi¹zków  zarzut
poczyniony w wypowiedzi prasowej okaza³ siê nieprawdziwy, stwierdziæ mo¿na, ¿e kryteria wynikaj¹ce z art. 12 ust. 1 pr. pras. uzasadniaj¹ tezê, i¿
zachowanie przez dziennikarza wymaganej starannoci odpowiada dzia³aniu
zgodnemu z prawem, przy czym o zgodnoci tej zawiadcza ju¿ samo tylko
d¹¿enie do ustalenia prawdy. Odpowiedzialnoæ dziennikarzy za naruszenie
dóbr osobistych doznaje istotnej modyfikacji w porównaniu z zasadami dotycz¹cymi innych osób, ale wymaganie, ¿eby rzetelne informowanie oznacza³o
bezwzglêdne przestrzeganie przez dziennikarzy prawdziwego przedstawiania
zjawisk prowadzi³oby do istotnego ograniczenia mo¿liwoci wype³niania zadañ stoj¹cych przed pras¹ w demokratycznym spo³eczeñstwie.
Przy braku ustawowego unormowania okolicznoci wy³¹czaj¹cych bezprawnoæ naruszenia dobra osobistego w orzecznictwie z regu³y przyjmuje
siê jako podstawê wy³¹czenia odpowiedzialnoci dzia³anie w obronie uzasadnionego interesu oraz dzia³anie w ramach porz¹dku prawnego. Ocena wypowiedzi prasowej z punktu widzenia kryterium zgodnoci z prawd¹ dotyczy
tylko wypowiedzi o charakterze opisowym (dotycz¹cych faktów, a nie ocen).
Rozstrzygniêcie kwestii wp³ywu niezgodnoci z prawd¹ zarzutu zawartego
w publikacji prasowej na odpowiedzialnoæ cywiln¹ dziennikarza zale¿y
w du¿ej mierze od zakwalifikowania kryterium starannoci i rzetelnoci postêpowania dziennikarza jako decyduj¹cego b¹d o jego bezprawnoci, b¹d
o mo¿liwoci przypisania autorowi publikacji winy.
Nale¿y podkreliæ, ¿e w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego wystêpuje rozbie¿noæ pogl¹dów odnosz¹cych siê do znaczenia wykazania prawdziwoci
naruszaj¹cego dobra osobiste zarzutu postawionego w publikacji prasowej.
Najkrócej rzecz ujmuj¹c, rozbie¿noæ dotyczy tego, czy niewykazanie praw-
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dziwoci zarzutu jednoznacznie przes¹dza o bezprawnoci naruszenia oraz
odpowiedzialnoci autora publikacji na podstawie art. 24 § 1 k.c., czy te¿
przy spe³nieniu okrelonych przes³anek mo¿liwe jest wy³¹czenie bezprawnoci, a tym samym wy³¹czenie odpowiedzialnoci przewidzianej w tym przepisie.
Stanowisko, ¿e dla uchylenia odpowiedzialnoci za naruszenie dóbr osobistych konieczne jest wykazanie prawdziwoci zarzutu, zosta³o wprost wyra¿one w wyrokach z dnia 22 grudnia 1997 r.16 i z dnia 23 czerwca 2004 r.17
S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e aby skutecznie powo³aæ siê na przes³ankê wy³¹czaj¹c¹ bezprawnoæ, polegaj¹c¹ na dzia³aniu w obronie spo³ecznie uzasadnionego interesu, trzeba niezale¿nie od innych okolicznoci wykazaæ prawdziwoæ twierdzeñ dotycz¹cych osoby, w której sferê dóbr osobistych
wkroczono oraz ¿e domniemanie z art. 24 k.c. mo¿e byæ obalone przez wykazanie dzia³ania w ramach dozwolonego porz¹dku prawnego, co przy naruszeniu dobra osobistego publikacj¹ prasow¹ wymaga wykazania prawdziwoci
zamieszczonej wypowiedzi o faktach, a tak¿e dzia³ania w obronie uzasadnionego interesu spo³ecznego.
Rozbudowan¹ i w pe³ni zbie¿n¹ argumentacjê na rzecz omawianego
stanowiska mo¿na znaleæ w wyrokach S¹du Najwy¿szego z dnia 10 wrzenia 1999 r.18 i z dnia 7 listopada 2002 r.19 Zwracaj¹c uwagê na wynikaj¹ce
z art. 24 § 1 k.c. domniemanie bezprawnoci oraz podkrelaj¹c, ¿e na gruncie
kodeksu cywilnego przyjmuje siê obiektywne kryteria bezprawnoci, S¹d
Najwy¿szy stwierdzi³, i¿ postawienie komu zarzutu nieprawdziwego, naruszaj¹cego jego czeæ jest zawsze dzia³aniem sprzecznym z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i w zwi¹zku z tym bezprawnym. Bez znaczenia z punktu
widzenia bezprawnoci jest to, czy postawienie tego zarzutu by³o podyktowane dobr¹ wiar¹ autora i poparte starannoci¹ w zbieraniu i sprawdzaniu
danych, na których siê opiera³. Te okolicznoci bowiem mog¹ wy³¹czaæ tylko
jego winê. Postawienie zarzutu, którego prawdziwoci nie wykazano, choæby
podyktowane przewiadczeniem wywodzonym z uzasadnionych podstaw, ¿e
wypowied jest oparta na prawdziwych faktach i ¿e broni spo³ecznie uzasadnionego interesu, stanowi bezprawie cywilne. Oceny tej nie zmienia spe³nienie przez dziennikarza wymagañ postawionych w art. 12 ust. 1 pr. pras.,
dlatego te¿ osobie, której dobra osobiste zosta³y naruszone publikacj¹ prasow¹,
przys³uguje ochrona tak¿e wówczas, gdy autor publikacji dochowa³ starannoci
i rzetelnoci przy zbieraniu i wykorzystaniu materia³ów prasowych. Niemo¿liwe do zaakceptowania jest odebranie pokrzywdzonemu prawa do sprostowania i odwo³ania nieprawdziwych, a naruszaj¹cych jego czeæ zarzutów.
16
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Odnosz¹c siê do skutków domniemania wynikaj¹cego z art. 24 § 1 k.c.,
S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 28 maja 1999 r.20 stwierdzi³, ¿e wyp³ywaj¹ce st¹d ryzyko braku mo¿liwoci dowiedzenia prawdziwoci stawianych zarzutów obci¹¿a naruszaj¹cego takie dobro. Istotê stanowiska S¹du we wskazanych orzeczeniach wyra¿aj¹ nastêpuj¹ce argumenty.
Po pierwsze, nie neguj¹c istnienia tzw. kontratypów, czyli okolicznoci
wy³¹czaj¹cych bezprawnoæ naruszenia dóbr osobistych, oraz zaliczaj¹c do
nich dzia³anie w obronie spo³ecznie uzasadnionego interesu i dzia³anie
w ramach porz¹dku prawnego, za nieodzown¹ przes³ankê zastosowania ich
jako podstaw wy³¹czaj¹cych bezprawnoæ naruszenia S¹d Najwy¿szy uzna³
prawdziwoæ zarzutu. Innymi s³owy, skutecznie powo³aæ siê na dzia³anie
w obronie uzasadnionego interesu lub w ramach porz¹dku prawnego mo¿na
tylko wtedy, gdy wyka¿e siê prawdziwoæ zarzutu. Brak tej przes³anki
 koniecznej i niezale¿nej w stosunku do tzw. kontratypów  przes¹dza, ¿e
dzia³anie powinno byæ zawsze uznane za sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego i tym samym zawsze bezprawne.
Po drugie, uczynienie zadoæ powinnoci szczególnej starannoci i rzetelnoci przy zbieraniu oraz publikacji materia³ów prasowych, podobnie jak
dobra wiara i przewiadczenie sprawcy o prawdziwoci zarzutu (nawet
oparte na uzasadnionych podstawach), s¹ obojêtne z punktu widzenia bezprawnoci jako czynnika o charakterze obiektywnym i mog¹ mieæ znaczenie
wy³¹cznie przy ocenie winy sprawcy naruszenia. Z tego wzglêdu nie uchylaj¹
one niezale¿nej od winy odpowiedzialnoci opartej na art. 24 § 1 k.c.
Po trzecie, poszkodowany nie mo¿e zostaæ pozbawiony ochrony prawnej
w sytuacji, w której naruszono jego dobra osobiste postawionym publicznie
nieprawdziwym zarzutem.
Ta argumentacja S¹du Najwy¿szego znajduje silne oparcie w pimiennictwie, w którym przyjmuje siê za³o¿enie, ¿e o bezprawnoci dzia³ania naruszyciela decyduj¹ wy³¹cznie kryteria obiektywne, co w powi¹zaniu z koncepcj¹
bezprawnoci jako stanu sprzecznoci z normami prawnymi lub zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego oznacza, i¿ tylko te elementy maj¹ znaczenie z punktu widzenia tej kwalifikacji. Na pytanie, czy dochowanie nale¿ytej starannoci i rzetelnoci wy³¹cza tylko winê, czy mo¿e równie¿ wy³¹czaæ bezprawnoæ,
udzielana jest jednoznaczna odpowied, ¿e dochowanie nale¿ytej starannoci
w ogóle nie podlega rozwa¿aniu na p³aszczynie bezprawnoci zachowania,
lecz jedynie na p³aszczynie winy sensu stricto. W konsekwencji zwolennicy
tego stanowiska wykluczaj¹ dopuszczenie mo¿liwoci wy³¹czenia bezprawnoci opublikowania nieprawdziwej informacji ze wzglêdu na to, i¿ dziennikarz
zachowa³ nale¿yt¹ starannoæ i rzetelnoæ. Postawienie nieprawdziwych zarzutów nale¿y wiêc zawsze uznaæ za bezprawne, gdy¿ narusza zasady wspó³20
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¿ycia spo³ecznego (obiektywne kryterium bezprawnoci). Wskazuje siê równie¿, ¿e rozpowszechnianie nieprawdy nie mo¿e le¿eæ w interesie publicznym, a wiêc dzia³anie takie nie odpowiada przes³ance wy³¹czenia bezprawnoci w postaci obrony spo³ecznie uzasadnionego interesu i jednoczenie nie
pozwala powo³ywaæ siê skutecznie na realizowanie powinnoci oraz zadañ
prasy. Niekwestionowane znaczenie zasady wolnoci prasy i prawa obywateli
do informacji nie mo¿e prowadziæ do ograniczenia innej wartoci, tak¿e konstytucyjnie chronionej, któr¹ jest ochrona czci i dobrego imienia cz³owieka.
Widoczne jest tu powi¹zanie z myl¹ wyra¿on¹ przez S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 11 padziernika 2001 r.21, ¿e prawo do wolnoci wypowiedzi oraz
do przekazywania i otrzymywania informacji nie ma charakteru absolutnego, podlega bowiem ograniczeniom m.in. ze wzglêdu na ochronê praw innych
osób. Istotnym elementem omawianego pogl¹du jest tak¿e stanowcze przeciwstawienie siê sytuacji, w której osoba poszkodowana rozpowszechnieniem
nieprawdziwych zarzutów by³aby pozbawiona mo¿liwoci ochrony swej czci.
Ochrony przewidzianej w art. 24 § 1 k.c. nie mo¿e zast¹piæ ochrona wynikaj¹ca z Prawa prasowego w postaci opublikowania sprostowania lub odpowiedzi, ze wzglêdu na wyranie mniejsz¹ donios³oæ tych rodków. Prezentowane stanowisko wyra¿a siê w tezie, ¿e nieprawdziwoæ (niewykazanie
prawdziwoci) zarzutu przes¹dza o bezprawnoci naruszenia dobra osobistego, uzasadniaj¹c  bez wzglêdu na inne okolicznoci  odpowiedzialnoæ na
podstawie art. 24 § 1 k.c.
W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego znalaz³o równie¿ wyraz stanowisko
dopuszczaj¹ce wy³¹czenie odpowiedzialnoci dziennikarza za naruszenie czci
w publikacji prasowej, pomimo niewykazania prawdziwoci zarzutu. Nale¿y
wymieniæ wyroki z dnia 23 padziernika 1973 r.22 i z dnia 8 padziernika
1987 r.23, w których decyduj¹ce znaczenie, tak¿e z punktu widzenia bezprawnoci, przypisano zachowaniu szczególnej starannoci i rzetelnoci przy
zbieraniu i wykorzystaniu materia³ów prasowych. Jednoznaczny w tym
wzglêdzie pogl¹d sformu³owa³ S¹d Najwy¿szy w wyrokach z dnia 5 marca
2002 r. i z dnia 14 maja 2003 r.
W wyroku z dnia 5 marca 2002 r.24 S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e
w niektórych sytuacjach bezprawnoæ mo¿e byæ uchylona, mimo niewykazania, i¿ fakty objête informacj¹ rzeczywicie zaistnia³y. S¹d wskaza³, ¿e  przy
uwzglêdnieniu art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 pkt 1 pr. pras.  nie ma podstaw
do przypisania dziennikarzowi absolutnej odpowiedzialnoci w tym sensie, by
odpowiada³ on tylko z racji zaistnienia niezgodnoci faktów wynikaj¹cych
z informacji z rzeczywistym stanem rzeczy. Nieprzeprowadzenie dowodu praw21
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dy nie przes¹dza o odpowiedzialnoci dziennikarza na podstawie art. 24 k.c.,
je¿eli dziennikarz nie zaniedba³ wype³nienia obowi¹zków, o których mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 1 pr. pras., spe³nienie bowiem tych obowi¹zków stanowi
podstawê zakwalifikowania jego dzia³ania jako zgodnego z prawem. Dlatego
w ocenie S¹du Najwy¿szego zgodne z tym przepisem dzia³anie dziennikarza
uchyla bezprawnoæ nieprawdziwej informacji naruszaj¹cej dobro osobiste
innej osoby, choæby tzw. dowód prawdy nie zosta³ przeprowadzony.
W wyroku z dnia 14 maja 2003 r.25 S¹d Najwy¿szy wyrazi³ pogl¹d, ¿e
zachowanie przez dziennikarza dzia³aj¹cego w obronie interesu spo³ecznie
uzasadnionego szczególnej starannoci i rzetelnoci przy zbieraniu i wykorzystaniu materia³u prasowego powoduje, i¿ jego opublikowanie nie jest dzia³aniem bezprawnym tak¿e wtedy, gdy oka¿e siê, ¿e materia³ ten zawiera
informacje nieprawdziwe. S¹d wskaza³, ¿e obowi¹zki rzetelnego informowania (art. 1 pr. pras.) i prawdziwego przedstawiania zjawisk (art. 6 ust. 1 pr.
pras.) nie mog¹ byæ uto¿samiane z wymaganiem wykazania prawdziwoci
zarzutów. Prowadzi³oby to, przy ograniczeniu rodków pozostaj¹cych w dyspozycji dziennikarzy, do istotnego ograniczenia mo¿liwoci wype³niania zadañ stoj¹cych przed pras¹ w demokratycznym spo³eczeñstwie. Powinnoæ
realizowania zadañ stoj¹cych przed pras¹ wp³ywa na ukszta³towanie praw
i obowi¹zków dziennikarzy w sposób okrelony w art. 12 ust. 1 pkt 1 pr. pras.
Uczynienie im zadoæ  dzia³anie ze szczególn¹ rzetelnoci¹ i starannoci¹
oraz dzia³anie w obronie spo³ecznie uzasadnionego interesu  wystarcza do
wy³¹czenia bezprawnoci. Dzia³anie wype³niaj¹ce obowi¹zki na³o¿one przez
ustawê nie mo¿e byæ uznane za bezprawne.
Przez dzia³anie bezprawne rozumie siê, najogólniej rzecz ujmuj¹c, zachowanie sprzeczne z normami prawa lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
Najczêciej traktuje siê cechê bezprawnoci jako czysto obiektywn¹, co usuwa kwestiê oceny dzia³ania sprawcy pod k¹tem dochowania lub przekroczenia wzorca starannoci poza zakres tej przes³anki, plasuj¹c j¹ na p³aszczynie winy.
Jak wczeniej wskazano, za jedn¹ z okolicznoci wy³¹czaj¹cych bezprawnoæ naruszenia dóbr osobistych uznaje siê w orzecznictwie i pimiennictwie
dzia³anie w obronie spo³ecznie uzasadnionego interesu. W wypadku publikacji prasowych interes ten wyra¿a siê przede wszystkim w urzeczywistnianiu
zasad jawnoci ¿ycia publicznego i prawa spo³eczeñstwa do informacji. Istotne znaczenie ma zatem w³aciwe rozumienie i ustalenie spo³ecznie uzasadnionego interesu. Dotyczy on sfery ¿ycia publicznego, w ramach której mo¿na
mówiæ zarówno o istnieniu potrzeby otwartej debaty publicznej, wa¿nej
w demokratycznym spo³eczeñstwie, jak i o prawie do uzyskiwania informacji
25
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za porednictwem rodków spo³ecznego przekazu. Dlatego tak istotne znaczenie ma przewijaj¹ce siê we wszystkich rozwa¿aniach s³owo publiczny.
Chodzi o osoby aktywnie dzia³aj¹ce na forum publicznym (osoby publiczne),
bo to, ¿e ich dzia³anie wywiera wp³yw na kszta³towanie ¿ycia publicznego,
stanowi podstawê usprawiedliwionego zainteresowania spo³eczeñstwa i zwi¹zanego z nim prawa do uzyskania informacji. Z tego te¿ wzglêdu powszechnie przyjmuje siê, ¿e w odniesieniu do tych osób zakres dopuszczalnej krytyki jest szerszy, a udzielana ochrona s³absza. Regu³¹ jest tak¿e, ¿e chodzi
o informacje dotycz¹ce publicznej sfery ¿ycia tych osób, bo w tej sferze zasadniczo ujawnia siê potrzeba wa¿nej debaty publicznej. Dlatego, aby w ogóle
móc podj¹æ skuteczn¹ próbê wykazania wy³¹czenia bezprawnoci naruszenia
dobra osobistego publikacj¹ prasow¹, naruszyciel musi wykazaæ, ¿e publikacja realizowa³a tak rozumiany godny ochrony interes spo³eczny.
Przy zbieraniu materia³ów najistotniejsze znaczenie maj¹: rodzaj i rzetelnoæ ród³a informacji (dziennikarz nie powinien opieraæ siê na ródle,
którego obiektywizm lub wiarygodnoæ budzi w¹tpliwoci), sprawdzenie
zgodnoci z prawd¹ uzyskanych informacji przez siêgniêcie do wszystkich
innych dostêpnych róde³ i upewnienie siê co do zgodnoci informacji z innymi znanymi faktami, a tak¿e umo¿liwienie osobie zainteresowanej ustosunkowania siê do uzyskanych informacji. Na etapie wykorzystania materia³ów
prasowych istotne jest przede wszystkim wszechstronne, a nie selektywne
przekazanie informacji, przedstawienie wszystkich okolicznoci i niedzia³anie
pod z góry za³o¿on¹ tezê, a tak¿e rozwa¿enie powagi zarzutu, znaczenia
informacji z punktu widzenia usprawiedliwionego zainteresowania spo³eczeñstwa oraz potrzeby (pilnoci) publikacji. Oddzielnym zagadnieniem jest
forma publikacji, która mo¿e mieæ znaczenie przy ocenie rzetelnoci wykorzystania informacji.
Wskazane rozbie¿noci w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego w zakresie
dóbr osobistych spowodowa³y, i¿ konieczne sta³o siê rozstrzygniêcie przez
rozszerzony sk³ad S¹du zagadnienia prawnego: Czy postawienie nieprawdziwego zarzutu w publikacji prasowej mo¿e byæ uznane za bezprawne naruszenie dóbr osobistych, je¿eli dziennikarz zachowa³ szczególn¹ starannoæ
i rzetelnoæ przy zbieraniu i wykorzystaniu materia³ów prasowych? Odpowied na to pytanie sprowadza siê do rozstrzygniêcia zagadnienia, kto powinien ponosiæ ryzyko dziennikarskiej pomy³ki.
Zgodnie z uchwa³¹ sk³adu siedmiu sêdziów S¹du Najwy¿szego z dnia
18 lutego 2005 r.26, Wykazanie przez dziennikarza, ¿e przy zbieraniu
i wykorzystaniu materia³ów prasowych dzia³a³ w obronie spo³ecznie uzasadnionego interesu oraz wype³ni³ obowi¹zek zachowania szczególnej starannoci i rzetelnoci, uchyla bezprawnoæ dzia³ania dziennikarza. Je¿eli
zarzut oka¿e siê nieprawdziwy, dziennikarz zobowi¹zany jest do jego odwo26
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³ania27. S¹d zaznaczy³ jednak, i¿ w celu wykazania braku bezprawnoci
dzia³ania dziennikarz, oprócz zachowania szczególnej starannoci i rzetelnoci, udowodniæ musi istnienie spo³ecznie uzasadnionego interesu. Publikacja
nieprawdziwych zarzutów wi¹¿e siê z powstaniem obowi¹zku ich odwo³ania.
W uzasadnieniu stanowiska S¹d wskaza³, ¿e obowi¹zek prawdziwego przedstawiania zjawisk nie powinien byæ uto¿samiany z bezwzglêdnie rozumianym wymaganiem udowodnienia prawdziwoci zarzutu. Przes³ankê prawdziwoci przekazywanych informacji nale¿y bowiem odnosiæ do prawdziwoci
róde³, czyli ich rzetelnego wyboru, sprawdzenia i przedstawienia. Na wykazaniu prawdziwoci informacji w takim rozumieniu mo¿e polegaæ tzw. dowód
prawdy, obci¹¿aj¹cy dziennikarza w procesie o ochronê dóbr osobistych, które
zosta³y naruszone jego publikacj¹. W ocenie S¹du rola prasy nie sprowadza
siê tylko do dostarczenia informacji. Jej celem jest czêsto tak¿e przedstawienie faktów maj¹ce na celu otwarcie dyskusji, wyrobienie sobie przez czytelnika w³asnej opinii oraz zasygnalizowanie istnienia konkretnych zagro¿eñ.
Rzeczowe i rzetelne przedstawienie sprawy umo¿liwia prawid³ow¹ realizacjê
zadañ prasy i jednoczenie pozwala na zakwalifikowanie takiego dzia³ania
jako mieszcz¹cego siê w granicach wolnoci s³owa. Dzia³anie dziennikarza w
obronie spo³ecznie uzasadnionego interesu, spe³niaj¹ce wymagania szczególnej starannoci i rzetelnoci, nie mo¿e byæ uznane za bezprawne. Dowód
prawdy, rozumiany jako wykazanie prawdziwoci zarzutu, nie stanowi koniecznej i niezale¿nej od pozosta³ych okolicznoci przes³anki wy³¹czenia bezprawnoci naruszenia dobra osobistego w publikacji prasowej. To oznacza, ¿e
wykazanie przez dziennikarza, i¿ przy zbieraniu i wykorzystaniu materia³ów
prasowych dzia³a³ w obronie spo³ecznie uzasadnionego interesu oraz wype³ni³ obowi¹zek zachowania szczególnej starannoci i rzetelnoci, uchyla bezprawnoæ dzia³ania dziennikarza. Ponadto, jak wskaza³ S¹d Najwy¿szy
w wyroku z dnia 21 marca 2007 r.28, dzia³anie w imiê uzasadnionego interesu spo³ecznego oraz d¹¿enie do sensacyjnoci artyku³ów prasowych nie mo¿e
odbywaæ siê kosztem rozpowszechniania faktów nieprawdziwych.

Podsumowanie
Wolnoæ prasy nie ma i nie mo¿e mieæ charakteru absolutnego, nie mo¿e
mieæ postaci nieskrêpowanej niczym swobody dzia³ania, a tym bardziej nie
27 Uchwa³a spotka³a siê z s³uszn¹ bardzo krytyczn¹ ocen¹ czêci doktryny. P. Sobolewski
w glosie do uchwa³y zaznaczy³, ¿e przerzucanie ryzyka dziennikarskiego b³êdu na obywateli
stanowi naruszenie konstytucyjnej ochrony dóbr osobistych (zob. P. Sobolewski, Glosa do
uchwa³y SN z dnia 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04, OSP 2005, z. 12, poz. 144). Z kolei
Z. Radwañski stwierdzi³, ¿e sam fakt opublikowania nieprawdziwego zarzutu  mimo braku
winy sprawcy  decyduje o bezprawnoci jego dzia³ania (zob. Z. Radwañski, Glosa do uchwa³y
SN z dnia 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04, OSP 2005, z. 9, poz. 110).
28 I CSK 292/2006, LexPolonica nr 1274004.
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sposób jej traktowaæ jako samoistnego ród³a wartoci. Wolna prasa realizuje
prawo obywatela do rzetelnej, czyli prawdziwej i uczciwej, jasnej, niewprowadzaj¹cej w b³¹d i odpowiedzialnej informacji. Postawienie komu zarzutu
nieprawdziwego, naruszaj¹cego jego czeæ, jest zawsze dzia³aniem sprzecznym z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i w zwi¹zku z tym bezprawnym,
choæby postawienie takiego zarzutu podyktowane by³o dobr¹ wiar¹ jego autora i poparte jego starannoci¹ w sprawdzaniu danych, na których zarzut siê
opiera. Dobra wiara wy³¹cza jedynie winê autora zarzutu. Wy³¹czyæ bezprawnoæ mog¹ takie okolicznoci, jak dzia³anie w ramach okrelonego porz¹dku prawnego, wykonywanie prawa podmiotowego, zgoda pokrzywdzonego i dzia³anie w obronie uzasadnionego interesu. Odmienne stanowisko
prowadzi do sytuacji, w której osoba, w stosunku do której opublikowano
nieprawdziwe informacje, jest pozbawiona rodków ochrony swojej czci. ¯aden uzasadniony interes publiczny nie mo¿e polegaæ na rozpowszechnianiu
nieprawdziwych informacji. Kwestia w³aciwego wykonania obowi¹zków
przez dziennikarza mo¿e mieæ wp³yw jedynie na ocenê zawinienia w wypadku ¿¹dania opartego o art. 448 k.c.
Krytyka nieprawid³owych dzia³añ organów w³adzy i polityków le¿y
w uzasadnionym interesie spo³ecznym. Jednak¿e spe³nia ona swoj¹ rolê
wówczas, gdy opiera siê na informacjach prawdziwych. Podawanie w rodkach przekazu informacji nieprawdziwych lub operowanie faktami w sposób
wybiórczy w celu uzyskania z góry za³o¿onego efektu, którym jest sensacyjny
charakter artyku³u, a nie rzeczowa i rzetelna krytyka, oznacza przekroczenie dozwolonych prawem form dzia³ania dziennikarza. Zarówno krytyka, jak
i opinie mog¹ byæ ostre, mog¹ nawet siê przeradzaæ w prowokacjê dziennikarsk¹, ale nie mog¹ opieraæ siê na nieprawdziwych informacjach. Podkreliæ tak¿e nale¿y, ¿e obowi¹zek zachowania szczególnej starannoci i rzetelnoci przy zbieraniu i wykorzystaniu materia³ów prasowych (art. 12 ust. 1
pr. pras.) oznacza kwalifikowan¹ starannoæ i rzetelnoæ29. Dlatego te¿
dziennikarz zobowi¹zany do sprawdzenia zgodnoci z prawd¹ uzyskanych
informacji lub podania ich ród³a. Nakazano tak¿e dziennikarzowi, aby chroni³ dobra osobiste, a ponadto interesy dzia³aj¹cych w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okaza³y mu zaufanie. Zakres pojêcia szczególna
starannoæ i rzetelnoæ by³ wielokrotnie przedmiotem analizy zarówno
w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, jak i w doktrynie30.
W wietle wspomnianych judykatów i wspó³brzmi¹cych z nimi pogl¹dów
doktryny nie mo¿e byæ w¹tpliwoci, i¿ sformu³owany w art. 12 ust. 1 pkt 1
29 Tak S¹d Najwy¿szy wyroku z dnia 8 padziernika 1987 r., II CR 269/87, OSNC 1989,
nr 4, poz. 66.
30 Por. J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999, s. 152; postanowienia
S¹du Najwy¿szego z dnia 10 grudnia 2003 r., V KK 195/03 (niepubl.), z dnia 17 padziernika
2001, IV KKN 165/97, OSNKW 2002, nr 34, poz. 28, z dnia 13 padziernika 2002, IV KKN
634/99, OSNKW 2003, nr 34, poz. 33.
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pr. pras. wymóg szczególnej starannoci nale¿y rozumieæ jako zalecenie kierunkowe, wskazuj¹ce na zasady oceniania starannoci dziennikarza m.in.
przez s¹dy. Wymóg ten zak³ada ka¿dorazow¹ potrzebê konstruowania modelu dzia³ania opartego na szczególnie surowych kryteriach stanowi¹cego wzorzec, z którym porównywaæ nale¿y kwestionowane zachowania dziennikarza
podczas wykorzystywania zebranych informacji. W judykaturze podkrela siê
jednoznaczne, ¿e kwestia zagro¿enia lub naruszenia dóbr osobistych winna
byæ ujmowana w p³aszczynie faktycznej i ma prowadziæ do ustalenia, czy
dane zachowanie, bior¹c pod uwagê przeciêtne reakcje ludzkie, mog³oby
obiektywnie staæ siê podstaw¹ do negatywnych odczuæ po stronie pokrzywdzonego. Abstrahuje siê tym samym od subiektywnych odczuæ osób nadwra¿liwych oraz takich, które z ró¿nych wzglêdów nie maj¹ zdolnoci do emocjonalnego reagowania na okrelone zachowania innych podmiotów31.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e dzia³anie osób publicznych wywiera wp³yw na
kszta³towanie tzw. ¿ycia publicznego, stanowi podstawê usprawiedliwionego
zainteresowania spo³eczeñstwa i zwi¹zanego z tym prawa do uzyskania informacji. Dlatego te¿ powszechnie przyjmuje siê, ¿e w odniesieniu do tych
osób zakres dopuszczalnej krytyki jest szerszy, a udzielana ochrona s³absza32. Dobra osobiste mog¹ zostaæ naruszone ca³¹ treci¹ publikacji i jej
sensem, a nie tylko konkretnymi sformu³owaniami. Mo¿liwe jest naruszenie
dobra osobistego treci¹ publikacji prasowej, z której wynikaj¹ jednoznaczne
sugestie co do nagannego moralnie postêpowania osoby wskazanej w tej
publikacji. Nie wy³¹cza tak¿e bezprawnoci sam fakt powo³ywania w danym
materiale prasowym cudzych wypowiedzi, nawet ze wskazaniem ich ród³a.
Podobnie nie stanowi takiej okolicznoci powo³anie siê na dzia³anie w obronie interesu spo³ecznego oraz dzia³anie w granicach dopuszczalnej krytyki
osoby publicznej33. Dzia³anie dziennikarza w ramach dozwolonej krytyki s³u¿¹cej interesowi publicznemu prowadzi do wy³¹czenia bezprawnoci dzia³ania jedynie wówczas, gdy krytyka ma charakter rzeczowy i jest rzetelna34.
Naruszenie dobra osobistego, w szczególnoci opinii niezbêdnej dla sprawowania okrelonej funkcji, mo¿e nast¹piæ b¹d przez sformu³owanie ocen,
opinii w wypowiedziach krytykuj¹cych postêpowanie danej osoby, umniejszaj¹cych jej spo³eczne uznanie, b¹d przez podanie informacji, faktów nieprawdziwych35 . Granice dopuszczalnoci krytyki s¹ szersze w stosunku do polity31 Por. wyroki S¹du Najwy¿szego z 23 maja 2000 r., IV CKN 1076/00 (niepubl.),
z 11 marca 1997 r., III CKN 33/97, OSNC 1997, nr 67, poz. 93.
32 Tak w wyroku S¹d Apelacyjny w Poznaniu z dnia 27 wrzenia 2005 r., I ACa 1443/03,
LEX nr 177008.
33 Por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 12 wrzenia 2007 r., I CSK 211/2007, LexPolonica
nr 1574861.
34 Por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 7 lipca 2005 r., V CK 868/04, LEX nr 196405.
35 Por. wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2006 r., VI ACa 1464/
2006 (niepubl.).
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ków i ich dzia³añ publicznych ni¿ do osób prywatnych. Politycy wiadomie
i w sposób nieunikniony wystawiaj¹ siê na ostr¹ kontrolê, na reakcjê na
ka¿de wypowiedziane s³owo i wszystko, co robi¹ dzi i co robili w przesz³oci.
Musz¹ byæ bardziej tolerancyjni nawet wobec szczególnie brutalnych ataków. Nie oznacza to oczywicie, ¿e polityk tylko dlatego, ¿e jest politykiem,
mo¿e byæ zupe³nie bezkarnie zniewa¿any i szkalowany bez ¿adnej mo¿liwoci obrony. Zawsze jednak w takich sytuacjach zakres usprawiedliwionej
ochrony jego dobrego imienia powinien byæ okrelany w konfrontacji z wartoci¹, jak¹ dla demokratycznego spo³eczeñstwa ma szeroka i otwarta debata publiczna.
Reasumuj¹c, osoba piastuj¹ca funkcjê publiczn¹ nara¿ona jest na os¹d
opinii publicznej i musi liczyæ siê z krytyk¹ swojego postêpowania, która to
krytyka jest spo³ecznie po¿yteczna i po¿¹dana, je¿eli podjêta zosta³a w interesie publicznym i ma cechy rzetelnoci oraz rzeczowoci, a nie przekracza
granic potrzebnych do osi¹gniêcia spo³ecznego celu krytyki. Granic tych nie
da siê ogólnie wyznaczyæ, poniewa¿ okrelaj¹ je niepowtarzalne okolicznoci
konkretnej sprawy. Trudno uznaæ za rzeczow¹ i rzeteln¹ krytykê, która nie
przedstawia ¿adnych faktów, a pos³uguje siê jedynie ocenami formu³owanymi
przy u¿yciu przymiotników o wysoce ujemnym wydwiêku, oraz tak¹, która
formu³uje zarzuty niesprawdzone, opieraj¹c siê na pog³oskach i domniemaniach. Z drugiej strony, kto podejmuje dzia³alnoæ publiczn¹, poddaje siê
os¹dowi innych osób i musi siê liczyæ z tym, ¿e przedmiotem ich legitymowanego zainteresowania s¹ tak¿e i takie okolicznoci ze sfery jego ¿ycia prywatnego, które maj¹ donios³e znaczenie dla wykonywania przyjêtej roli spo³ecznej. Na tym tle przekonuj¹ce wydaje siê tak¿e stanowisko S¹du Apelacyjnego
w Krakowie36 , zgodnie z którym nie ma ¿adnej racji normatywnej  równie¿
na gruncie art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci  aby w razie postawienia (ewentualnie postanowienia i rozpowszechniania) w debacie politycznej nieprawdziwych zarzutów krytycznych ograniczyæ ochronê dóbr osobistych, wynikaj¹cych z art.
24 k.c., w stosunku do osób krytykowanych, które pe³ni¹ funkcje spo³eczne
i polityczne. Zgodziæ siê nale¿y z tez¹ zawart¹ w uzasadnieniu wspomnianego wyroku, ¿e nieprawdziwe zarzuty krytyczne nie maj¹ ¿adnej wartoci
zas³uguj¹cej na ochronê tak¿e wtedy, gdy pojawiaj¹ siê w debacie politycznej.

36 Zob. wyrok S¹du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 maja 1997 r., I ACa 185/97
(niepubl.).
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Summary
The openness of public life, control and social criticism are concerned as
one of the most essential press rights. Media, having so many hardly restricted rights, can enter every aspect of human activity. The article based Polish
jurisdiction and doctrine create a model of diligence and reliability that
should characterize every journalist during preparing press material according to rule 12 press law. The borders of journalistic right to criticism
considering the criticism for public interest towards public figures is discussed on bases indicated above.

UWM

Studia Prawnoustrojowe 9

309

2009

Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski

Elementy treci podpisu wystawcy weksla
Podpis wystawcy weksla  zarówno w³asnego, jak i trasowanego  stanowi obligatoryjn¹ treæ rzeczonych papierów wartociowych. Z przepisów art.
2 ust. 1 i 102 ust. 1 Prawa wekslowego1 wprost wynika, i¿ jego brak na
dokumencie skutkuje niewa¿noci¹ weksla, chocia¿by zawiera³ on in concreto
pozosta³e elementy konstrukcyjne wymienione w treci art. 1 i 101 powo³anej
ustawy. Trzeba przy tym zaznaczyæ, i¿ podpis wystawcy mo¿e byæ pojmowany
w dwojaki sposób. Z jednej strony stanowi on niezbêdny element formy
weksla (przes³ankê formaln¹ wa¿noci weksla), z drugiej za mo¿e byæ postrzegany przez pryzmat powstania prawnie skutecznego zobowi¹zania wekslowego (przes³anka materialna)2.
Na wstêpie nale¿y zwa¿yæ, i¿ podpis nie jest pojêciem jednolitym.
Wrêcz przeciwnie, zwrot ten mo¿e byæ interpretowany rozmaicie w zale¿noci
od kontekstu i p³aszczyzny spo³eczno-jêzykowej, w jakiej zosta³ u¿yty. Dla
podmiotów stosuj¹cych prawo najistotniejsze jest niew¹tpliwie rozgraniczenie podpisu w znaczeniu potocznym i prawnym. Pojêcia te nie s¹ merytorycznie to¿same, choæ b³êdem by³oby ferowanie pogl¹du o ca³kowitej rozbie¿noci
i braku wystêpowania miêdzy nimi jakichkolwiek cech wspólnych. Odrêbnoci dotycz¹ce postaci graficznej podpisu oraz jego identyfikacji wyznaczaj¹
granice przedmiotowe u¿ytych znaków, przez co dywersyfikuj¹ znaczenie
podpisu na gruncie prawnym3. Powszechne rozumienie podpisu pokrywa siê
z jego definicjami s³ownikowymi. Te z kolei opieraj¹ siê na elementach
o charakterze treciowym (sk³adniki podpisu) i funkcjonalnym (rola podpisu),
wskazuj¹c na doæ szerokie potoczne pojmowanie tego pojêcia4. Podobny spo1
2

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. nr 37, poz. 282 z pón. zm.).
M. Czarnecki, L. Bagiñska, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2008, s. 135.
3 Zob. K. Górska, Zachowanie zwyk³ej formy pisemnej czynnoci prawnych, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2007, s. 105.
4 Ibidem, s. 105106.
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sób interpretacji przyjmuje S¹d Najwy¿szy, zdaniem którego podpisem powszechnym jest napisany lub uwierzytelniony znak rêczny5. Dalsza analiza
zwi¹zku podpisu z konstrukcj¹ czynnoci prawnej wymaga rozwa¿enia
dwóch jego aspektów  merytorycznego i formalnego. Pod wzglêdem merytorycznym treæ czynnoci prawnych dzieli siê tradycyjnie na trzy grupy elementów:
1) essentialia negotii  cechy konstytutywne okrelonego typu czynnoci
prawnych, wyszczególnione w konkretnych przepisach;
2) naturalia negotii  pozbawione konstytutywnoci postanowienia nale¿¹ce do typowej treci danej grupy czynnoci prawnych;
3) accidentalia negotii  postanowienia nie nale¿¹ce do ¿adnej z wy¿ej
wymienionych kategorii, maj¹ce niejako charakter subsydiarny6.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, nie sposób nie zauwa¿yæ, i¿ podpis wystawcy
nale¿y do elementów przedmiotowo istotnych treci zobowi¹zania wekslowego. Taki wniosek wynika bezspornie z zestawienia art. 1 pkt 8 z art. 2 oraz
art. 101 pkt 7 z art. 102 Prawa wekslowego. Nadto znak graficzny sygnanta
nie tylko determinuje wa¿noæ przedsiêbranej czynnoci inter vivos, ale te¿
indywidualizuje j¹ sporód innych zachowañ funkcjonuj¹cych w szeroko rozumianym obrocie cywilnoprawnym.
Badaj¹c natomiast zwi¹zek podpisu z form¹ czynnoci prawnej, nale¿y
pamiêtaæ o treci art. 60 k.c.7, który wprowadza ogóln¹ zasadê dowolnoci
formy. Z uwagi jednak na zakres niniejszego artyku³u kluczowe znaczenie
ma forma specyficzna, jak¹ legislator ustanowi³ dla weksli: w³asnego i trasowanego. Punktem wyjcia do rozwa¿añ bêd¹ zatem wy¿ej powo³ane art. 1
i 101 Prawa wekslowego. Przepisy te wymieniaj¹ mianowicie wszystkie elementy konstrukcyjne czynnoci prawnej  nazwê weksel w samym tekcie
dokumentu w jêzyku, w jakim go wystawiono, bezwarunkowe polecenie/przyrzeczenie zap³acenia oznaczonej sumy pieniê¿nej, nazwisko trasata, oznaczenie terminu i miejsca p³atnoci, nazwisko remitenta, oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla oraz podpis wystawcy. Ten ostatni tworzy wiêc
wspólnie z owiadczeniem woli sygnanta szczególn¹ sytuacjê prawn¹, która
de facto realizuje prawem przewidziane wymogi formalne przedmiotowego
zachowania i w tej materii roli podpisu przeceniæ nie sposób8.
W tych warunkach nale¿y skonstatowaæ, i¿ zwi¹zek podpisu zarówno
z treci¹, jak i form¹ czynnoci prawnych jest niezwykle silny, a wszelkie
5 Patrz postanowienie SN z dnia 17 kwietnia 1967 r., II PZ 22/67, NP 1967, nr 12, s. 1720
i n. Wskazany przez s¹d znak rêczny mo¿e byæ jednak interpretowany w ró¿ny sposób, co
bywa czêsto przedmiotem licznych reperkusji w doktrynie.
6 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys czêci ogólnej, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 322323.
7 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z pón. zm.).
8 Zob. A. Bieliñski, Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 4044.

Elementy treci podpisu wystawcy weksla

311

próby odseparowania tych instytucji s¹ z góry skazane na niepowodzenie.
W praktyce podpis wystawcy postrzegany jest jednak przede wszystkim jako
wymóg formy dokonywanej czynnoci prawnej, który nierzadko poch³ania
aspekt materialny analizowanej instytucji. Wynika to porednio z brzmienia
art. 2 i 102 Prawa wekslowego, które w przypadku niezachowania wymogów
formalnych z art. 1 i 101 ustawy wprowadzaj¹  z zastrze¿eñ nielicznych
wyj¹tków  sankcjê niewa¿noci przedsiêbranej czynnoci prawnej. Definitywne rozgraniczenie podpisu jako treci i podpisu-formy zobowi¹zania wekslowego, z uwagi na brak jakiejkolwiek linii demarkacyjnej w tym zakresie,
jest czynnoci¹ niezwykle trudn¹, a czasem wrêcz niemo¿liw¹ do przeprowadzenia. W praktyce okolicznoæ ta pozostaje jednak bez wa¿kiego znaczenia, albowiem forma i treæ analizowanej czynnoci tworz¹ tu jedn¹ spójn¹
ca³oæ9.
Z uwagi na ró¿norodnoæ interpretacyjn¹ terminu podpis jednoznaczne
zdefiniowanie pojêcia w sferze prawnej wi¹¿e siê z powa¿nymi trudnociami.
Ani bowiem w przepisach Prawa wekslowego, ani te¿ w innym akcie normatywnym ustawodawca nie sformu³owa³ definicji legalnej podpisu. Jedyny wyj¹tek w tym zakresie stanowi przepis art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 wrzenia
2001 r. o podpisie elektronicznym10, przy czym jego wprowadzenie jest uzasadnione szczególnym sposobem sk³adania podpisu  za pomoc¹ elektronicznych rodków porozumiewania siê na odleg³oæ11. Pewne oznaki unormowania opisywanej instytucji znajduj¹ siê w treci art. 78 k.c., reguluj¹cej formê
pisemn¹ czynnoci prawnych, a tak¿e w przepisie art. 126 k.p.c.12, wprowadzaj¹cego rygor sygnowania pisma procesowego podpisem. Nale¿y jednak
zauwa¿yæ, i¿ w treci powo³anego art. 78 § 1 k.c. prawodawca ustanowi³
jedynie obowi¹zek w³asnorêcznego podpisania siê celem zachowania formy
pisemnej danej czynnoci prawnej. Z kolei w rozumieniu art. 126 k.p.c. podpis stanowi jeden z tzw. ogólnych wymogów formalnych pism procesowych.
¯aden z wymienionych przepisów nie okrela transparentnie elementów
sk³adowych podpisu. Per analogiam przedstawia siê wymóg podpisania weksla przez osobê pe³ni¹c¹ funkcjê wystawcy. Z przepisów art. 2 i 102 Prawa
wekslowego wynika bowiem jedynie, i¿ brak podpisu na dokumencie bêdzie
skutkowaæ odmow¹ nadania mu charakteru weksla13.
9 Por. ibidem, s. 4549. Warto podkreliæ, i¿ analogicznie sytuacja przedstawia siê
w przypadku testamentu holograficznego, dla którego ustawodawca przewidzia³ obligatoryjny
rygor z³o¿enia podpisu spadkodawcy na dokumencie.
10 Dz.U. nr 130, poz. 1450.
11 K. Górska, op. cit., s. 108.
12 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. nr 43,
poz. 296 z pón. zm.).
13 Tak E. Skowroñska, Forma testamentu w prawie polskim, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991, s. 43. Podobnie rzecz przedstawia siê w przypadku braku podpisu
wystawcy czeku  patrz art. 2 Prawa czekowego. Zob. tak¿e F. Rosengarten, Podpis i jego
znaczenie w prawie cywilnym, Palestra 1973, nr 1, s. 11.
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Próbê zdefiniowania podpisu podjêli przedstawicie doktryny polskiej.
Zdaniem E. Skowroñskiej, podpis stanowi wyró¿niaj¹cy znak o charakterze
osobistym maj¹cy zidentyfikowaæ swojego autora i zwyczajowo przez niego
przyjêty. Taka definicja nie wymienia jednak expressis verbis elementów,
jakie winien zawieraæ wyró¿niaj¹cy znak, aby wywo³a³ przewidziane prawem skutki prawne14. Z kolei wed³ug Z. Radwañskiego podpis winien byæ
charakteryzowany przez nastêpuj¹ce enumeratywne cechy:
 w³asnorêcznoæ,
 jêzykow¹ graficznoæ znaku,
 treæ sk³adaj¹c¹ siê co najmniej z nazwiska owiadczaj¹cego,
 usytuowanie znaku pod treci¹ owiadczenia woli15.
Powy¿szej definicji równie¿ nie sposób bezkrytycznie zaaprobowaæ. Mimo
i¿ zdaniem autora imiê i nazwisko s¹ jêzykowymi oznaczeniami indywidualnej osoby fizycznej, odró¿niaj¹cymi j¹ od innych ludzi, to jednak b³êdem jest
przypisywanie nazwisku owiadczaj¹cego charakteru obligatoryjnej treci
podpisu. Zasadnoci takiej oceny w ¿aden sposób nie podwa¿a uzasadnienie
pogl¹du Z. Radwañskiego, w którym s³usznie odwo³ano siê do przepisów
wyznaczaj¹cych obowi¹zek posiadania przez osobê fizyczn¹ imienia i nazwiska16. Trafnie bowiem konstatuje K. Górska, i¿ nie mo¿na uto¿samiaæ norm
zawartych w tych przepisach z powszechnym nakazem pos³ugiwania siê
imieniem i nazwiskiem przy dokonywaniu ka¿dej czynnoci prawnej. Taki
rygor nie wystêpuje chocia¿by przy wykonywaniu masowych umów z zakresu
¿ycia codziennego17. Zauwa¿a to równie¿ S. Grzybowski, wed³ug którego
w realiach aktualnie obowi¹zuj¹cego prawa brak jest dostatecznych przes³anek uzasadniaj¹cych potrzebê stosowania we wszystkich, potencjalnych przypadkach ustalonego imienia i nazwiska18.
Wród przedstawicieli doktryny panuje natomiast spójne zapatrywanie
co do niemo¿noci sk³adania podpisu za pomoc¹ samego imienia sygnanta.
Zdaniem K. Knoppka, zwrot podpisaæ siê oznacza postawienie swojego
imienia i nazwiska, przy czym (w lad za pogl¹dem Z. Radwañskiego) ka¿da
próba innego podpisania siê winna zostaæ uznana za wiadom¹ rezygnacjê
z formy prawid³owej albo jako efekt lekcewa¿¹cej postawy autora czynnoci19. Podobne stanowisko prezentuje te¿ A. Szpunar w stosunku do podpisu
14
15
16

E. Skowroñska, Forma testamentu..., s. 43.
Z. Radwañski, [w:] System prawa prywatnego, t. II, Warszawa 2002, s. 125.
Z. Radwañski, Prawo cywilne  czêæ ogólna, Warszawa 2003, s. 140 i n. Zasada indywidualizacji osób fizycznych za pomoc¹ imion i nazwisk jest realizowana za porednictwem wielu
regulacji szczególnych z zakresu prawa cywilnego, np. art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r.
o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2001 r., nr 100, poz. 1081) i art. 99 § 2 ustawy z dnia
14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r., nr 42, poz. 369).
17 K. Górska, op. cit., s. 120.
18 S. Grzybowski, [w:] System prawa cywilnego, t. III: Czêæ ogólna, Warszawa 1985, s. 328.
19 K. Knoppek, Dokument w procesie cywilnym, Poznañ 1993, s. 48.

Elementy treci podpisu wystawcy weksla

313

na wekslu, chocia¿by szczególne okolicznoci zdarzenia umo¿liwia³y bezsporn¹ identyfikacjê osoby wystawcy20. Na marginesie trzeba zaznaczyæ, i¿ kwestia sygnowania dokumentu imieniem przedstawia siê zupe³nie inaczej
w przypadku testamentu holograficznego zawartego w licie spadkodawcy do
spadkobiercy lub osoby trzeciej21.
Reasumuj¹c rozwa¿ania nad definicj¹ podpisu w znaczeniu prawnym,
warto zaaprobowaæ formu³ê opracowan¹ przez F. Rosengartena, wed³ug którego podpis stanowi graficzny znak rêczny z³o¿ony na dokumencie przez
osobê podpisuj¹c¹ siê, poniek¹d symbolizuj¹cy tê osobê i wywo³uj¹cy okrelone skutki prawne, zale¿nie od rodzaju i treci dokumentu oraz charakteru,
w jakim wystêpuje osoba podpisuj¹ca siê22. Powy¿sza definicja jest doæ
z³o¿ona, ale  zdaniem autorów  najpe³niej obrazuje istotê zagadnienia,
zw³aszcza w odniesieniu do podpisu wystawcy weksla. W tych granicach
podpisem mo¿e byæ bowiem nie tylko imiê i nazwisko osoby sk³adaj¹cej dane
owiadczenie woli, ale równie¿ samo nazwisko, jego skrót, a czasem tak¿e
inne znaki graficzne bêd¹ce przedmiotem analizy w dalszej czêci artyku³u.
Podpis wystawcy weksla musi byæ w³asnorêczny. Rygor ten wynika nie
tylko z treci art. 78 § 1 k.c., ale te¿ z istoty i celów podpisu, który stanowi
graficzne god³o osoby fizycznej23. Wprawdzie w odniesieniu do niektórych
czynnoci prawnych ustawodawca dopuci³ wyj¹tki od rygoru w³asnorêcznoci przedmiotowego znaku graficznego24, to jednak sytuacja ta, co do zasady,
nie dotyczy podpisu wystawcy weksla25. W³asnorêcznoæ bywa najczêciej
wywodzona z funkcji znaku graficznego, jakie ma on do spe³nienia. Ponadto,
w wietle wci¹¿ aktualnego orzeczenia S¹du Najwy¿szego z dnia 12 maja
1933 r., na pojêcie podpisu sk³ada siê wy³¹cznie w³asnorêczne umieszczenie
brzmienia nazwiska26. Treæ podpisu oraz charakter pisma autora umo¿liwiaj¹
identyfikacjê podmiotu sk³adaj¹cego dane owiadczenie woli. W³asnorêczny podpis ze wzglêdu na jego biologiczne zwi¹zanie z osob¹ dokonuj¹c¹ czynnoci jest
efektem indywidualnych w³aciwoci pimienniczych autora i powstaje w sposób naturalny. Cecha ta stwarza istotn¹ gwarancjê autentycznoci podpisu27.
20
21

A. Szpunar, O podpisie wystawcy weksla, Rejent 1993, nr 2, s. 72.
Zob. orzeczenie SN z dnia 23 kwietnia 1960 r., 3 CO 8/60, OSN 1961, nr 1, poz. 27
i uchwa³ê SN (7) z dnia 28 kwietnia 1973 r., III CZP 78/72, OSNCP 1973, nr 12, poz. 207.
W uzasadnieniu wymienionych judykatów SN powo³a³ siê przede wszystkim na zasadê favor
testamenti.
22 F. Rosengarten, Podpis na testamencie, Nowe Prawo 1983, nr 3, s. 137.
23 Takiego sformu³owania u¿y³ F. Rosengarten, Podpis na testamencie..., s. 137.
24 Patrz: art. 78 § 2 k.c., art. 92110 § 2 k.c., art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665), art. 328 § 2 ustawy z dnia
15 wrzenia 2000 r.  Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z pón. zm.), art. 5 ust. 11
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r., nr 120, poz. 1300).
25 Wyj¹tek od zasady w³asnorêcznoci podpisu wystawcy weksla wprowadza przepis art. 75
Prawa wekslowego.
26 II CRW 603/33, OSNC 1934, nr 1, poz. 33.
27 Tak K. Górska, op. cit., s. 140141.
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Z powy¿szych wzglêdów przedstawiciele doktryny zasadnie wykluczaj¹
mo¿liwoæ sk³adania podpisu w³asnorêcznego za pomoc¹ liter drukowanych.
Przedmiotowy sposób sygnowania owiadczeñ woli jest bowiem zazwyczaj
pozbawiony osobistych cech pisz¹cego. Jedyny wyj¹tek w tej materii, jak
zauwa¿a K. Knoppek, stanowi¹ podpisy osób stale zajmuj¹cych siê kaligrafi¹
lub wrêcz drukuj¹cych poszczególne znaki graficzne. O ile zatem podpisy
takich osób bêd¹ mieci³y w sobie choæby ladowe iloci cech indywidualnych
sygnanta, nale¿y je uznaæ za wa¿ne i prawnie donios³e znaki graficzne28.
Kolejn¹, wa¿k¹ cech¹ podpisu wystawcy weksla jest jego czytelnoæ.
Aspekt ten, w myl koncepcji S¹du Najwy¿szego, nale¿y rozwa¿aæ w trzech
p³aszczyznach:
a) podpisu czytelnego,
b) podpisu niezupe³nie czytelnego,
c) podpisu nieczytelnego29.
Pierwszym z wy¿ej wyszczególnionych podpisów jest taki znak graficzny,
którego treæ mo¿na w ca³oci okreliæ w drodze czytania. Podpisem niezupe³nie czytelnym jest z kolei taki, którego czytelnoæ ograniczona zosta³a
tylko do okrelonej czêci, za w pozosta³ym zakresie stanowi on niemo¿liwy
do interpretacji znak rêczny. Tego rodzaju podpisy przybieraj¹ najczêciej
postaæ skrótu nazwiska, b¹d imienia i nazwiska, a tak¿e wypisania obok
nazwiska pierwszej litery imienia autora30. Natomiast podpis nieczytelny
stanowi wyraz woli napisania nazwiska jedynie wtedy, gdy podpisuj¹cy
w analogiczny sposób pisze swoje nazwisko na dokumentach31. W tych warunkach nale¿y przyj¹æ, i¿ wymóg czytelnoci podpisu zostanie spe³niony
wówczas, gdy w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoci mo¿liwe bêdzie ustalenie
jego autora. Tak¹ okolicznoæ trzeba oczywicie zawsze rozwa¿aæ na tle konkretnego stanu faktycznego, a wszelkie w¹tpliwoci w tej materii  weryfikowaæ w ramach ekspertyzy pismoznawczej.
Z czytelnoci¹ podpisu wi¹¿e siê kwestia jego wyranoci. Na ogó³ przyjmuje siê bowiem, i¿ podpis musi byæ znakiem barwnym. W pewnych wypadkach mo¿liwe jest czêciowe pozbawienie go tej w³aciwoci. Istotne znaczenie ma wówczas kwestia, czy nie zabarwiony lub czêciowo zabarwiony lad
jest na tyle widoczny i trwa³y, aby umo¿liwia³ stwierdzenie woli podpisania
dokumentu32.
W wietle powy¿szego nale¿y skonstatowaæ, i¿ podpis wystawcy weksla
winien spe³niaæ pewne kumulatywne cechy. W³asnorêcznoæ, czytelnoæ i wy28
29

K. Knoppek, op. cit., s. 42.
Takiego rozró¿nienia dokona³ SN (7) w uzasadnieniu uchwa³y z dnia 30 grudnia 1993 r.,
III CZP 146/93, OSP 1994, nr 9, poz. 166.
30 Tak K. Górska, op. cit., s. 131132.
31 Interpretacji takiej dokona³ SN w uzasadnieniu uchwa³y z dnia 30 grudnia 1993 r.,
III CZP 146/93, OSNC 1994, nr 5, poz. 94.
32 Tak F. Rosengarten, Podpis i jego znaczenie..., s. 13.
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ranoæ znaku graficznego stanowi¹ niejako triadê w³aciwoci prawnie
donios³ego podpisu. Katalog ten trzeba oczywicie uzupe³niæ o dodatkowy
element  trwa³oæ podpisu. Koniecznoæ zachowania wy¿ej wymienionych
cech mo¿e byæ przez niektórych postrzegana jako nadmierny formalizm.
Trzeba jednak pamiêtaæ, i¿ g³ównym ich zadaniem jest umo¿liwienie identyfikacji autora papieru wartociowego.
Podpisanie weksla jest jedn¹ z tych przes³anek, której brak powoduje
niewa¿noæ spisanego przez wystawcê owiadczenia woli. Trzeba wiêc zastanowiæ siê nad motywem jego wyszczególnienia w treci art. 1 i 101 Prawa
wekslowego oraz przypisania charakteru obligatoryjnego. Zanim jednak zostanie opisane stricte znaczenie podpisu na rzeczonym papierze wartociowym, warto dokonaæ choæby czêciowej analizy celów podpisu, jakie realizuje
on w szeroko rozumianych stosunkach cywilnoprawnych. Otó¿ jego rola mo¿e
byæ ró¿norodna. Po pierwsze, opatrzenie danego owiadczenia podpisem
mo¿e s³u¿yæ umo¿liwieniu stwierdzenia prawa w³asnoci okrelonej osoby do
konkretnego przedmiotu (np. podpis na ksi¹¿ce). Po drugie, podpis mo¿e
stanowiæ potwierdzenie zaistnienia, modyfikacji b¹d ustania jakiej sytuacji
faktycznej lub prawnej (np. podpisanie przez wiadka zawartej umowy)33.
Z podpisem wi¹¿¹ siê wiêc zazwyczaj okrelone skutki prawne, których rodzaj i charakter s¹ uzale¿nione od konkretnych okolicznoci faktycznych.
Taki znak graficzny oznacza czêsto:
 potwierdzenie obecnoci danej osoby,
 zawiadczenie odbioru jakiego przedmiotu lub nabycia prawa,
 przyjêcie zaistnia³ej sytuacji do wiadomoci,
 zatwierdzenie istnienia konkretnego stanu faktycznego,
 z³o¿enie owiadczenia woli zamierzonej treci34.
Wobec powy¿szego nale¿y zwa¿yæ, i¿ cele podpisu zosta³y uzale¿nione od
treci sk³adanego owiadczenia woli lub wiedzy, które ma zostaæ nim sygnowane. St¹d te¿, jak zasadnie skonstatowa³ F. Rosengarten, opisywany znak
rêczny jawi siê przede wszystkim jako afirmacja dokumentu. Czasem jednak tak¿e sam podpis posiada okrelon¹ treæ. Sytuacja ta dotyczy m.in.
znaku widniej¹cego na odwrocie weksla, informuj¹cego o konkretnym zobowi¹zaniu danej osoby35.
Najbardziej z³o¿ony katalog funkcji podpisu na dokumencie przedstawia J. Kaspryszyn. Autor wyró¿nia a¿ piêæ ich rodzajów:
33

s. 69.

E. Skowroñska-Bocian, Testament w prawie polskim, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2004,

34 Tak F. Rosengarten, Podpis i jego znaczenie..., s. 1011. W stosunkach spo³ecznych
umieszczenie podpisu na dokumencie pe³ni zazwyczaj trzy g³ówne zadania: 1) wyra¿enia na co
zgody, zaakceptowania czego, 2) potwierdzenia pisma, nadania mu wa¿noci, 3) objanienia
treci (np. napis umieszczony pod rysunkiem). Tak S³ownik jêzyka polskiego, PWN, Warszawa
1988, t. II, s. 743.
35 F. Rosengarten, Podpis i jego znaczenie..., s. 1011.
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1) funkcje o charakterze formalnym:
 konstrukcyjna (tworzenie zwyk³ej formy pisemnej),
 finalizacyjna (potwierdzenie zakoñczenia owiadczenia woli);
2) funkcje o charakterze podmiotowym:
 wolicjonalna (posiadanie animus signandi),
 akceptacyjna (potwierdzenie ostatecznej wersji owiadczenia woli oraz
jej akceptacja przez podpisuj¹cego),
 ostrzegawcza (zabezpieczenie przed pochopnym podjêciem decyzji);
3) funkcje zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo obrotu:
 ochronna (swoiste zabezpieczenie dla stron konkretnej umowy),
 gwarancyjna (zbadanie autentycznoci dokumentu),
 identyfikacyjna (ustalenie autora podpisu);
4) funkcje o charakterze przedmiotowym:
 kreacyjna (powstanie okrelonego stosunku prawnego)36.
Zdaniem J. Kaspryszyna, wszystkie wy¿ej wymienione funkcje stanowi¹
warunek sine qua non uznania znaku graficznego za podpis37. Osobicie,
w lad za K. Górsk¹, jestemy przeciwnikami sztucznego pomna¿ania funkcji
podpisu na dokumencie38 . Trzeba zaznaczyæ, i¿ nadanie im charakteru obligatoryjnego wi¹za³oby siê z koniecznoci¹ prowadzenia przez s¹d orzekaj¹cy
in casu przesadnie skrupulatnych badañ w tym zakresie, co z kolei przyczyni³oby siê do bezzasadnej przew³oki postêpowania s¹dowego.
Przenosz¹c powy¿sze rozumowanie na grunt Prawa wekslowego, trzeba
wyranie podkreliæ, i¿ roli podpisu na wekslu zarówno w³asnym, jak i trasatowym nie mo¿na interpretowaæ cile jednostronnie. W judykaturze podkrela siê, i¿ podpis wystawcy winien w szczególnoci realizowaæ faktyczny zamiar owiadczaj¹cego, wskazywaæ, i¿ przedsiêbrane zachowanie jest jego
wol¹ ostateczn¹ oraz umo¿liwiaæ bezb³êdn¹ identyfikacjê autora39 . Wprawdzie przedstawiciele doktryny podejmuj¹ próby zhierarchizowania powy¿szych celów, jakkolwiek nie powinno siê zbytnio eksponowaæ jednej wybranej funkcji, pomijaj¹c definitywnie znaczenie pozosta³ych. S³uszne wydaje
siê równorzêdne traktowanie wszystkich zadañ podpisu wystawcy, tj. badania zarówno autorstwa owiadczenia woli, animus signandi wystawcy, jak
i faktu zakoñczenia dokumentu. Tylko bowiem ich ³¹czne wyst¹pienie
uzasadni stwierdzenie o powstaniu wa¿nego i prawnie skutecznego dokumentu.
36 J. Kaspryszyn, Podpis w³asnorêczny, jako element zwyk³ej formy pisemnej czynnoci
prawnych, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. A. mieji, Wroc³aw 2004,
s. 104, cyt. za: K. Górska, op. cit., s. 5282.
37 Ibidem, s. 90, cyt. za: K. Górska, op. cit., s. 168.
38 Zob. K. Górska, op. cit., s. 169.
39 Patrz uzasadnienie uchwa³y SN z dnia 30 grudnia 1993 r., III CZP 146/93, OSNC 1994,
nr 5, poz. 94.
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Zgodnie z ugruntowanym pogl¹dem S¹du Najwy¿szego, podpis wystawcy weksla musi obejmowaæ co najmniej nazwisko40. W uzasadnieniu swojego
stanowiska S¹d, powo³uj¹c siê na zestawienie art. 1 pkt 8 i art. 101 pkt 7
odpowiednio z art. 2 zd. ostatnie i art. 102 zd. ostatnie Prawa wekslowego,
zwa¿y³, i¿ ustawodawca implicite przyjmuje, i¿ weksel, w którym nie wskazano miejsca jego wystawienia, uwa¿a siê za wystawiony w miejscu wyszczególnionym obok nazwiska wystawcy. Mo¿liwoæ sygnowania dokumentu innym
znakiem graficznym ni¿ nazwisko jest wiêc, zdaniem S¹du Najwy¿szego, niedopuszczalna, poniewa¿ w przeciwnej sytuacji przepisy art. 2 zd. ostatnie i art.
102 zd. ostatnie zosta³yby pozbawione praktycznego znaczenia41. Mimo i¿
przedstawione zapatrywanie zyska³o zdecydowan¹ aprobatê w doktrynie42,
naszym zdaniem  z przyczyn opisanych poni¿ej  nie mo¿na przypisaæ mu
charakteru bezwzglêdnie poprawnego.
Nie mo¿e byæ uznane za podpis wystawcy faksymile, którego etymologiczne znaczenie pochodzi od ³ac. fac simile  czyñ podobnie. Termin ten
oznacza dok³adnie odtworzony sposobem rêcznym, fotograficznym, drukarskim itp. podpis (np. kliszê lub piecz¹tkê odtwarzaj¹c¹ dany znak graficzny).
Nie stanowi on podpisu, lecz tylko jego kopiê, która równie dobrze mo¿e
zostaæ wykorzystana przez nieuprawnion¹ osobê trzeci¹43. Takie stanowisko
jest w pe³ni zrozumia³e i znajduje potwierdzenie w orzeczeniu S¹du Najwy¿szego z dnia 17 kwietnia 1967 r.44, w którym jednoznacznie stwierdzono, i¿
nie jest podpisem w rozumieniu art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c. podpis wypisany
maszyn¹, odciniêty stemplem, odbity z matrycy itp. Per analogiam nale¿a³y
oceniaæ sposobnoæ przes³ania podpisanego owiadczenia woli wystawcy telefaksem, dalekopisem lub radiogramem45.
W polskiej doktrynie prawniczej doæ niemia³o dopuszczana jest mo¿liwoæ skutecznego podpisania siê poprzez opatrzenie dokumentu pseudonimem46. Znak ten stanowi oznaczenie, które wprawdzie ró¿ni siê od prawdzi40 Zob. uchwa³ê SN z dnia 30 grudnia 1993 r., III CZP 146/93, OSNC 1994, nr 5, poz. 94.
Trzeba przy tym wyranie zaznaczyæ, i¿ powo³ana uchwa³a stanowi kontynuacjê wczeniejszej
linii orzeczniczej w przedmiocie treci podpisu wystawcy. Patrz m.in.: orzeczenie z dnia 19 maja
1928 r., Rw 2483/27, OSP 1928, poz. 419, orzeczenie z dnia 5 listopada 1930 r., III 1 Rw 613/30,
Zb. Urz. 1930, poz. 232, orzeczenie z dnia 12 maja 1933 r., C II 603/33, Zb. Urz. 1934, poz. 33.
41 Tak SN w uzasadnieniu powy¿szej uchwa³y z dnia 30 grudnia 1993 r.
42 M. Czarnecki, L. Bagiñska, op. cit., s. 134.
43 Szerzej K. Knoppek, op. cit., s. 41, przyp. 25. Zob. te¿ J. Krajewski, Glosa do orzeczenia
SN z dnia 17 kwietnia 1967 r. (II PZ 22/67), NP 1967, nr 12, s. 1722.
44 II PZ 22/67, NP 1967, nr 12, s. 1721. Analogiczne stanowisko SN powtórzy³ w wyroku
z dnia 8 maja 1997 r. (II CKN 157/97, niepubl.), gdzie dodatkowo zwa¿ono, i¿ dokument
sygnowany podpisem odciniêtym mechanicznie mo¿e stanowiæ jedynie tzw. pocz¹tek dowodu
na pimie (art. 74 § 2 KC). Okolicznoæ ta nie znajduje jednak zastosowanie w przypadku
weksli.
45 S. Rudnicki, [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga pierwsza. Czêæ ogólna, Wyd.
LexisNexis, Warszawa 2007, s. 346347.
46 S. Grzybowski, [w:] System prawa cywilnego, t. III, Warszawa 1985, s. 330.
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wego imienia i nazwiska danego podmiotu, ale jego u¿ycie jest w pe³ni zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Celem sygnowania dokumentu
w przedmiotowy sposób nie jest bowiem ukrycie rzeczywistej to¿samoci podpisuj¹cego47. W praktyce poród podmiotów najczêciej pos³uguj¹cych siê
pseudonimami mo¿na wymieniæ: poetów, pisarzy, artystów i dziennikarzy.
Zawody te nie stanowi¹ jednak katalogu zamkniêtego. Jedynym warunkiem
skorzystania przez dan¹ osobê z ewentualnoci podpisania siê w niniejszy
sposób winno byæ sta³e wykorzystywanie rzeczonego znaku graficznego
w obrocie cywilnoprawnym oraz mo¿liwoæ zidentyfikowania autora48.
Zdecydowanym przeciwnikiem traktowania pseudonimu jako skutecznego podpisu jest K. Knoppek. Zdaniem autora, jedynym prawnie relewantnym
oznaczeniem osoby fizycznej s¹ jej imiê i nazwisko, uwidocznione w aktach
stanu cywilnego. Wnioskuj¹c a contrario pseudonimy, przydomki i przezwiska nie mog¹ skutecznie zastêpowaæ podpisu, a jedynie go uzupe³niaæ49.
W naszym odczuciu pogl¹d autora jest nazbyt rygorystyczny. Skoro bowiem
jedn¹ z podstawowych funkcji podpisu jest identyfikacja osoby sygnanta,
a dany podmiot jest pod pseudonimem powszechnie znany, to nie sposób nie
zauwa¿yæ, i¿ funkcja ta zostanie w pe³ni zrealizowana tak¿e przez pseudonim. Ponadto nale¿y pamiêtaæ, i¿ wprawdzie w myl art. 4 ustawy z dnia 29
wrzenia 1986 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego50, akty stanu cywilnego
stanowi¹ wy³¹czny dowód zdarzeñ w nich stwierdzonych, to jednak znamiê
wy³¹cznoci dotyczy raczej okolicznoci takich, jak: narodzenie dziecka, zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego czy zgon podmiotu, a nie oznaczenia osoby
fizycznej za pomoc¹ imienia i nazwiska. Poza tym, jak s³usznie zauwa¿a
K. Górska, pseudonimy stanowi¹ dobra osobiste cz³owieka, wskutek czego
korzystaj¹ z ochrony prawnej (vide: art. 24 i 448 k.c.)51. W tych warunkach
sygnowanie weksla pseudonimem stale wykorzystywanym w obrocie cywilnym przez wystawcê nale¿y uznaæ za wa¿ne i prawnie donios³e podpisanie
dokumentu.
Bardziej wnikliwej analizy wymaga kwestia praktycznej oceny parafy52.
W pimiennictwie dominuje pogl¹d, i¿ tego rodzaju znak rêczny podpisem
nie jest53. W uzasadnieniu swojego stanowiska autorzy najczêciej wymieniaj¹ rolê podpisu, jak¹ pe³ni w obrocie cywilnoprawnym, a polegaj¹c¹ na
identyfikacji podpisuj¹cego. Zdaniem wiêkszoci, parafa takiej funkcji nie
47
48
49
50
51
52

Tak K. Górska, op. cit., s. 124.
F. B³ahuta, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1972, s. 1870.
K. Knoppek, op. cit., s. 49.
Dz.U. z 1986 r., nr 36, poz. 180.
K. Górska, op. cit., s. 125.
Parafowanie  czynnoæ polegaj¹ca na oznaczeniu tekstu urzêdowego inicja³ami upowa¿nionej osoby lub osób, zob. J. Jezioro, [w:] Encyklopedia prawa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa
1999, s. 466.
53 Tak F. B³ahuta, [w:] Kodeks cywilny..., s. 1870.
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spe³nia54 . Per analogiam parafê ocenia S¹d Najwy¿szy55. Wprawdzie pewn¹
opozycjê wzglêdem powy¿szego rozumowania przedstawia L. Stecki56, to jednak dopiero F. Rosengarten wyranie dopuszcza mo¿liwoæ traktowania parafy
jako jednej z wa¿kich postaci podpisu. Zdaniem autora, znak graficzny mo¿e
przybraæ kszta³t parafy, jeli w taki sposób jest wykorzystywany na ogó³:
 w razie du¿ego popiechu,
 w wypadkach mniejszej wagi,
 w celu przygotowania dokumentu do z³o¿enia w³aciwego podpisu
przez tê lub inn¹ osobê57.
Powy¿szemu zapatrywaniu sprzeciwia siê zdecydowana wiêkszoæ autorów, twierdz¹c, ¿e skoro parafa stanowi zaledwie przygotowanie do w³aciwego podpisu, to takim podpisem de facto nie jest58. Niniejsza kwestia wymaga
rozwa¿enia kilku aspektów.
Otó¿ z formalnego punktu widzenia parafa oznacza znak rêczny sk³adaj¹cy siê zazwyczaj z inicja³ów imienia i nazwiska. Natomiast pod wzglêdem
treci stanowi ona sposób sygnowania dokumentu, który ma wiadczyæ o jego
gotowoci do z³o¿enia w³aciwego podpisu. Analogiczne okolicznoci s¹ z regu³y podnoszone przez zwolenników zró¿nicowania parafy i podpisu. Trzeba
jednak podkreliæ, i¿ takiej ró¿nicy, wbrew pozorom, nie da siê przeprowadziæ
w sposób zdecydowany i transparentny. Wszystko bowiem uzale¿nione jest
od konkretnych okolicznoci, treci i wagi dokumentu oraz funkcji, jak¹
w danym momencie realizuje podpisuj¹cy. Niekiedy mo¿e zdarzyæ siê tak, ¿e
osoba podpisuj¹ca dany akt swoim imieniem i nazwiskiem w rzeczywistoci
bêdzie go tylko parafowa³a i odwrotnie. Wszak parafa rozumiana wy³¹cznie
jako przygotowanie dokumentu do w³aciwego podpisania, jak celnie spostrzega F. Rosengarten, zawsze bêdzie traktowana jak parafa, chocia¿by podpisuj¹cy umieci³ pod owiadczeniem woli swoje imiê i nazwisko59.
Analizê prawnej oceny parafy komplikuje dodatkowo uchwa³a z dnia
30 grudnia 1993 r., w wietle której S¹d Najwy¿szy zwa¿y³, i¿ Prawo wekslowe nie wymaga dla wa¿noci weksla, aby podpis by³ czytelny. Podpis nieczytelny powinien jednak byæ z³o¿ony w formie zwykle u¿ywanej przez wystawcê60. Nie dezawuuj¹c relewantnoci przedmiotowego zapatrywania,
trzeba zauwa¿yæ, i¿ w pierwszej czêci tezy powo³anej uchwa³y S¹d definitywnie ograniczy³ treæ podpisu wystawcy weksla wy³¹cznie do jego nazwi54 Por. C. Przymusiñski, List do redakcji, Palestra 1973, nr 5, s. 115 i n.; Z. Radwañski,
[w:] System prawa prywatnego, t. I, s. 624; E. Skowroñska, Forma testamentu..., s. 45.
55 Tak m.in. SN w uzasadnieniu wy¿ej powo³anej uchwa³y z dnia 30 grudnia 1993 r.
56 L. Stecki, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 1989, s. 847.
57 F. Rosengarten, Podpis na testamencie..., s. 137 i n.; idem, Podpis i jego znaczenie...,
s. 11; idem, Parafa a podpis, Palestra 1973, nr 11, s. 68 i n.
58 C. Przymusiñski, op. cit., s. 115116.
59 F. Rosengarten, Parafa a podpis..., s. 6970.
60 III CZP 146/93, OSNC 1994, nr 5, poz. 94.
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ska. W praktyce natomiast, jak zasadnie podnosi F. Rosengarten, bardzo
czêsto trudno jest stwierdziæ, czy dany znak rêczny ze wzglêdu na swój
kszta³t odpowiada parafie, czy mo¿e stanowi ju¿ podpis. Niektóre podpisy
bywaj¹ bowiem tak nieczytelne, ¿e przedstawiaj¹ jedynie zarys jakiej litery.
B³êdem by³oby ugruntowanie wród spo³eczeñstwa przekonania, i¿ taki znak
rêczny posiada s³absze znaczenie prawne ani¿eli pe³ny podpis, tudzie¿
w ogóle jest pozbawiony takiego znaczenia. Zarówno wiêc osoba krel¹ca
swoje imiê i nazwisko, jak te¿ parafê winna ponosiæ pe³n¹ odpowiedzialnoæ
za realizacjê z³o¿onego w treci dokumentu owiadczenia woli61 i w tej materii nie powinno byæ ¿adnej ró¿nicy miêdzy paraf¹ a podpisem na wekslu.
Powy¿sze rozumowanie wydaje siê potwierdzaæ S¹d Apelacyjny w Poznaniu
w orzeczeniu z dnia 30 grudnia 1930 r., w myl którego podpis na wekslu
nie musi byæ zupe³ny, wystarczy to, co jest potrzebne do zindywidualizowania
wystawcy62.
W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na swoist¹ niekonsekwencjê wystêpuj¹c¹ w polskiej praktyce. Otó¿ z jednej strony S¹d Najwy¿szy stanowczo
wyklucza mo¿liwoæ sygnowania weksla innym oznaczeniem wystawcy ani¿eli jego nazwisko, z drugiej za  sêdziowie feruj¹cy orzeczenia zarówno
formalnoprawne, jak i rozstrzygaj¹ce sprawê co do istoty bardzo rzadko
krel¹ pod sentencj¹ czy uzasadnieniem wyroku pe³ne podpisy sk³adaj¹ce
siê z imienia i nazwiska. Wrêcz przeciwnie, u¿ywane przez sêdziów w treci
orzeczeñ znaki graficzne stanowi¹ nierzadko parafy, tudzie¿ inne oznaczenia
rêczne z regu³y na tyle nieczytelne, ¿e samo ich brzmienie uniemo¿liwia
identyfikacjê sygnantów. Trzeba przy tym zauwa¿yæ, i¿ papiery wartociowe
w postaci weksli w odró¿nieniu od orzeczeñ s¹dowych to jedynie dokumenty
prywatne. Wprowadzenie zatem sztywnych wymogów formalnych oscyluj¹cych przy restryktywnym ograniczeniu treci podpisu wystawcy weksla do
nazwiska, bez analogicznego rygoru po stronie orzeczeñ s¹dowych, jest zdecydowanie chybione, tym bardziej ¿e przecie¿ tym ostatnim przypisywana
jest zdecydowanie silniejsza moc prawna63. Wystêpowanie swoistej rozbie¿noci zas³uguje na dezaprobatê. Skoro bowiem w praktyce dopuszcza siê
mo¿liwoæ podpisania wyroku s¹dowego paraf¹ sêdziego, to tym samym sposobnoæ ta winna byæ przewidziana dla analizowanego rodzaju papierów wartociowych.
Podkrelenia wymaga równie¿ fakt, i¿ mo¿liwoæ sygnowania weksli paraf¹, wbrew pozorom, nie zwiêkszy niebezpieczeñstwa dla rzetelnoci obrotu
cywilnego. S³usznie bowiem S¹d Najwy¿szy zauwa¿a, i¿ samo przyjêcie weksla
z nieczytelnym podpisem wystawcy bêdzie zawsze pozostawione uznaniu
61
62
63

F. Rosengarten, Parafa a podpis..., s. 7071.
II U 311/30, PPH 1932, poz. 873.
Orzeczenia s¹dowe jako dokumenty publiczne korzystaj¹ z dwóch domniemañ prawnych  autentycznoci i prawdziwoci owiadczenia stwierdzonego treci¹ dokumentu.
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remitenta64. Powy¿sze rozumowanie S¹du winno byæ w pe³ni odniesione
tak¿e do innych oznaczeñ graficznych, u¿ytych dla wskazania osoby sygnanta.
Nie sposób nie zauwa¿yæ, i¿ g³ównym motywem sformu³owania przez
S¹d Najwy¿szy tezy wy¿ej powo³anej uchwa³y, gloryfikuj¹cej potrzebê wypisania na wekslu co najmniej nazwiska wystawcy, by³ rezultat zastosowanej
in casu wyk³adni systemowej terminu podpis, a konkretnie zestawienie
przepisów: art. 1 pkt 8 z art. 2 zd. ostatnie oraz art. 101 pkt 7 z art. 102 zd.
ostatnie Prawa wekslowego. Trzeba jednak zaznaczyæ, i¿ w ramach wyk³adni
systemowej mo¿na wyró¿niæ co najmniej dwie jej postacie: wyk³adniê systemow¹ zewnêtrzn¹ (po³o¿enie przepisu w ca³ym systemie prawa) oraz wewnêtrzn¹ (tzw. argumentum a rubrika  po³o¿enie przepisu w akcie normatywnym)65. Pomijaj¹c fakt, i¿ S¹d Najwy¿szy skoncentrowa³ swoj¹ uwagê
niemal¿e wy³¹cznie na aspekcie wewnêtrznym wyk³adni, warto wskazaæ na
niezrozumia³e ograniczenie pola interpretacji terminu do art. 2 i 102 Prawa
wekslowego, gdy tymczasem pojêcie podpisu wystawcy zosta³o wprowadzone ju¿ w art. 1 ustawy i tam w³anie nale¿a³oby rozpocz¹æ poszukiwania
odpowiedzi na pytanie o jego kszta³t. Tymczasem porównuj¹c pkt 3 i 6
z pkt 8 art. 1 Prawa wekslowego mo¿na dostrzec postulat szerokiej interpretacji podpisu wystawcy. Skoro bowiem przy oznaczeniu zarówno trasata, jak
i remitenta weksla legislator u¿y³ pojêcia nazwisko, nie wprowadzaj¹c ex
lege to¿samego rygoru dla podpisu wystawcy notoryjny okazuje siê fakt, i¿
celem prawodawcy by³ wymóg dokonywania wyk³adni sensu largo podpisu.
Akceptacja pogl¹du przeciwnego oznacza³aby podwa¿enie ratio legis przepisu.
Trzeba równie¿ zauwa¿yæ, i¿ pos³uguj¹c siê w treci art. 2 in fine Prawa
wekslowego zwrotem nazwisko wystawcy ustawodawca mia³ na uwadze
w szczególnoci kwestiê oznaczenia miejsca wystawienia weksla, a nie obowi¹zek sygnowania papieru wartociowego podpisem. Taki wniosek wynika
spójnie z brzmienia powo³anego na wstêpie przepisu. W tym stanie rzeczy
nale¿y skonstatowaæ, i¿ w sytuacji, w której wystawca nie zamieci pod
spisanym owiadczeniem swojego nazwiska, weksel bêdzie co prawda niewa¿ny, ale nie z racji niepodpisania weksla, tylko z powodu braku oznaczenia
miejsca jego wystawienia.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, w pe³ni zasadny wydaje siê postulat poszerzenia krêgu dopuszczalnych elementów treci podpisu wystawcy weksla
o dodatkowe  parafê oraz inne znaki graficzne umo¿liwiaj¹ce bezsporn¹
identyfikacjê osoby pisz¹cego. Zagadnienie to prezentuje siê podobnie na
gruncie regulacji prawnomiêdzynarodowych. Ewidentnym przyk³adem jest
tu Konwencja Genewska z dnia 7 czerwca 1930 r. w sprawie postanowieñ
64
65

Tak SN w uzasadnieniu uchwa³y z dnia 30 grudnia 1993 r.
K. Osajda, Testamenty wspólne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 37.
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dotycz¹cych miêdzynarodowego prawa wekslowego prywatnego, w treci której celowo pos³u¿ono siê szerokim sformu³owaniem signature, aby nie ograniczaæ polemiki w spornych momentach66 . Zdaniem autorów, taka sytuacja
stwarza niezwykle wa¿kie pole manewru dla podmiotów stosuj¹cych prawo
i pod tym wzglêdem zas³uguje na ca³kowit¹ aprobatê.

Summary
In spite of all appearances, the issue of elements of content of sign of the
drawer of bill of exchange does not awake to many doubts in the doctrine or
jurisdiction. Because, commonly assumed is that graphical sign has to obligatory point the name and surname of person making a security with simultaneous and definite elimination of placement on such document of alias,
check signature or any other sign making the person of drawer individual.
Aim of the authors of the elaboration will be to show the faults of subjective
view or breakthrough of specific formal rigor that dominates on the ground
of law of bills of exchange, within this range. Justification of their theses
authors look mainly in the definition and functions of signature, as well as
systemic interpretation of specified regulations of the particular act and
regulations with international-legal character.

66 Szerzej A. Szpunar, M. Kaliñski, Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Wyd.
LexisNexis, Warszawa 2003, s. 59.
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Art. 286 k.k. i art. 297 k.k. jako instrumenty
zwalczania oszustw kredytowych
1. ród³a prawnokarnej ochrony obrotu bankowego
przed oszustwami kredytowymi
Oszustwo kredytowe jest jednym z czynów zaliczanych siê do tzw.
przestêpczoci gospodarczej1. Znajduje to potwierdzenie zarówno w fakcie
umieszczenia tego czynu w kodeksie karnym2 wród przestêpstw przeciwko
obrotowi gospodarczemu, jak równie¿ w pogl¹dach wielu przedstawicieli doktryny.
Walka z przestêpczoci¹ gospodarcz¹, w tym bankow¹, jest niezwykle
trudna m.in. z uwagi na jej cis³e zwi¹zki z mechanizmami ekonomicznymi,
które wymagaj¹ specjalizacji organów cigania i wymiaru sprawiedliwoci,
a tak¿e na miêdzynarodowy zasiêg i powi¹zania pomiêdzy sprawcami. Jednym z elementów, od których uzale¿niona jest skuteczna walka z przestêpczoci¹, nie tylko gospodarcz¹, jest prawo dostosowane w swej formie i treci
do wymogów rzeczywistego zagro¿enia.
Oszukañcze zachowania podejmowane w celu uzyskania nienale¿nych
rodków kredytowych s¹ zjawiskiem, które wystêpuje w ka¿dym systemie
gospodarczym. Do 1995 r. do cigania tego typu czynów wykorzystywany by³
art. 205 kodeksu karnego z 1969 r.3 (dalej: d.k.k.), bêd¹cy odpowiednikiem
obecnie obowi¹zuj¹cego art. 286 k.k., penalizuj¹cego tzw. klasyczne oszustwo. Przemiany ustroju polityczno-ekonomicznego w Polsce spowodowa³y, ¿e
1 Zgodnie z akceptowan¹ powszechnie definicj¹ przestêpczoci gospodarczej, tworz¹ j¹
czyny zagra¿aj¹ce systemowi gospodarczemu i jego regu³om (jako ca³oci lub poszczególnym
elementom czy instytucjom) oraz wy³¹cznie lub g³ównie  ponadindywidualnym interesom gospodarczym spo³eczeñstwa jako ca³oci lub jego grup. Zob.: O. Górniok, Ochrona obrotu gospodarczego w kodeksie karnym, Pañstwo i Prawo 1998, nr 910, s. 84.
2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553).
3 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 16, poz. 94).

324

Justyna Karaniewicz

konieczne sta³o siê stworzenie nowego jakociowo prawa karnego gospodarczego, dostosowanego do nowych form przestêpczoci. Efektem tych prac by³o
uchwalenie 12 padziernika 1994 r. ustawy o ochronie obrotu gospodarczego4. Wród przepisów zawartych w tym akcie znalaz³ siê równie¿ taki, który
w sposób szczególny mia³ s³u¿yæ zwalczaniu czynów polegaj¹cych na podejmowaniu oszukañczych zabiegów wobec banków w celu uzyskania kredytu
(art. 3 ustawy). Stanowi³ on przyk³ad tzw. kryminalizacji przedpola oszustwa
klasycznego (niem. Vorfeldkriminalisierung).
Konstrukcja nowego przepisu oparta zosta³a na za³o¿eniu, i¿ skutecznoæ
zwalczania tego rodzaju czynów wymaga redukcji warunków penalizacji takich
zachowañ. Pos³u¿enie siê kryminalizacj¹ uproszczon¹ wynika³o z oceny, i¿ obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce klasycznego oszustwa (g³ównie art. 205 d.k.k.)
nie s¹ w stanie zapewniæ efektywnej walki z szerz¹cymi siê na ogromn¹
skalê nieuczciwymi zachowaniami kredytobiorców. By³o to przede wszystkim
efektem przyjêtej interpretacji ówczesnego art. 205 d.k.k., zgodnie
z któr¹ poci¹gniêcie do odpowiedzialnoci za dokonanie klasycznego oszustwa wymaga³o wykazania, ¿e sprawca przedk³adaj¹cy w banku niezgodne
z prawd¹ dokumenty czy owiadczenia mia³ z góry powziêty zamiar wy³udzenia tych rodków, a wiêc w momencie sk³adania wymaganych dokumentów
zak³ada³, i¿ uzyskanego kredytu nie sp³aci. Nale¿a³o wiêc udowodniæ, ¿e
sprawca obejmowa³ sw¹ wiadomoci¹ i wol¹ zarówno fakt wprowadzenia
banku w b³¹d, jak równie¿ fakt niesp³acenia kredytu. Tak interpretowany
zamiar kierunkowy wyklucza³ z krêgu karanych zachowañ sytuacje, w których sprawca, pomimo istnienia du¿ego prawdopodobieñstwa niesp³acenia
kredytu (którego podstaw¹ by³a przede wszystkim z³a sytuacja materialna
w chwili sk³adania wniosku), godzi³ siê na niemo¿noæ sp³aty kredytu (zamiar ewentualny). Jednak udowodnienie takiego zamiaru by³o niezwykle
trudne. S¹dy rozstrzygaj¹ce zgodnie z zasad¹ in dubio pro reo uznawa³y, ¿e
nie jest wystarczaj¹ce dla ustalenia zamiaru wy³udzenia zaci¹gniêcie kredytu przez sprawcê znajduj¹cego siê w katastrofalnej sytuacji finansowej, gdy¿
mo¿na broniæ tezy, ¿e niezale¿nie od bie¿¹cej sytuacji, kredytobiorca zak³ada³
w dobrej wierze wywi¹zanie siê z zad³u¿eñ wobec banku5.
Wykazanie sprawcy towarzysz¹cego mu od pocz¹tku zamiaru wy³udzenia
kredytu by³o w praktyce niezwykle trudne, a nawet w wielu przypadkach
niemo¿liwe. Z drugiej strony, straty powodowane przez oszukañcze uzyski4 Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego
(Dz.U. nr 126, poz. 615).
5 Wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z 5 padziernika 1997 r., II AKa 241/97, OSA
1998, nr 6, poz. 30. Podobnie orzek³ równie¿ S¹d Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z 10
czerwca 1994 r. (II Akr 48/94, OSA 1995, nr 3, poz. 16), w którym stwierdzi³, ¿e pomimo
niepodjêcia dzia³alnoci gospodarczej, z któr¹ zwi¹zany by³ udzielony kredyt, niesp³acenia przyznanych rodków oraz wykorzystania kredytu niezgodnie z okrelonym w umowie celem,
sprawcy nie mo¿na przypisaæ wymaganej winy.
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wanie kredytów, zw³aszcza w pierwszych latach transformacji, by³y ogromne.
Wystarczy wskazaæ, ¿e w znacznej czêci powstaj¹cych lawinowo ma³ych
banków poziom nale¿noci nieregularnych przekracza³ 50%6, za badania
przeprowadzone na pocz¹tku lat 90. przez Generalny Inspektorat Nadzoru
Bankowego wskazywa³y, ¿e w 37 bankach, du¿e (wysokokwotowe) kredyty
by³y zarazem nale¿nociami nieregularnymi7. Okres tworzenia wolnorynkowego systemu bankowego zaowocowa³ ogromnym wzrostem tzw. z³ych d³ugów, które w wielu przypadkach sta³y siê przyczyn¹ trudnoci finansowych,
a nawet upadku poszczególnych instytucji8. Nie ma oczywicie mo¿liwoci
zbadania i definitywnego ustalenia, jaka czêæ tych problemów sektora bankowego zosta³a spowodowana oszustwami, niemniej jednak tego typu przestêpcze dzia³ania w znacznym stopniu przyczyni³y siê do katastrofalnej sytuacji polskiej bankowoci w pierwszych latach transformacji.
Z uwagi na ogromne zagro¿enie oszustwami na szkodê banków i niedostosowanie obowi¹zuj¹cych prawnokarnych instrumentów do ich zwalczania
wprowadzono wiêc nowy przepis, którego skutecznoæ w walce z oszustwami
wynikaæ mia³a przede wszystkim z formalnego charakteru przestêpstwa oraz
z uproszczonego okrelenia znamienia strony podmiotowej, które wskazywa³o, i¿ sprawcy nale¿y udowodniæ jedynie zamiar uzyskania kredytu. Nie by³o
to trudne, jako ¿e zachowanie osoby, która w miejscu oznaczonym jako punkt
obs³ugi kredytowej sk³ada wniosek o udzielenie kredytu okrelonego rodzaju,
a czyni to przy wykorzystaniu formularza opracowanego przez dany bank
i do³¹cza do niego dokumenty i owiadczenia wskazane w ogólnych warunkach umów i regulaminach kredytowych banku, wskazuje bez najmniejszych
w¹tpliwoci na zamiar uzyskania kredytu.
Rozwi¹zania przyjête przez ustawê o ochronie obrotu gospodarczego,
z niewielkimi zmianami przejête zosta³y nastêpnie przez kodeks karny
z 1997 r., tworz¹c rozdzia³ XXXVI Przestêpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. W rozdziale tym znalaz³ siê równie¿ art. 297, bêd¹cy odpowiednikiem art. 3 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, który zapewniæ ma
skuteczne zwalczanie oszustw kredytowych. Zachowanie opisane w § 1 tego
przepisu polega na przed³o¿eniu podrobionego, przerobionego, powiadczaj¹cego nieprawdê albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego pisemnego
owiadczenia dotycz¹cego okolicznoci o istotnym znaczeniu dla uzyskania
6 P. Boguszewski, Wybrane problemy dzia³alnoci kredytowej banków w okresie transformacji gospodarki. Studium empiryczne, Bank i Kredyt 1992, nr 1012, s. 18.
7 A. Wrzos, Czynniki kszta³tuj¹ce ryzyko kredytowe w bankach komercyjnych w Polsce
w latach 19901998, Bank i Kredyt 1999, nr 9, s. 47.
8 W latach 19891995 Prezes Narodowego Banku Polskiego zg³osi³a 121 wniosków
o og³oszenie upad³oci. W okresie tym upad³y 94 banki, w których zgromadzono depozyty na
kwotê oko³o 250 mln z³. Szerzej zob.: J.K. Solarz, P. Wyczañski, Cena sukcesu. System bankowy
w Polsce w latach 19891995, Nowe ¯ycie Gospodarcze z 10 marca 2006, s. 18.
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kredytu, za celem dzia³ania sprawcy jest uzyskanie dla siebie lub kogo
innego kredytu od banku lub jednostki organizacyjnej prowadz¹cej podobn¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ na podstawie ustawy.

2. Art. 286 k.k. i art. 297 k.k.  podstawowe ró¿nice
Art. 297 k.k. przewiduje wiêc szczególny typ oszustwa, odrêbny od art.
286 k.k. (klasyczne oszustwo), co daje podstawê i stwarza jednoczenie koniecznoæ porównania znamion obu typów czynów zabronionych. Pozwoli to
na udzielenie odpowiedzi na pytanie o znaczenie obu wskazanych przepisów
w ochronie obrotu bankowego przed oszustwami.
Pierwsza ró¿nica pomiêdzy art. 286 k.k. i art. 297 k.k. wynika z umieszczenia obu przepisów w ró¿nych rozdzia³ach ustawy. Oznacza to, ¿e inny jest
ich rodzajowy przedmiot ochrony. Art. 286 k.k. jest przestêpstwem przeciwko
mieniu, natomiast art. 297 k.k., umieszczony w rozdziale XXXVI Przestêpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, ma chroniæ przede wszystkim prawid³owe funkcjonowanie struktur systemu ekonomicznego. Nie oznacza to
oczywicie, ¿e przestêpstwa z tego rozdzia³u, w tym i oszustwo kredytowe,
nie godz¹ w dobra materialne pokrzywdzonych podmiotów, niemniej jednak
mienie stanowi uboczny przedmiot ochrony przepisów karnych gospodarczych, podczas gdy na plan pierwszy wysuwa siê walka o w³aciwe dzia³anie
systemu gospodarczego i zaufanie obywateli do instytucji wolnorynkowych.
Kolejna ró¿nica zwi¹zana jest ze sposobem zachowania siê sprawcy.
Czynnoæ sprawcza okrelona zosta³a w art. 286 k.k. poprzez wskazanie
trojakiego rodzaju zachowañ. Po pierwsze, oszustwo mo¿e polegaæ na wprowadzeniu innej osoby w b³¹d, po drugie  na wyzyskaniu b³êdu innej osoby
i po trzecie  na wyzyskaniu niezdolnoci innej osoby do nale¿ytego pojmowania przedsiêbranego dzia³ania. Oszustwo z art. 286 k.k. mo¿e wiêc przybraæ ró¿ne formy dzia³ania (np. z³o¿enie pisemnego dokumentu, owiadczenia, s³ownej deklaracji, u¿ycie niew³aciwego urz¹dzenia itp.), jak równie¿
zaniechania, o ile ich skutkiem bêdzie wytworzenie lub utrzymanie w wiadomoci pokrzywdzonego mylnego wyobra¿enia o rzeczywistym stanie rzeczy.
Oszustwo kredytowe natomiast przybraæ mo¿e jedynie postaæ dzia³ania9 polegaj¹cego na przed³o¿eniu dokumentów lub pisemnych owiadczeñ dotycz¹cych okolicznoci istotnych z punktu widzenia podjêcia decyzji kredytowej,
które w swej treci nie s¹ zgodne z rzeczywistoci¹.
9 Rozwa¿ania dotycz¹ tylko § 1, art. 297 § 2 przewiduje bowiem karalnoæ zachowania
polegaj¹cego na zaniechaniu wykonania obowi¹zku powiadomienia w³aciwego podmiotu o powstaniu sytuacji mog¹cej mieæ wp³yw na wstrzymanie lub ograniczenie udzielonego kredytu.
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Porównanie czynnoci sprawczych przewidzianych w art. 286 i 297 k.k.
prowadzi do wniosku, ¿e sposób dzia³ania oszusta kredytowego mieci siê
w szerokim pojêciu wprowadzenia w b³¹d innej osoby. Zachowanie to zosta³o
jednak uszczegó³owione w art. 297 k.k. poprzez wskazanie form tego wprowadzenia w b³¹d  przed³o¿enia niezgodnych z prawd¹ dokumentów lub
pisemnych owiadczeñ.
Kolejnym kryterium rozró¿nienia omawianych dwóch typów oszustw jest
podmiot, do którego odnosi siê zachowanie sprawcy. Równie¿ w tej kwestii
dostrzec mo¿na prawid³owoæ wskazuj¹c¹, ¿e oszustwo z art. 286 k.k. jest
przepisem bardziej ogólnym. Klasyczne oszustwo polega na podjêciu oszukañczych zachowañ w stosunku do innej osoby, przy czym zakres tego znamienia nie zosta³ w ¿aden sposób ograniczony.
Sprawca przestêpstwa z art. 297 k.k. swoim zachowaniem zmierza natomiast do wprowadzenia w b³¹d okrelonej instytucji, która w zakresie prowadzonej przez siebie dzia³alnoci uprawniona jest do udzielania kredytów. Nie
wdaj¹c siê w szczegó³owe rozwa¿ania dotycz¹ce kwestii, czy kredytem objêtym ochron¹ art. 297 k.k. jest kredyt bankowy, czy te¿ szerzej równie¿ tzw.
kredyt towarowy, mo¿na przyj¹æ, i¿ zachowanie sprawcy czynu z art. 297 k.k.
skierowane jest przeciwko kredytodawcom, a wiêc tylko jednej kategorii podmiotów, do których mo¿e byæ skierowanie zachowanie klasycznego oszusta.
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na jeszcze jedn¹ ró¿nicê pomiêdzy
wskazanymi przepisami, a mianowicie na fakt, i¿ w przypadku oszustwa
klasycznego osoba oszukana nie zawsze jest t¹, która staje siê osob¹ rzeczywicie pokrzywdzon¹. Skutkiem zachowania sprawcy mo¿e byæ bowiem nie
tylko doprowadzenie do niekorzystnego rozporz¹dzenia w³asnym mieniem,
ale równie¿ mieniem innej osoby. W przypadku oszustwa kredytowego podmiot, do którego odnosz¹ siê dzia³ania sprawcy, jest zarazem pokrzywdzonym
w wyniku przestêpstwa.
Nastêpn¹ kwesti¹ ró¿ni¹c¹ oba typy przestêpstw jest cel zachowania
sprawcy. Podmiot klasycznego oszustwa dzia³a w celu osi¹gniêcia korzyci
maj¹tkowej, natomiast oszust kredytowy podejmuje oszukañcze zabiegi
w celu uzyskania kredytu. O interpretacji tego znamienia bêdzie mowa szerzej w dalszej czêci opracowania, w tym miejscu mo¿na ograniczyæ siê do
stwierdzenia, ¿e jest to kolejny dowód na to, ¿e art. 297 k.k. zawiera typ
przestêpstwa o bardziej uszczegó³owionych znamionach.
Kolejn¹ kwesti¹, która wymaga podkrelenia, jest materialny charakter
klasycznego oszustwa i formalny  oszustwa kredytowego. Skutkiem zachowania sprawcy z art. 286 k.k. musi byæ doprowadzenie osoby oszukanej do
dobrowolnego rozporz¹dzenia w³asnym lub cudzym mieniem. W przypadku
czynu okrelonego w art. 297 k.k. nie jest wymagane wywo³anie ¿adnej
zmiany w wiecie zewnêtrznym. Oszust kredytowy pope³nia wiêc przestêpstwo nie tylko wtedy, kiedy uzyska³ wnioskowane rodki, ale równie¿ wtedy,
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kiedy bank podj¹³ negatywn¹ decyzjê kredytow¹ i nie dosz³o do realizacji
zamiaru sprawcy. Odpowiedzialnoæ niedosz³ego kredytobiorcy nie jest przy
tym w ¿aden sposób uzale¿niona od przyczyny odmowy ze strony banku.
Przestêpstwo zostanie wiêc pope³nione zarówno wtedy, gdy pracownicy banku ujawnili oszustwo w ramach weryfikacji kredytowej, jak te¿ wówczas, gdy
przyczyn¹ odmowy udzielenia kredytu by³ brak zdolnoci kredytowej czy
zabezpieczeñ wymaganych przy danym rodzaju us³ugi.
Ostatni¹ ró¿nic¹, na któr¹ nale¿y zwróciæ uwagê, jest odmiennoæ
w zakresie ustawowego zagro¿enia obu omawianych typów przestêpstw.
Oszustwo klasyczne zagro¿one jest kar¹ pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy
do lat 8, podczas gdy za dokonanie oszustwa kredytowego przewidziana jest
kara od 3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolnoci. £agodniejsze ustawowe
zagro¿enie wynika przede wszystkim z faktu, ¿e czyn z art. 297 k.k. jest
przestêpstwem bezskutkowym, w zwi¹zku z czym jego spo³eczna szkodliwoæ, mierzona m.in. wysokoci¹ wyrz¹dzonej szkody, nie jest a¿ tak znaczna
jak w przypadku materialnego oszustwa klasycznego, którego konsekwencj¹
jest powstanie szeroko rozumianej szkody w mieniu okrelonego podmiotu.
Znaczenie formalnego charakteru oszustwa kredytowego dla oceny stopnia
jego szkodliwoci podkrelone zosta³o tak¿e poprzez wprowadzenie rozwi¹zania, zgodnie z którym, je¿eli sprawca takiego czynu przed wszczêciem postêpowania karnego dobrowolnie zapobieg³ wykorzystaniu kredytu (czyli odst¹pi³ od
podjêcia przyznanych rodków) lub zaspokoi³ roszczenia pokrzywdzonego (zwróci³ w ca³oci kredyt wraz z zale¿nymi odsetkami), nie podlega on karze. Konsekwencj¹ procesow¹ takiego rozwi¹zania jest zakaz wszczêcia i prowadzenia
postêpowania karnego o czyn wyczerpuj¹cy znamiona oszustwa kredytowego.
Z drugiej jednak strony uznaje siê, ¿e wystêpek okrelony w art. 297 k.k.
mo¿e w konkretnych wypadkach prowadziæ do powstania lub do zagro¿enia
wyst¹pieniem znacznych szkód o charakterze maj¹tkowym. W zwi¹zku z tym
maksymalny wymiar grzywny orzekanej przez s¹d obok kary pozbawienia
wolnoci zosta³ podniesiony do 2000 stawek dziennych.
Z przedstawionego porównania znamion obu typów przestêpstw wynika,
¿e zachowanie sprawcy wyczerpuj¹ce znamiona oszustwa kredytowego
w pewnych przypadkach mo¿e naruszaæ jednoczenie art. 286 k.k. Dotyczy to
sytuacji, gdy w wyniku przed³o¿enia nieprawdziwych dokumentów lub
owiadczeñ dojdzie do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem banku w formie przyznania takiej osobie kredytu. Zgodnie z przedstawion¹ wy¿ej interpretacj¹ znamion klasycznego oszustwa, warunkiem bêdzie tu z góry powziêty zamiar niewywi¹zania siê ze zobowi¹zania.
Przepisy art. 286 § 1 i 297 § 1 s¹ wiêc przepisami krzy¿uj¹cymi siê
i mo¿liwy jest ich realny zbieg. Ró¿nice w zakresie przedmiotu ochrony,
celów i sposobów dzia³ania sprawcy wykluczaj¹ istnienie stosunku specjalnoci
pomiêdzy nimi. Wobec powy¿szego stwierdziæ nale¿y, ¿e w przypadku rzeczy-
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wistego zbiegu obu przepisów przyj¹æ trzeba ich kwalifikacjê kumulatywn¹10, która pozwoli na ukazanie pe³nej kryminalnej zawartoci czynu11.
W konsekwencji na podstawie art. 11 § 2 i 3 k.k. s¹d powo³a jako podstawê
skazania oba zbiegaj¹ce siê przepisy, natomiast wymiar kary nast¹pi na podstawie art. 286 § 1, który przewiduje surowsz¹ karê pozbawienia wolnoci.
Taka kumulatywna kwalifikacja czynu w praktyce stosowana jest bardzo
czêsto. Do naprawdê nielicznych mo¿na zaliczyæ przypadki, w których do
opisu czynu zarzucanego i przypisanego sprawcy stosuje siê tylko przepis
art. 297 k.k. W sytuacjach, w których dzia³ania sprawcy nie doprowadzi³y do
uzyskania kredytu, czyli nie nast¹pi³o niekorzystne rozporz¹dzenie mieniem,
czyn taki kwalifikowany jest jako usi³owanie dokonania oszustwa klasycznego w zbiegu z dokonaniem oszustwa kredytowego.
Kwalifikacja kumulatywna z pewnoci¹ pozwala na oddanie ca³ej spo³ecznej szkodliwoci zachowania sprawcy. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na
konsekwencje takiej kwalifikacji w odniesieniu do kreowania obrazu przestêpczoci rzeczywistej w oficjalnych statystykach kryminalnych. Statystyka
s¹dowa, obejmuj¹ca przede wszystkim dane dotycz¹ce osób os¹dzonych,
opracowywana jest na podstawie przesy³anych przez wydzia³y karne poszczególnych s¹dów kart karnych, które z kolei tworzone s¹ w oparciu o zapisy
w repertoriach K. Kwalifikacja kumulatywna oznacza powo³anie w podstawie prawnej skazania wszystkich pozostaj¹cych w zbiegu przepisów, natomiast w repertoriach prowadzonych w s¹dach, niestety, ze wzglêdu na niewielk¹ iloæ miejsca, wpisuje siê jedynie przepis stanowi¹cy podstawê
wymiaru kary. Fakt naruszenia przez sprawcê innych przepisów prawa nie
10 Por. np.: wyrok S¹du Apelacyjnego w Lublinie z 18 czerwca 2002 r., AKa 343/01, OSA
2003, nr 2.
11 Tak równie¿: K. Buczkowski, Przestêpstwa gospodarcze, Warszawa 2000, s. 32;
Cz. Bylica, Oszustwo kredytowe na tle obecnego i przysz³ego stanu prawnego, Przegl¹d S¹dowy
1998, nr 3, s. 88; O. Górniok, Regu³y dotycz¹ce zasiêgu czasowego i zbiegu przepisów na tle
ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Przegl¹d S¹dowy 1995, nr 5, s. 18; B. Kurzêpa, Glosa
do wyroku S¹du Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 1996 r., sygn. II Aka 65/96,
Prokuratura i Prawo 1998, nr 2, s. 114; P. Kardas, [w:] K. Bucha³a, P. Kardas, J. Majewski,
W. Wróbel, Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Warszawa 1995, s. 69.
O. Górniok wysunê³a ponadto propozycjê zastosowania regu³y subsydiarnoci milcz¹cej, traktuj¹c art. 297 k.k. jako przepis posi³kowy w stosunku do art. 286 k.k. Jednak ró¿nice pomiêdzy
obydwoma przepisami przemawiaj¹ za przejêciem kumulatywnego ich zbiegu. Odmiennie:
J. Majewski (Prawnokarna ochrona kredytodawcy w Polsce (na przyk³adzie banku i kredytu
bankowego), [w:] A. Adamski (red.), Przestêpczoæ gospodarcza z perspektywy Polski i Unii
Europejskiej. Materia³y konferencji miêdzynarodowej (Miko³ajki, 2628.09.2002 r.), Toruñ 2003,
s. 264), który prezentuje pogl¹d, i¿ art. 286 § 1 k.k. wy³¹cza stosowanie art. 297 § 1 k.k., jak
równie¿ R. Zaw³ocki, (Oszustwa gospodarcze. Analiza przepisów art. 297 i 298 k.k., Monitor
Prawniczy 2003, nr 6, s. 267), który twierdzi, i¿ z uwagi na treciow¹ i funkcjonaln¹ odrêbnoæ
obu wskazanych przepisów nie jest mo¿liwy ich realny zbieg. W sytuacji, w której po pope³nieniu oszustwa gospodarczego, sprawca rozpocznie realizacjê znamion zwyk³ego oszustwa, to
dalsze jego zachowanie nale¿y kwalifikowaæ jako odrêbne nowe przestêpstwo. Przypadki takie
 zdaniem autora  rozpatrywaæ nale¿y w kategorii ci¹gu przestêpstw. Wydaje siê jednak, i¿
powy¿szy pogl¹d nie mo¿e byæ zaakceptowany.
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znajduje tak naprawdê ¿adnego odzwierciedlenia w prowadzonych repertoriach i w konsekwencji  w statystykach. Ujêcie tego samego czynu w statystykach dotycz¹cych wszystkich naruszonych przepisów by³oby oczywicie
niemo¿liwe z uwagi na zasadê, i¿ ten sam czyn mo¿e stanowiæ tylko jedno
przestêpstwo, niemniej jednak brak jakiegokolwiek uwzglêdnienia faktu, ¿e
swym zachowaniem sprawca naruszy³ kilka ró¿nych przepisów, zaciera rzeczywisty obraz przestêpczoci. Jest to szczególnie wa¿ne w przypadku
oszustw kredytowych, jako ¿e  jak wy¿ej zaznaczono  zdecydowana wiêkszoæ takich zachowañ kwalifikowana jest w zbiegu kumulatywnym z dokonaniem lub co najmniej usi³owaniem oszustwa klasycznego. Statystyki obejmuj¹ wiêc oszustwa kredytowe w kategorii klasycznych oszustw z art. 286
k.k., podczas gdy gros tych czynów tak naprawdê odpowiada kryminalnopolitycznym za³o¿eniom oszustw kredytowych.
Z uwagi na nagminne kumulatywne kwalifikowanie oszustw kredytowych w zbiegu z oszustwem klasycznym, warto siê zastanowiæ, czy by³o
i nadal uzasadnione jest równoleg³e wystêpowanie tych dwóch ró¿nych typów oszustwa. Przyjêcie, i¿ przedk³adanie w banku niezgodnych z prawd¹
dokumentów lub owiadczeñ jest usi³owaniem oszustwa, za uzyskanie wnioskowanego kredytu  oszustwem, oznacza, ¿e tak naprawdê w zakresie
znamion nie ma pomiêdzy wskazanymi typami przestêpstw a¿ tak wyranych ró¿nic, które uzasadnia³yby funkcjonowanie w systemie prawa zarówno
art. 286 k.k., jak i art. 297 k.k.
Najistotniejsze rozbie¿noci pomiêdzy oszustwem klasycznym a kredytowym dotycz¹ celu dzia³ania sprawcy oraz jego skutku, jak równie¿ przedmiotu ochrony rodzajowej. W zakresie pozosta³ych znamion odmiennoci nie
rzutuj¹ na zakres odpowiedzialnoci za oszustwo kredytowe.

3. Strona podmiotowa oszustwa klasycznego
i oszustwa kredytowego
Przede wszytskim nale¿y ponownie rozwa¿yæ kwestie zwi¹zane ze stron¹
podmiotow¹ wskazanych przestêpstw. Oba typy czynów zabronionych s¹
przestêpstwami kierunkowymi, które charakteryzuje okrelony cel dzia³ania.
Ró¿nica polega jednak na tym, ¿e oszust dzia³a w celu osi¹gniêcia korzyci
maj¹tkowej, podczas gdy sprawca czynu z art. 297 k.k. podejmuje dzia³ania
w celu uzyskania kredytu. Wspomniano wczeniej, ¿e jedn¹ z g³ównych przyczyn wprowadzenia do polskiego prawa karnego odrêbnego typu oszustwa
kredytowego by³y problemy z udowodnieniem sprawcy dzia³ania w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej, z tym jednak zastrze¿eniem, i¿ w odniesieniu
do kredytów bankowych przyjmowano koniecznoæ wykazania, ¿e sprawca
mia³ z góry powziêty zamiar niesp³acenia kredytu.
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Taka interpretacja by³a przez lata podtrzymywana zarówno przez s¹downictwo ró¿nego szczebla, jak równie¿ przez przedstawicieli doktryny prawa karnego. Jako potwierdzenie mo¿na wskazaæ liczne orzeczenia s¹dów
apelacyjnych oraz S¹du Najwy¿szego. Przyk³adem mo¿e byæ wyrok S¹du
Apelacyjnego w Poznaniu z 15 marca 1995 r.12, w którym stwierdzono, ¿e
niedope³nienie umowy kredytowej stanowi przestêpstwo skierowane przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy sprawca wy³udza wiadomie tj. z zamiarem
niespe³nienia przyjêtego obowi¹zku sp³aty zaci¹gniêtego kredytu, w zwi¹zku z czym musi byæ ustalone, ¿e ju¿ w momencie zawierania umowy
o kredyt sprawca nie mia³ zamiaru zwrotu zaci¹gniêtego kredytu. Podobnie
w wyroku z 13 grudnia 2001 r.13 S¹d Apelacyjny w Katowicach uzna³, ¿e
o wype³nieniu znamion przestêpstwa z art. 286 §1 k.k. wiadczy brak zamiaru dotrzymania warunków umowy kredytowej ju¿ w momencie jej zawierania. Wypowiedzi przedstawicieli doktryny by³y równie jednoznaczne. Tytu³em przyk³adu mo¿na przytoczyæ wypowied, zgodnie z któr¹ zbieg art.
297 § 1 k.k. z art. 286 § 1 k.k. jest mo¿liwy jedynie pod warunkiem, ¿e
sprawca od pocz¹tku dzia³a³ w celu wy³udzenia kredytu. Jeli zamiaru takiego z góry nie powzi¹³ lub nie mo¿na mu go udowodniæ, pozostaje odpowiedzialnoæ jedynie z art. 297 § 1 k.k.14, czy te¿ uznanie, ¿e jeli oka¿e siê, i¿
(porêczyciel) nie wiedzia³ nic o zamiarze wy³udzenia kredytu, jego odpowiedzialnoæ mo¿na rozpatrywaæ jedynie na p³aszczynie art. 297 § 1 k.k.,
w przeciwnym wypadku czyn taki nale¿y zakwalifikowaæ jako wspó³sprawstwo z art. 297 § 1 k.k. w zbiegu z art. 286 § 1 k.k.15.
Dok³adna analiza omawianego znamienia prowadzi jednak do wniosku,
¿e pojêcie korzyci maj¹tkowej jest szerokie i nie musi byæ równoznaczne
z celem w postaci trwa³ego pozbawienia banku rodków kredytowych. Fakt
ten zosta³ dostrze¿ony przez S¹d Najwy¿szy, który od 2000 r. zacz¹³ odchodziæ od utartej przez wiele lat wyk³adni16 , formu³uj¹c tezê, i¿ sprawca mo¿e
ponieæ odpowiedzialnoæ na podstawie art. 286 k.k. równie¿ wówczas, gdy
w chwili przedk³adania w banku niezgodnych z prawd¹ dokumentów lub
owiadczeñ nie towarzyszy mu zamiar niewywi¹zania siê z zawartej umowy.
Argumentacja S¹du Najwy¿szego opiera siê na koniecznoci dokonania rozró¿nienia pomiêdzy celem osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej (animus lucri faciendi), a celem w postaci przyw³aszczenia mienia (animus rem sibi habendi),
12
13
14

Sygn. II Akr 482/95, Prokuratura i Prawo 1996, nr 11, poz. 20.
Sygn. II AKa 312/01, KZS 2002, nr 4.
A. Pyka, Oszustwo kredytowe na tle innych przestêpstw przeciwko mieniu, Studia
Prawniczo-Ekonomiczne 1999, nr 59.
15 B. Kurzêpa, Oszustwo gospodarcze, Prokuratura i Prawo 1998, nr 5, s. 45.
16 Zob.: wyrok SN z 28 czerwca 2000 r., III KKN 86/98, OSP 2001, nr 1, poz. 10; wyrok SN
z 30 sierpnia 2000 r., V KKN 267/2000, OSP 2001, nr 3, poz. 5; wyrok SN z 21 sierpnia 2002 r.,
III KK 230/02, Prokuratura i Prawo 2003, nr 3, poz. 12; wyrok SN z 10 marca 2004 r., II KK
381/03, Prokuratura i Prawo 2004, nr 78, poz. 3.
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charakteryzuj¹cego przestêpstwo kradzie¿y i przyw³aszczenia. Pierwsze
z wymienionych pojêæ ma o wiele szerszy zakres i oznacza wspó³czesne
i przysz³e przysporzenie mienia, spodziewane korzyci maj¹tkowe, ogólne
polepszenie sytuacji maj¹tkowej17. W odniesieniu do oszukañczego uzyskiwania kredytów bankowych oznacza, ¿e dla bytu przestêpstwa oszustwa bez
znaczenia pozostaje okolicznoæ, czy oskar¿ony mia³ zamiar przyw³aszczyæ
uzyskan¹ kwotê pieniê¿n¹, czy te¿ zwróciæ j¹ po pewnym czasie bankowi18.
Zmiana linii orzeczniczej S¹du Najwy¿szego w kwestii interpretacji znamienia strony podmiotowej klasycznego oszustwa zas³uguje na zdecydowan¹
aprobatê19. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e zakres pojêcia korzyci maj¹tkowej jest
szeroki. Po pierwsze, mo¿e ona odnosiæ siê zarówno do sprawcy, jak równie¿
do innej osoby, w zwi¹zku z czym za oszustwo bêdzie móg³ odpowiadaæ np.
porêczyciel, który podejmuje oszukañcze dzia³ania przynosz¹ce korzyæ kredytobiorcy. Po drugie, korzyæ taka mo¿e przybieraæ ró¿n¹ postaæ. Najbardziej oczywista sytuacja bêdzie dotyczy³a przypadków, w których sprawca
przyw³aszczy uzyskane rodki, czyli nie sp³aci kredytu. Nie ma jednak przeszkód, aby uznaæ, i¿ korzyæ maj¹tkowa wynikaæ mo¿e równie¿
z faktu, ¿e sprawca np. zainwestowa³ otrzymane rodki, za³o¿y³ lokatê terminow¹, kupi³ sprzêt AGD czy inne dobra, których nie móg³by uzyskaæ bez
rodków przyznanych przez bank na podstawie fa³szywych lub nierzetelnych
informacji. Wydaje siê nawet, ¿e z oszustwem bêdziemy mieli do czynienia
tak¿e wtedy, gdy sprawca po prostu pobierze przyznany kredyt, choæby tylko
po to, ¿eby pochwaliæ siê sukcesem przed znajomymi, rodzin¹ itp. Osi¹gniêta
wówczas korzyæ maj¹tkowa bêdzie wynika³a z faktu, ¿e sytuacja kredytobiorcy polepszy³a siê, jego maj¹tek zosta³ czasowo powiêkszony o rodki przyznane przez bank. Z uwagi na to, ¿e kwota zosta³a otrzymana wskutek
wprowadzenia banku w b³¹d, a co za tym idzie jest korzyci¹ nienale¿n¹
sprawcy  nie powinno budziæ w¹tpliwoci, ¿e sprawca w wyniku podjêtych
oszukañczych dzia³añ uzyska³ szeroko rozumian¹ korzyæ maj¹tkow¹.
Przyjêcie takiej interpretacji20 powoduje, i¿ w zakresie celu dzia³ania
sprawcy zaciera siê ró¿nica pomiêdzy oszustwem klasycznym a kredytowym.
17
18
19

J. Bednarzak, Przestêpstwo oszustwa w polskim prawie karnym, Warszawa 1971, s. 85.
Z uzasadnienia wyroku z 28 czerwca 2000 r.
Zmiana zosta³a przejêta przez orzecznictwo apelacyjne. Zob. np.: wyrok S¹d Apelacyjny
w Lublinie z 18 czerwca 2002 r., II AKa 343/01, KZS 2004, nr 1; wyrok SA w Warszawie z 21
kwietnia 2005 r., II AKa 74/04, Apel.-W-wa 2005, nr 3. Przyjêta zosta³a równie¿ z aprobat¹
przez doktrynê. Zob. np.: J. Satko, Glosa do wyroku SN z 28 czerwca 2000 r., (III KKN 86/98),
OSP 2001, nr 1, s. 2728; D. Wysocki, Glosa do wyroku SN z 28 czerwca 2000 r., (III KKN 86/
98), OSP 2001, nr 1, s. 2627.
20 Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e zmiana linii orzeczniczej S¹du Najwy¿szego nie jest
jeszcze w pe³ni konsekwentna. Tak np. w wyroku z 14 stycznia 2004 r. (IV KK 192/03, Prokuratura i Prawo 2004, nr 9, poz. 5) SN stwierdzi³, ¿e aby przypisaæ pope³nienie przestêpstwa
z art. 286 k.k. s¹d powinien dokonuj¹c analizy podmiotowej wykazaæ, ¿e sprawca obejmowa³
swym bezporednim i kierunkowym zamiarem, ¿e w dacie zawierania umów z poszczególnymi
firmami nie mia³ zamiaru za pobrany towar zap³aciæ, a wiêc ¿e ten towar wy³udzi³.
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Wprowadzenie banku w b³¹d poprzez przed³o¿enie niezgodnych z prawd¹
dokumentów i owiadczeñ jest dzia³aniem w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej w postaci uzyskania nienale¿nych rodków. Cel taki nie bêdzie trudny
do udowodnienia przy za³o¿eniu, ¿e samo uzyskanie rodków kredytowych
(niezale¿nie od ich póniejszego wykorzystania, ewentualnie zwrotu) bêdzie
oznacza³o osi¹gniêcie korzyci maj¹tkowej. Osoba, która we wskazanym wyranie miejscu (bank, porednik bankowy, stoisko obs³ugi kredytowej klientów
indywidualnych lub podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹) przedk³ada dokumenty wymagane przez przepisy bankowe (g³ównie regulaminy
udzielania poszczególnych rodzajów kredytów), dzia³a z pewnoci¹ w celu uzyskania kredytu, a tym samym w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej.
Poza zakresem odpowiedzialnoci karnej na podstawie art. 286 k.k. pozostaje natomiast grupa przypadków, w których osoba przedstawiaj¹ca bankowi fa³szywe dokumenty w ogóle nie d¹¿y do uzyskania korzyci. Tytu³em
przyk³adu podaæ mo¿na chêæ skompromitowania banku i jego pracowników
poprzez uzyskanie i ujawnienie faktu przyznania kredytu oszustowi21. Gdyby zastanowiæ siê nad prawnokarn¹ ocen¹ takich zachowañ, rzeczywicie nie
bêdziemy mieli tutaj do czynienia z realizacj¹ wszystkich znamion czynu
zabronionego okrelonego w art. 286 k.k. Wydaje siê jednak, ¿e tego typu
sytuacje bêd¹ nale¿a³y do wyj¹tkowych, a nawet gdyby przyj¹æ, ¿e art. 297
k.k. nale¿a³oby utrzymaæ w³anie ze wzglêdu na takie przypadki, to wydaje
siê, ¿e i tak mielibymy do czynienia z okolicznoci¹ wy³¹czaj¹c¹ odpowiedzialnoæ karn¹ ze wzglêdu na brak niezbêdnego elementu w postaci spo³ecznej szkodliwoci czynu w stopniu wiêkszym ni¿ znikomy. Bior¹c wiêc pod
uwagê stronê podmiotow¹ przestêpstw, wydaje siê, ¿e art. 286 k.k. stanowi
wystarczaj¹c¹ podstawê cigania i zwalczania oszustw kredytowych.

4. Znamiê skutku przy przestêpstwach oszustwa
Kolejny problem, który musi byæ rozpatrzony przy analizie przydatnoci
art. 286 k.k. do zwalczania oszustw kredytowych, zwi¹zany jest ze skutkiem
dzia³ania sprawcy. W tym kontekcie nale¿y wyró¿niæ dwie kwestie. Pierwsza z nich dotyczy materialnego charakteru oszustwa klasycznego i przeciwstawnego  formalnego charakteru oszustwa z art. 297 k.k. Drugie zagadnienie odnosi siê natomiast do niekorzystnoci rozporz¹dzenia mieniem, czyli
jednego z obligatoryjnych elementów klasycznego oszustwa.
21 Przyk³ad taki podaje Sz. T. Szymañski, Glosa do wyroku S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku z dnia 24 stycznia 1995 r., II Akr 128/94, Prokuratura i Prawo 1996, nr 4, s. 8586.
Swego czasu sytuacja taka by³a rzeczywistym efektem dziennikarskiej prowokacji, maj¹cej na
celu zdemaskowanie zbyt s³abych zabezpieczeñ bankowych i nieudolnoci pracowników w przeciwdzia³aniu wy³udzeniom.
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Znamiê odnosz¹ce siê do skutku dzia³ania sprawcy jest jedn¹ z podstawowych ró¿nic pomiêdzy typami czynów zabronionych okrelonych w art.
286 k.k. i 297 k.k. Oszustwo klasyczne jest przestêpstwem, w wyniku którego osoba wprowadzona w b³¹d (lub której b³¹d lub niezdolnoæ do nale¿ytego
rozpoznania przedsiêbranego dzia³ania zosta³ wykorzystany) dokonuje rozporz¹dzenia mieniem. Nie ma przy tym znaczenia, czy czynnoæ ta odnosi siê
do mienia nale¿¹cego do oszukanego, czy te¿ do innej osoby (w przepisie art.
286 k.k. mowa jest o rozporz¹dzeniu w³asnym lub cudzym mieniem), natomiast istotne jest to, aby owo rozporz¹dzenie by³o niekorzystne.
Oszustwo klasyczne jest wiêc typowym przyk³adem przestêpstwa materialnego (skutkowego), w przeciwieñstwie do oszustwa kredytowego, którego
byt uniezale¿niony zosta³ od wyst¹pienia jakiegokolwiek skutku zachowania
sprawcy. Taki zabieg legislacyjny spowodowa³ rozszerzenie penalizacji i objêcie ni¹ równie¿ zachowañ na przedpolu klasycznego oszustwa. G³ównym
celem takiej redukcji w zakresie znamion przestêpstwa by³o uproszczenie
i u³atwienie procesu dowodzenia oraz wzmocnienie ochrony sektora bankowego przed oszukañczymi dzia³aniami. Jeli sprawca przedk³adaj¹cy niezgodne z prawd¹ dokumenty otrzyma kredyt, o który wnioskowa³, bêdzie
mo¿na przypisaæ mu pope³nienie klasycznego oszustwa, poniewa¿ skutkiem
jego zachowania jest rozporz¹dzenie mieniem przez bank. Z kolei w sytuacji,
w której nie dojdzie do udostêpnienia rodków kredytowych, niedosz³emu
kredytobiorcy bêdzie mo¿na zarzuciæ jedynie pope³nienie oszustwa kredytowego, niezale¿nie od przyczyny niepowodzenia oszusta.
Gdyby jednak zachowanie sprawcy przedstawione w drugiej sytuacji odnieæ do znamion klasycznego oszustwa, to mo¿na stwierdziæ, ¿e brak rozporz¹dzenia mieniem przez bank bêdzie skutkowa³ zatrzymaniem pochodu
przestêpstwa w fazie usi³owania. Zgodnie z art. 13 k.k. z usi³owaniem pope³nienia przestêpstwa mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca swoim zachowaniem bezporednio zmierza do dokonania czynu, przy czym przywieca
mu zamiar pope³nienia czynu zabronionego. Je¿eli osoba przedk³ada dokumenty wymagane do uzyskania kredytu, czym wprowadza instytucjê kredytow¹ w b³¹d, i czyni to w zamiarze uzyskania nienale¿nych mu rodków
kredytowych  z pewnoci¹ usi³uje pope³niæ oszustwo klasyczne. Sam brak
skutku, przy zamiarze jego wywo³ania, nie powoduje wiêc wy³¹czenia odpowiedzialnoci karnej. Fakt, ¿e nie dosz³o do realnego, maj¹tkowego pokrzywdzenia banku, bêdzie oczywicie wp³ywa³ na ocenê stopnia spo³ecznej szkodliwoci czynu, którego jednym z kryteriów jest rozmiar wyrz¹dzonej szkody.
Jednak zasadnicze zrównanie zagro¿enia za dokonanie i usi³owanie przestêpstwa bêdzie podstaw¹ do odparcia zarzutu, ¿e brak wyst¹pienia szkody nies³usznie zawsze bêdzie skutkowa³ ³agodniejszym wymiarem kary. Brak rozporz¹dzenia przez bank mieniem na skutek dzia³añ oszusta nie jest bowiem
podstaw¹ do obligatoryjnego np. nadzwyczajnego z³agodzenia kary czy odst¹-
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pienia od jej wymierzenia, jest natomiast traktowane jako jedna z wielu
okolicznoci wp³ywaj¹cych na wymiar kary.
Warto w tym miejscu przyjrzeæ siê równie¿ praktyce polskiego wymiaru
sprawiedliwoci. Przeprowadzone badania wskazuj¹22, ¿e zdecydowana wiêkszoæ czynów wyczerpuj¹cych znamiona oszustwa kredytowego kwalifikowana jest kumulatywnie z art. 286 k.k. w zbiegu z art. 297. k.k. Nawet wtedy,
kiedy nie dosz³o do przyznania kredytu (a wiêc nie by³o rozporz¹dzenia
mieniem), przed³o¿enie niezgodnych z prawd¹ dokumentów oceniane jest
w kontekcie realnego zbiegu przepisów art. 297 k.k. i art. 13 k.k. w zw.
z art. 286 k.k.
Co wiêcej, zdecydowana wiêkszoæ spraw o oszustwa kredytowe, które
trafiaj¹ do polskich s¹dów to takie, w których dosz³o do udzielenia wnioskowanych rodków. Badania wskazuj¹, ¿e blisko 80% postêpowañ karnych dotyczy kredytów, które zosta³y przyznane pomimo pos³u¿enia siê przez kredytobiorców niezgodnymi prawd¹ dokumentami lub owiadczeniami. Z jednej
strony mo¿e wiadczyæ to o niewystarczaj¹cych zabezpieczeniach ze strony
banków, ale z drugiej  mo¿e stanowiæ przyczynek do twierdzenia, ¿e
w przypadku braku rzeczywistego pokrzywdzenia maj¹tkowego banki nie s¹
zainteresowane ujawnianiem i ciganiem sprawców. Wsparciem takiej hipotezy mog¹ byæ kolejne wnioski wynikaj¹ce z analizy spraw prowadzonych
przez polskie s¹dy. Blisko 85% kredytów uzyskanych w okolicznociach okrelonych w art. 297 k.k. nie zosta³o sp³aconych, a wiêc tylko niewielka czêæ
spraw dotyczy przestêpstw, w wyniku których nie dosz³o do powstania szkody po stronie banku. Mo¿e potwierdzaæ to tezê, ¿e banki jako instytucje,
których dzia³anie w du¿ej mierze oparte jest na zaufaniu klientów, nie ujawniaj¹ pope³nionych na ich szkodê przestêpstw, o ile ich wynikiem nie jest
powstanie uszczerbku w maj¹tku banku. Polityka prowadzona przez podmioty pokrzywdzone oszustwami kredytowymi wypacza wiêc istotê przestêpstwa
okrelonego w art. 297 k.k., uto¿samiaj¹c w praktyce takie czyny z typem
materialnym, którego skutkiem jest niekorzystne rozporz¹dzenie mieniem
przez instytucjê kredytow¹.
Podobnie zachowanie oszustów kredytowych traktowane jest przez polskie s¹dy. Praktyka wymiaru sprawiedliwoci pokazuje, i¿ powstanie
uszczerbku maj¹tkowego po stronie oszukanej instytucji w wielu przypadkach przes¹dza o charakterze wydanego orzeczenia. W sytuacjach, w których
zachowanie sprawcy, wyczerpuj¹ce wszystkie znamiona czynu z art. 297 k.k.,
nie wyrz¹dzi³o szkody (np. kredyt co prawda zosta³ przyznany, ale by³ na
bie¿¹co sp³acany), czêsto wydawano wyrok uniewinniaj¹cy. Natomiast w sytuacjach braku sp³aty kredytu lub wyranej nieterminowoci w regulowaniu
22 Szerzej zob.: J. Karaniewicz, Bankowe oszustwo kredytowe  aspekty normatywne,
kryminologiczne i politycznokryminalne, Toruñ 2005.
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zobowi¹zañ kredytobiorcy skazywani byli na kary pozbawienia lub ograniczenia wolnoci23.
Pomimo wyranej ró¿nicy w zakresie wymaganego skutku pomiêdzy
przestêpstwami z art. 286 i 297 k.k., która by³a jednym z celów wprowadzenia do polskiego prawa karnego nowego uproszczonego pod wzglêdem znamion typu oszustwa, w praktyce oszukañcze zachowania skierowane przeciwko bankom oceniane s¹ wiêc jednak przez pryzmat wyrz¹dzonych szkód24.
Z powy¿szych rozwa¿añ wyci¹gn¹æ mo¿na dwa wnioski. Po pierwsze,
w praktyce, wbrew za³o¿eniom ustawodawcy, oszustwo kredytowe traktowane jest tak jak oszustwo klasyczne  przestêpstwo materialne, którego byt
uzale¿niony jest od wyst¹pienia skutku w postaci niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem. Po drugie, nawet prawid³owa interpretacja znamion obu
typów przestêpstw daje mo¿liwoæ poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci karnej
z art. 286 k.k. sprawcy, który nie osi¹gn¹³ zamierzonego celu, a wiêc nie
uzyska³ wnioskowanego kredytu. Osoba taka odpowie za usi³owanie pope³nienia oszustwa klasycznego, a jego odpowiedzialnoæ bêdzie siê kszta³towa³a
w granicach przewidzianych za dokonanie tego przestêpstwa.
Akceptacja powy¿szej tezy jest mo¿liwa jednak tylko przy spe³nieniu
warunku odnosz¹cego siê do niekorzystnoci rozporz¹dzenia mieniem przez
bank. Niezale¿nie bowiem od tego, czy zachowanie sprawcy doprowadzi do
przyznania wnioskowanego kredytu, czy te¿ bêdzie on tylko zmierza³ do
wywo³ania takiego skutku poprzez przed³o¿enie nieprawdziwych dokumentów lub owiadczeñ, zawsze rozporz¹dzenie takie musi nosiæ cechê niekorzystnoci.
Pojêcie rozporz¹dzenia mieniem w rozumieniu prawa karnego jest szerokie, nie ogranicza siê bowiem do wyodrêbnionych na gruncie prawa cywilnego czynnoci rozporz¹dzaj¹cych czy zobowi¹zuj¹cych, lecz oznacza ka¿d¹ dyspozycjê dotycz¹c¹ mienia, niezale¿nie od cywilnoprawnego charakteru
czynnoci25.
Równie¿ niekorzystnoæ takiego rozporz¹dzenia przy interpretacji znamion klasycznego oszustwa jest rozumiana szeroko. Chodzi tu o takie rozporz¹dzenie mieniem, które bezporednio wyrz¹dza szkodê w interesach pokrzywdzonego lub zagra¿a niekorzystnymi konsekwencjami dla jego interesów26.
23
24

Zob. ibidem, s. 140142.
Szerzej na temat praktyki orzeczniczej s¹dów w odniesieniu do oszustwa kredytowego
zob.: J. Karaniewicz, Karalnoæ oszustw kredytowych w praktyce s¹dów polskich na podstawie
badañ akt s¹dowych, [w:] P. Bogdalski, W. P³ywaczewski, I. Nowicka (red.), Ius est ars boni et
aequi. Ksiêga pami¹tkowa ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi, Szczytno 2008,
s. 234262.
25 W. Cielak. M. Górtowski, Glosa do postanowienia SN z 29 stycznia 2004 r., I KZP 37/03,
Rejent 2004, nr 9.
26 O. Górniok, Niekorzystne rozporz¹dzenie i cudze mienie jako znamiona przestêpstwa
oszustwa (na tle niektórych sposobów wy³udzeñ nieruchomoci), Prokuratura i Prawo 2002,
nr 9, s. 1112.
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Przystêpuj¹c do analizy znamienia niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem w odniesieniu do oszukañczego uzyskiwania kredytów bankowych,
trzeba wyró¿niæ kilka ró¿nych sytuacji. Pierwsza, najbardziej oczywista
z punktu widzenia prawnokarnej oceny, obejmuje przypadki, w których
sprawca stosuj¹cy podstêpne zabiegi uzyskuje kredyt, przy czym ju¿ w momencie wprowadzania banku w b³¹d nie ma ani zamiaru, ani realnych mo¿liwoci wywi¹zania siê ze zobowi¹zania zgodnie z warunkami zawartej umowy
kredytowej. Sprawca, przedk³adaj¹c niezgodne z prawd¹ dokumenty (g³ównie zawiadczenia o zatrudnieniu i wysokoci uzyskiwanych zarobków), ma
wiadomoæ, ¿e uzyskanego kredytu nie bêdzie w stanie sp³aciæ. W tej grupie
przypadków znajd¹ siê wiêc przede wszystkim wy³udzenia kredytu po³¹czone
w przyw³aszczeniem rodków. Niekorzystnoæ rozporz¹dzenia mieniem przez
bank jest w takich wypadkach ewidentna, kredytodawca dokonuje bowiem
rozporz¹dzenia posiadanymi rodkami na rzecz osoby, która ju¿ w momencie
zawierania umowy nie ma zamiaru jej realizacji.
Druga grupa sytuacji obejmuje takie oszustwa, których sprawcy nie towarzyszy co prawda bezporedni, kierunkowy zamiar przyw³aszczenia kredytu, ale rzeczywista zdolnoæ sp³aty rat kredytu wraz z odsetkami w ustalonych terminach, która istnieje w chwili zawierania umowy, nie gwarantuje
wywi¹zania siê ze zobowi¹zania. Nie chodzi tu oczywicie o pewnoæ sp³aty
kredytu, jako ¿e podstaw¹ prawn¹ jego udzielenia jest umowa d³ugoterminowa, a jej spe³nienie w pewnej mierze zale¿y od czynników losowych i w ka¿dym przypadku obarczone jest pewnym stopniem tzw. ryzyka kredytowego.
Niemniej jednak fakt pos³u¿enia siê przez sprawcê podstêpnymi zabiegami
znacznie zwiêksza to ryzyko ju¿ na samym pocz¹tku, zw³aszcza w sytuacjach, w których celem dzia³ania nie jest jedynie obejcie zbyt rygorystycznych wymogów stawianych przez bank, ale ukrycie rzeczywistej sytuacji
maj¹tkowej, nie daj¹cej w istocie mocnej podstawy do wywi¹zania siê
z warunków umowy kredytowej.
W literaturze i orzecznictwie wielokrotnie podkrelano, ¿e niekorzystne
rozporz¹dzenie mieniem nale¿y interpretowaæ szeroko  jako ka¿de pogorszenie sytuacji maj¹tkowej rozporz¹dzaj¹cego, nie tylko wywo³uj¹ce uszczerbek w posiadanym maj¹tku (damnum emergens), ale tak¿e takie, które powoduje utratê spodziewanych korzyci (lucrum cessans)27. Niekorzystnoci
s³usznie nie ogranicza siê wiêc do pojêcia szkody i straty. Niekorzystnego
27 P. Pi¹tek, Glosa do wyroku SA w Katowicach z 28 lutego 1995 r., II Akr 2/95, Prokuratura i Prawo 1997, nr 11, s. 112; W. Jaroch, Prawnokarna ochrona praw konsumentów, Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego 2004, nr 6, s. 3; J. Satko, Glosa do wyroku SN z dnia
30 sierpnia 2000 r., V KKN 267/00, OSP 2002, nr 3; wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie
z 21 kwietnia 2005 r., II AKa 74/04, Apel.-W-wa 2005, nr 3; wyrok S¹du Apelacyjnego w £odzi
z 29 stycznia 2001 r., II AKa 74/01, Prokuratura i Prawo 2002, nr 10, poz. 16; wyrok SN z 30
sierpnia 2000 r., V KKN 267/00, OSNKW 2000, nr 910, poz. 85; wyrok SN z 26 lutego 1998 r.,
IV KKN 351/97, Prokuratura i Prawo 1998, nr 1112, poz. 4.
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charakteru rozporz¹dzenia nie wyklucza ani fakt, ¿e szkoda mo¿e byæ naprawiona (w szczególnoci, ¿e pokrzywdzonemu przys³uguje roszczenie cywilne),
ani te¿ czêciowe wywi¹zanie siê ze zobowi¹zania, ani nawet spe³nienie
wiadczenia wzajemnego w ca³oci. Oszustwem bêdzie wiêc tak¿e wprowadzenie banku w b³¹d skutkuj¹ce przyznaniem kredytu, który zostanie sp³acony z opónieniem czy nienale¿ycie zabezpieczony. Ogólnie ujmuj¹c takie sytuacje, mo¿na stwierdziæ, ¿e oszustwem bêdzie uzyskanie kredytu bêd¹cego
dla banku kredytem straconym lub trudnym.
Pozostaje do rozpatrzenia ostatnia grupa przypadków, w których sprawcy w chwili zawierania umowy towarzyszy zamiar wywi¹zania siê z jej postanowieñ i co wiêcej  ma on realne mo¿liwoci sp³aty rat kredytowych wraz
z odsetkami w ustalonych terminach. Pomimo takiej sytuacji pos³uguje siê
jednak nieprawdziwymi dokumentami lub owiadczeniami, wprowadzaj¹c
bank w b³¹d. Pozornie wydaje siê to sytuacja absurdalna i czysto teoretyczna. Jednak w praktyce tego rodzaju przypadki wcale nie nale¿¹ do rzadkoci.
Odnosz¹ siê one do osób, które posiadaj¹ ró¿ne ród³a zarobkowania, daj¹ce
im realn¹ zdolnoæ do sta³ego, comiesiêcznego przekazywania okrelonych
kwot tytu³em sp³aty kredytu, jednak nie wszystkie ród³a dochodu honorowane s¹ przez banki jako podstawa ustalenia tzw. zdolnoci kredytowej.
Za³ó¿my, ¿e potencjalny kredytobiorca pracuje w niewielkiej firmie, osi¹gaj¹c
dochód, który z pewnoci¹ jest zbyt niski, aby bank udzieli³ mu kredytu. Ale
w rzeczywistoci formalna posada jest tylko jednym z kilku róde³ utrzymania. Kredytobiorca dorabia na czarno, dodatkowo ma dobrze usytuowanych
finansowo rodziców, którzy w³aciwie przejêli ciê¿ar utrzymania swoich wnuków, a zaprzyjaniony kolega sp³aca comiesiêcznie ratê kole¿eñskiej po¿yczki. Wysokoæ rodków uzyskiwanych z takich ró¿nych róde³ kwalifikuje osobê do wydania pozytywnej decyzji kredytowej, ale jak udokumentowaæ pracê
na czarno lub po¿yczkê, o której nie ma ladu w dokumentacji Urzêdu
Skarbowego? Pozostaje przerobienie jedynego zawiadczenia, którym dysponuje wnioskodawca poprzez zawy¿enie kwoty uzyskiwanych zarobków lub
podrobienie wymaganych dokumentów powiadczaj¹cych stan maj¹tkowy
kredytobiorcy. Z pewnoci¹ przed³o¿enie w banku takich niezgodnych z prawd¹ dokumentów wyczerpuje znamiona oszustwa kredytowego okrelonego
w art. 297 k.k. Powstaje natomiast pytanie, czy przyznanie kredytu takiej
osobie bêdzie niekorzystnym rozporz¹dzeniem mieniem, a wiêc czy osobie
takiej mo¿na zarzuciæ równie¿ pope³nienie (lub usi³owanie, jeli kredyt nie
zosta³by przyznany) oszustwa klasycznego z art. 286 k.k.? Aby podj¹æ próbê
odpowiedzi na to pytanie, nale¿y rozwa¿yæ kilka szczegó³owych kwestii.
Po pierwsze, kwestia niekorzystnoci transakcji powinna byæ oceniana na
podstawie kryteriów podmiotowych, czyli z punktu widzenia pokrzywdzonego28,
28 Zob.: wyrok SN z 20 sierpnia 1934 r., 1 K 468/34, ZbO 59/35 oraz wyrok SN z 17
czerwca 1998 r., IV KKN 108/96, OSNKW 1998, nr 78.
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w tym przypadku banku. Nale¿y wiêc przy ocenie danego rozporz¹dzenia
braæ pod uwagê interesy banku i fakt, czy poprzez przekazanie rodków do
dyspozycji kredytobiorcy niespe³niaj¹cego formalnych wymagañ naruszone
lub przynajmniej zagro¿one zosta³y interesy banku.
Po drugie, z uwagi na kierunkowy charakter przestêpstwa oszustwa
nale¿y przyj¹æ, ¿e sprawca musi obejmowaæ sw¹ wiadomoci¹ i wol¹ nie
tylko oszukañczy sposób postêpowania oraz cel osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej (co na tle wczeniejszych uwag wydaje siê oczywiste), ale równie¿ musi
chcieæ swoim dzia³aniem doprowadziæ bank do rozporz¹dzenia mieniem, które bêdzie mia³o charakter niekorzystny. Zak³adaj¹c, ¿e w omawianej grupie
przypadków celem stosowania podstêpu nie jest ostateczne przyw³aszczenie
uzyskanych rodków, a jedynie ominiêcie bankowych procedur, mo¿na
uznaæ, ¿e sprawcy taki zamiar nie towarzyszy. Kredytobiorca, choæ wprowadza bank w b³¹d, chce sp³aciæ kredyt, a wiêc najprawdopodobniej z punktu
widzenia tej osoby nie ma zamiaru doprowadziæ swojego kontrahenta do
niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem. Jeli uda mu siê zrealizowaæ plan
(uzyskaæ kredyt i go sp³aciæ), w rzeczywistoci bank nie tylko nie poniesie
straty, ale wrêcz na transakcji skorzysta  uzyska bowiem kwotê stanowi¹c¹
odsetki kredytu i ró¿nego rodzaju op³aty manipulacyjne.
Gdyby przyj¹æ tylko te dwa kryteria, mo¿na by sk³aniaæ siê ku pogl¹dowi, ¿e udzielenie kredytu osobie, która w chwili zawierania umowy chce
i ma realne szanse wywi¹zania siê z jej postanowieñ, nie jest oszustwem
(art. 286 k.k.), poniewa¿ pomimo wprowadzenia banku w b³¹d, nie powsta³
skutek w postaci niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem.
Nale¿y jednak zastanowiæ siê nad jeszcze jednym kryterium, które wydaje siê byæ decyduj¹ce w kwestii rozstrzygniêcia o niekorzystnoci udzielonego
kredytu. Zwi¹zane jest ono z momentem oceny zachowania sprawcy.
Najistotniejsze jest bowiem to, ¿e skoro skutkiem przestêpstwa jest dokonanie niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem, to droga pochodu przestêpstwa oszustwa koñczy siê z chwil¹ dokonania takiego rozporz¹dzenia
przez pokrzywdzonego29. Dlatego te¿ korzystnoæ czy te¿ niekorzystnoæ
owego rozporz¹dzenia nale¿y oceniaæ tylko z punktu widzenia okolicznoci
istniej¹cych w czasie rozporz¹dzania mieniem, a nie tych, które nastêpuj¹
póniej. Oznacza to, ¿e fakt, czy kredyt zosta³ ostatecznie sp³acony (w ogóle
lub w póniejszym terminie), a wiêc czy powsta³a realna i trwa³a szkoda, nie
powinien mieæ wp³ywu na byt przestêpstwa. Zwrot zaci¹gniêtego kredytu
nale¿y wiêc traktowaæ nie jako element przestêpstwa decyduj¹cy o uznaniu
29 Tak równie¿: Sz. T. Szymañski, Glosa do wyroku S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku
z 24 stycznia 1995 r., II Akr 128/94, Prokuratura i Prawo 1996, nr 4, s. 83; wyrok S¹du
Apelacyjnego w Warszawie z 21 kwietnia 2005 r., II AKa 74/04, Apel.-W-wa 2005, nr 3; wyrok
SN z 30 sierpnia 2000 r., V KKN 267/00, OSNKW 2000, nr 9-10; J. Satko, Glosa do wyroku SN
z 30 sierpnia 2000 r., V KKN 267/00, OSP 2001, nr 3.

340

Justyna Karaniewicz

danego zachowania za odpowiadaj¹ce ustawowym znamionom klasycznego
oszustwa, ale za zachowanie siê po pope³nieniu czynu, które mo¿e mieæ
wp³yw jedynie na wymiar kary.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, nale¿a³oby nawet stwierdziæ, ¿e nie do koñca uzasadnione s¹ przytoczone wczeniej twierdzenia o niekorzystnoci rozporz¹dzenia mieniem przez bank w sytuacji, w której kredyt zosta³ sp³acony
w czêci lub z opónieniem. Prawd¹ jest, ¿e taki kredyt jest niekorzystny dla
banku, ale nie dlatego, ¿e ostatecznie kredytodawca poniós³ konkretn¹ szkodê (uszczerbek maj¹tkowy w postaci czêci niesp³aconego kredytu lub braku
mo¿liwoci wykorzystania rodków nie zwróconych w ustalonym terminie).
Skoro oszustwo polega na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporz¹dzenia
mieniem, to nie mo¿na czekaæ z prawnokarn¹ ocen¹ czynu do momentu
powstania realnej szkody, poniewa¿ taki skutek nie zosta³ w³¹czony do ustawowych znamion przestêpstwa. W przeciwnym wypadku ciganie oszukañczych zachowañ mo¿liwe by³oby dopiero po up³ywie czasu trwania umowy
(czasem wiêc po kilkunastu, a nawet kilkudziesiêciu latach). Ponadto spore
trudnoci dowodowe z pewnoci¹ sprawia³oby wykazanie, ¿e skutek w postaci
opónienia w sp³acie czy jej ca³kowitego lub czêciowego braku by³ wynikiem
oszukañczych zabiegów sprawcy, a nie czynników pozostaj¹cych poza prawnokarn¹ ocen¹, które wp³ywaj¹ jedynie na odpowiedzialnoæ cywilnoprawn¹.
Powstaje wiêc pytanie o kryterium uznania rozporz¹dzenia mieniem za
niekorzystne. Skoro rzeczywista szkoda maj¹tkowa  jako skutek dalszy,
poredni zachowania sprawcy  nie jest objêta zespo³em znamion czynu
zabronionego i jako taki nie mo¿e byæ brany pod uwagê przy prawnokarnej
ocenie czynu, nale¿y oprzeæ siê na jakim jednolitym kryterium, które mo¿na
by odnieæ do ka¿dego zachowania sprawcy i to ju¿ w momencie wprowadzania banku w b³¹d.
Wydaje siê, ¿e przy konstruowaniu takiego wyznacznika nale¿y odnieæ
siê do zasad, które rz¹dz¹ mechanizmem przyznawania kredytów. Zgodnie
z art. 70 ustawy  Prawo bankowe30, przyznanie kredytu uzale¿nione jest od
tzw. zdolnoci kredytowej kredytobiorcy (jest to zdolnoæ do sp³aty zaci¹gniêtego kredytu wraz z odsetkami w terminach okrelonych w umowie). Prawo
badania tej zdolnoci, a co za tym idzie wydawania odmownych decyzji kredytowych, z³o¿one zosta³o w rêce poszczególnych instytucji kredytowych.
Ustawa upowa¿nia jednoczenie banki do formu³owania w³asnych, autonomicznych kryteriów ustalania zdolnoci kredytowej oraz szczegó³owych procedur jej badania. ród³em takich kompetencji banków jest ustawa  Prawo
bankowe, która daj¹c bankom prawo badania zdolnoci kredytowej, upowa¿nia je jednoczenie do wydawania ogólnych warunków umów i regulaminów
30 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 72,
poz. 665).
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okrelaj¹cych tryb i warunki udzielania poszczególnych rodzajów kredytów
(art. 109 ustawy). Uprawnienia te zosta³y skorelowane z na³o¿onymi na
kredytobiorców obowi¹zkami w zakresie przedk³adania dokumentów i informacji uznanych przez bank za niezbêdne do oceny tej zdolnoci.
Wszystkie te regulacje s³u¿¹ zabezpieczeniu interesów banków i ochronie
przed udzielaniem kredytów, które obarczone s¹ zbyt du¿ym ryzykiem utraty
lub nieterminowej sp³aty. Banki same okrelaj¹ wysokoæ dochodów, które
umo¿liwiaj¹ uzyskanie kredytu, rodzaje i sposób przedstawiania dokumentów potwierdzaj¹cych sytuacjê finansow¹ wnioskodawców, a tak¿e tryb ich
weryfikacji. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e postêpowanie kredytowe banku  pocz¹wszy od ustalania polityki w zakresie dzia³alnoci kredytowej, poprzez
formu³owanie kryteriów udzielania kredytów, skoñczywszy na prawid³owej,
rzetelnej weryfikacji przedk³adanych dokumentów przez pracowników pionu
kredytowego  ma prowadziæ do udzielania kredytów, które bêd¹ dla banku
korzystne. Konsekwencj¹ przyjêcia takiego stwierdzenia jest fakt, ¿e naruszenie ustalonych przez bank warunków przyznawania kredytów nara¿a kredytodawcê na podjêcie decyzji kredytowej, która bêdzie przynajmniej zagra¿a³a jego interesom maj¹tkowym. Skoro np. przy ocenie zdolnoci kredytowej
bank bierze pod uwagê tylko formalne zatrudnienie na podstawie umowy
o pracê (i to te¿ przewa¿nie d³ugoterminowej lub na czas nieokrelony), tzn.
¿e tylko takie zarobki gwarantuj¹ bankowi w³aciw¹ realizacjê umowy kredytowej. To samo dotyczy np. wymaganych zabezpieczeñ i ich wartoci, która
ma w dostateczny sposób chroniæ interesy banków.
Przyjmuj¹c tak¹ argumentacjê nale¿y wiêc stwierdziæ, ¿e ka¿dy kredyt
udzielony w wyniku oszukañczego naruszenia ustalonych regu³ i warunków
jest dla banku kredytem niekorzystnym, jako ¿e to bank, a nie kredytobiorca
ma prawo do autonomicznego formu³owania kryteriów ustalania i badania
zdolnoci kredytowej. Ka¿da decyzja kredytowa podjêta w warunkach b³êdnego ustalenia okolicznoci istotnych z punktu widzenia ochrony interesów
banku jest decyzj¹, która nara¿a te interesy, a wiêc jest decyzj¹ o niekorzystnym rozporz¹dzeniu mieniem. W konsekwencji  przed³o¿enie przez kredytobiorcê niezgodnych z prawd¹ dokumentów lub owiadczeñ jest dzia³aniem
zmierzaj¹cym do dokonania przez bank niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem, a wiêc spe³nia kryteria uznania go za dokonanie (lub usi³owanie)
oszustwa klasycznego.

5. Przedmiot ochrony art. 286 i 297 k.k.
Uzasadnieniem funkcjonowania w prawie karnym dwóch omawianych
typów oszustw, które nie s¹ zwi¹zane stosunkiem specjalnoci, jest odmiennoæ w zakresie g³ównego przedmiotu ochrony. Oszustwo klasyczne jest prze-
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stêpstwem przeciwko mieniu, podczas gdy oszustwo kredytowe umieszczone
zosta³o wród przestêpstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Wskazano na
wstêpie, ¿e wystêpki okrelone w art. 297 k.k. w wiêkszoci przypadków
naruszaj¹ równie¿ interesy maj¹tkowe pokrzywdzonych banków, choæ
z punktu widzenia zasad polityki karnej mienie stanowi tylko tzw. uboczny
przedmiot ochrony.
Wprowadzenie do prawa karnego nowego typu oszustwa spowodowane
by³o w du¿ej mierze ogromnym zagro¿eniem, na jakie zosta³ nara¿ony polski
system bankowy w pierwszych latach transformacji ustrojowej. Niewystarczaj¹ca skutecznoæ pos³ugiwania siê istniej¹cymi przepisami i chaos normatywny w po³¹czeniu z oddzia³ywaniem przestêpczoci kredytowej na ca³y
sektor bankowy spowodowa³o, ¿e rzeczywicie prze³om lat 80. i 90. by³ okresem, w którym oszustwa kredytowe mog³y zachwiaæ ca³¹ bankow¹ ga³êzi¹
gospodarki rynkowej w Polsce. Wynika³o to z ogromnych strat spowodowanych przez masowo wy³udzane wysokokwotowe kredyty, zaci¹gane przez lawinowo powstaj¹ce podmioty gospodarcze nieprzygotowane do funkcjonowania w warunkach wolnego rynku.
Obecnie jednak zaliczenie przestêpstwa z art. 297 k.k. do kategorii przestêpstw gospodarczych w Polsce wymaga pewnego ucilenia. Gospodarczy
charakter tego oszustwa nie wynika bowiem z powi¹zañ sprawców i pope³nianych przez nich czynów z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej. rodki
uzyskiwane w warunkach okrelonych w art. 297 k.k., których kredytobiorcami s¹ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ i które przeznaczone
s¹ na cele zwi¹zane z tak¹ dzia³alnoci¹, stanowi¹ nik³y odsetek wszystkich
kredytów otrzymywanych przez oszustów31 . Oszustwa kredytowe pope³niane s¹ w Polsce przede wszystkim w zwi¹zku z uzyskiwaniem bezgotówkowych kredytów na zakup ró¿nych dóbr konsumpcyjnych32.
Oszustwo kredytowe wyró¿nia siê wród pozosta³ych przestêpstw przeciwko obrotowi gospodarczemu równie¿ pod wzglêdem wartoci szkód wyrz¹dzanych przez sprawców. Wysokoæ kredytów uzyskiwanych w warunkach
okrelonych w art. 297 k.k. to przewa¿nie rodki rzêdu kilkuset, najwy¿ej
kilku tysiêcy z³otych33. Kwoty takie dalekie s¹ od sum, wymienianych przy
opisywaniu wielkich afer gospodarczych.
31 Z przeprowadzonych badañ akt s¹dowych, obejmuj¹cych 854 prawomocnie zakoñczone
postêpowania, w których celem dzia³ania sprawców by³o uzyskanie 1021 kredytów, wynika, ¿e
zaledwie 0,5% wszystkich kredytów z badanej grupy przeznaczonych by³o na cele zwi¹zane
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Szerzej zob. J. Karaniewicz, Bankowe oszustwo kredytowe..., s. 106.
32 Ponad 95% badanych spraw.
33 W badanych 854 spawach karnych celem dzia³ania sprawców by³o uzyskanie 1021
kredytów o ³¹cznej wartoci niewiele ponad 10 mln z³ (w ci¹gu 8 lat). rednia wartoæ kredytu
wynosi³a blisko 10 tys. z³. Jednak w grupie tej zdecydowanie przewa¿a³y rodki, których wartoæ nie przekracza³a 5 tys. z³ (stanowi³y 73% wszystkich kredytów). Szerzej zob. ibidem,
s. 104105.
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Powy¿sze uwagi34 zdaj¹ siê wskazywaæ, ¿e oszustwo kredytowe równie¿
pod wzglêdem rzeczywistego g³ównego przedmiotu ataku sprawcy jest przestêpstwem skierowanym bardziej przeciwko mieniu ni¿ przeciwko obrotowi
gospodarczemu.

Wnioski
Zaprezentowane porównanie znamion dwóch typów oszustw: klasycznego (art. 286 k.k.) i kredytowego (art. 297 k.k.) sugeruje, ¿e ró¿nice pomiêdzy
nimi s¹ bardzo istotne i odnosz¹ siê w³aciwie do wszystkich znamion czynów zabronionych. Bli¿sza analiza poszczególnych elementów prowadzi jednak do wniosku, ¿e prawid³owa interpretacja znamion oszustwa klasycznego,
wsparta spostrze¿eniami dotycz¹cymi oszustw pope³nianych na szkodê banków w praktyce polskiej bankowoci, daje wystarczaj¹c¹ podstawê do cigania oszustw kredytowych w oparciu o ogólny przepis dotycz¹cy oszustwa (art.
286 k.k.). Art. 297 k.k., choæ doæ czêsto stosowany w praktyce, tak naprawdê
obecnie nie spe³nia swej roli, która przywieca³a ustawodawcy, najpierw
w 1994 r. (ustawa o ochronie obrotu gospodarczego), a potem w 1997 r. (nowy
kodeks karny).
Jeli osoba, dzia³aj¹c w celu uzyskania kredytu (czyli osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej wynikaj¹cej choæby tylko z czasowego powiêkszenia maj¹tku
o nienale¿ne rodki), przez wprowadzenie banku w b³¹d (za pomoc¹ przed³o¿enia niezgodnych z prawd¹ dokumentów lub owiadczeñ) doprowadza (lub
usi³uje doprowadziæ) do przyznania kredytu z naruszeniem ustalonych zasad
bezpieczeñstwa interesów banku (czyli do niekorzystnego rozporz¹dzenia
mieniem)  to takie zachowanie wyczerpuje wszystkie znamiona klasycznego
oszustwa z art. 286 k.k.

Summary
Credit fraud is one of the most dangerous occurrences for economic
system. It is a crime, which refers to actions connected with dishonest influencing the credit action of the bank. There are two different regulations of
The Penal Code, which are used for combating this offence. According to the
article 286, whoever causes another person to dispose of property disadventageously, by deception to furnish misleading or unfair profiting by his error
or his ignorance, is liable to imprisonment for the term from 6 months to
34 Zob. równie¿ spostrze¿enia dotycz¹ce struktury oszustw kredytowych, ich sprawców,
metod oraz motywów ich dzia³ania, [w:] ibidem, s. 93185.
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8 years. The article 297 is the second regulation describing this kind of
offence. It says, that whoever submits any false documents and makes any
incorrect written statements for the purpose of obtaining credit for himself
or another person, is liable to imprisonment for the term not exceeding five
years.
This articles main focus is to establish the relationship between these
two regulations. The main part of the article concerns describing each feature of these two types of fraud. Analyses show that in spite of many differences between indicated crimes, perpetrator can be brought to justice on the
base of article 286 of the penal code. Moreover, researches show that in spite
of the fact that credit fraud is included in the group of economic crimes, it is
rather a crime against property not against the economic system. Therefore,
the article 297 of the penal code is not necessary for combating credit fraud
effectively.
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Komunikaty i omówienia
Bronis³aw Sitek
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski

Ne quit coematur supprimatur.
Regulacje prawne ograniczaj¹ce dzia³ania
monopolistyczne w wietle cap. LXXV
lex Irnitana a wspó³czesne rozwi¹zania
prawnoadministracyjne
Wprowadzenie
Wspó³czesne mylenie o organizacji spo³eczeñstwa i skomplikowanych
relacjach zachodz¹cych pomiêdzy jednostkami oraz o strukturze pañstwa jest
budowane w oparciu o filozofiê liberaln¹, stworzon¹ przez mylicieli XVIII
i XIX w. Wród wielu nurtów filozofii liberalnej najwiêksze znaczenie maj¹:
liberalizm polityczny i gospodarczy. Podstawowym za³o¿eniem tych dwóch
przenikaj¹cych siê wzajemnie nurtów filozofii liberalnej jest prymat jednostki nad pañstwem i jego strukturami. W konsekwencji jednostka sama wie
najlepiej, jakie cele pragnie osi¹gn¹æ oraz za pomoc¹ jakich rodków1.
W skrajnym wydaniu liberalizmu politycznego, czyli w libertarianizmie,
funkcja pañstwa ograniczana jest do roli stró¿a nocnego, którego zadaniem jest utrzymanie porz¹dku publicznego, w³¹czanie i wy³¹cznie wiat³a
oraz wiadczenie tych us³ug, jakich jednostka nie jest w stanie sama sobie
zapewniæ.
Liberalizm polityczny jest doæ silnie zwi¹zany z liberalizmem gospodarczym, a nawet nale¿y stwierdziæ, ¿e to w³anie liberalizm polityczny s³u¿y
rozwojowi gospodarki wolnorynkowej. Wiara w mechanizmy wolnorynkowe
silnie towarzyszy cz³owiekowi od XIX w. A. Smith, twórca tej teorii, dokona³
krytyki sterowania dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i wykorzystywania zysków
przez anarchistyczne pañstwo. Wed³ug tego myliciela podstawowymi instru1

Zob. S. Blackburn, Oksfordzki s³ownik filozoficzny, Warszawa 1997, s. 213.
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mentami gospodarki wolnorynkowej jest wolna konkurencja oraz mechanizm
poda¿y i popytu2.
To krótkie wprowadzenie we wspó³czesn¹ myl ekonomiczn¹ i polityczn¹
pozwala na pe³niejsze zrozumienie mechanizmu regulacji rynku poprzez normy prawne w staro¿ytnym Rzymie. Przedmiotem niniejszego opracowania
nie jest przedstawienie ca³okszta³tu rzymskich regulacji prawnych w tym
zakresie, lecz jedynie spojrzenie na ten problem z perspektywy jednej
z ustaw municypalnych. Lex Irnitana to ustawa dana niewielkiej spo³ecznoci miejskiej po³o¿onej w prowincji Betyka (dzisiejsza Andaluzja w Hiszpanii)3. W cap. LXXV znalaz³y siê przepisy ograniczaj¹ce monopolizacjê handlu. Zadaniem badawczym jest zatem analiza regulacji prawnych
dotycz¹cych handlu poprzez pryzmat problemów lokalnych maj¹cych miejsce daleko od Rzymu.
Na temat nieprawid³owoci w funkcjonowaniu rynku w antycznym Rzymie i potrzebie jego regulacji wypowiadali siê ju¿ np. A. Visconti4, P. Resina
Sola5 czy E. Höbenreich6. W literaturze polskiej temat ten by³ podejmowany
przez M. Kury³owicza7 i B. Sitka8.

2 Zob. B. Sutor, Etyka polityczna. Ujêcie ca³ociowe na gruncie chrzecijañskiej nauki
spo³ecznej, Warszawa 1994, s. 257 i n.
3 Wiêcej o lex Irnitana zob. B. Sitek, Lex Colonie Gentivae Iuliae seu Ursonensis i lex
Irnitana. Ustawy municypalne antycznego Rzymu. Tekst, t³umaczenie i komentarz, Poznañ
2008, s. 89 i n.
4 Dardanariatus e monopolium come reati contro leconomia pubblica, Annali Macerata 1932, nr 8, s. 31 i n.
5 Pràcticas monopolitísticas e intervencionismo público en matéria de mercados, [w:] El
Derecho Comercial, de Roma al Derecho Moderno, vol. 2, IX Congreso Internacional XII Iberoamericano de Derecho Romano, Las Palmas de Gran Canarias 2007, s. 771 i n.
6 Negotiantes-humiliores in un testo de Ulpiano,Il linguaggio dei giuristi, [w:] Atti di
Convegno Internationale di Studi, Lecce 1999, s. 23 i n.
7 Przestêpstwa spekulacji contra annonam w prawie rzymskim, Folia 1993, nr 34,
s. 5 i n .
8 Pojêcie sprawiedliwoci w konstytucjach cesarskich z okresu Dioklecjana i Konstantyna,
Kraków 1996, s. 100102. W tym fragmencie zosta³a omówiona najs³ynniejsza regulacja prawna dotycz¹ca nieprawid³owoci w funkcjonowaniu handlu, tzw. edykt Dioklecjana Edictum de
pretiis rerum venalium. O innych regulacjach dotycz¹cych handlu zob. B. Sitek, O koncepcji
iustum pretium w historycznym zarysie, Zeszyty Naukowe US 2001, nr 12, s. 1730.
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Tekst9 i przek³ad
<LXXV>
1. R(ubrica). Ne quit coematur supprimatur.
2. Ne quis in eo municipio quid coemito
suppr*i*mito neve coito con 3. venito societatemve facito quo quit carius
veneat quove
4. quit ne veneat setiusve veneat. Qui adversus ea fecerit, is
5. in res singulas municip*ibus* municipi
Flavi Irnitani
6. HS (sestertium) X (milia) d(are) d(amnas)
esto, eiusque pecuniae deque ea pecunia
munici 7. pi eius municipi qui volet, cuique per
h(anc) l(egem) licebit, actio petiti - o persecutio esto.

<LXXV>
1. R(ubrica). Aby nie skupowano nielegalnie
(towarów) lub nie utrudniano handlu (towarami).
2. Niech nikt w tym municypium nie skupuje nielegalnie towarów ani nie utrudnia
handlu towarami ani nie ³¹czy siê w tym
celu z innymi,
3. ani niech nie zawiera porozumieñ lub spó³ki w celu sprzeda¿y czego za cenê wy¿sz¹
4. lub celem przeszkodzenia w handlu rzeczami lub niedopuszczenia do z³o¿enia
oferty ni¿szej. Ten, kto bêdzie czyni³ co
przeciwnego,
5. niech w ka¿dym przypadku na rzecz municypium Flavia Irnitana
6. zostanie skazany na zap³atê grzywny
w wysokoci 10 tys. sestercji. Z roszczeniem o tê kwotê
7. mo¿e wyst¹piæ ka¿dy obywatel tego municypium, któremu zezwala na to niniejsza
ustawa.

Komentarz
Regulacja prawna cap. LXXV jest przyk³adem ingerencji pañstwa w zakresie walki z nieprawid³owociami wystêpuj¹cymi w obrocie handlowym.
Specyfik¹ tej¿e regulacji jest to, ¿e zosta³a ona dana przez organy centralne
(przez cesarza) w³adzom konkretnego municypium (gminie). Treæ oraz rozstrzygniêcia by³y wzorowane na tych, które wczeniej stosowano w samym
Rzymie. Do najs³ynniejszych regulacji prawnych dotycz¹cych funkcjonowania rynku w okresie pocz¹tku pryncypatu nale¿y zaliczyæ SC Hosidianum10
i lex Iulia de annona11. Dla rozwa¿anego fragmentu znacznie ma ta ostatnia
 dotycz¹ca funkcjonowania rynku produktami spo¿ywczymi.
9 Tekst ³aciñski podajê za F. Lamberti, Tabulae Irnitanae. Municipalità e ius romanorum, Napoli 1993. Tekst rubryki zosta³ dodany przez wydawcê tekstu wykorzystanej tu lekcji
F. Lambertiego (t³um. autora).
10 SC Hosidianum  to ustawa senatu uchwalona w 44 r. po Chr., ograniczaj¹ca skupowania budynków w celu ich rozbiórki. Pozyskiwany st¹d materia³ budowlany by³ bardzo cenny.
Analogiczne postanowienia znalaz³y siê w SC Volusianum, ustawie senatu z 56 r. po Chr. Wiêcej
zob. W. Litewski, s.v. SC Hosidianum, [w:] S³ownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998, s. 237.
11 Lex Iulia de annona z 18 r. przed Chr. zosta³a wydana przez Augusta i wprowadza³a
regulacje prawne przeciwko spekulacjom na rynku produktów ¿ywnociowych. Wiêcej zob.
W. Litewski, s.v. Lex Iulia de annona, [w:] S³ownik..., s. 155.
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W przytoczonym tekcie cap. LXXV lex Irnitana zosta³o zakazane podejmowanie trzech rodzajów dzia³añ: coito, convenito, societatem. Pierwszy termin coitio, -onis oznacza spisek lub tajny zwi¹zek, drugi termin conventio
oznacza porozumienie, za trzeci societas  spó³kê. Wszystkie te formy
dzia³ania maj¹ce na celu: skupowanie towarów, zapewne celem dominacji
jednego podmiotu na rynku (coemere) i dyktowanie przez niego warunków
umowy sprzeda¿y, wprowadzanie jakichkolwiek utrudnieñ w handlu towarami, w szczególnoci zawieranie porozumieñ lub spó³ek celem sprzeda¿y towarów po wy¿szej cenie lub niedopuszczenie do z³o¿enia oferty z ni¿sz¹ cen¹
(supprimere) by³y zakazane12.
Wprowadzenie do tekstu ustawy municypalnej regulacji antymonopolowej by³o konsekwencj¹ zadañ municypium w zakresie zaopatrywania lokalnej spo³ecznoci w ¿ywnoæ (cura annonae)13. W szczególnoci obowi¹zek ten
spoczywa³ na edylach, którzy sprawowali nadzór nad rynkiem ¿ywnoci14.
Taki zakres kompetencji edyla w municypiach zosta³ utrzymany równie¿
w okresie pryncypatu, pomimo ¿e August wprowadzi³ nowy system aprowizacji miasta Rzymu poprzez ustanowienie nowego urzêdnika odpowiedzialnego
za tego rodzaju dzia³ania  praefectus annonae15.
Dostarczaniem ¿ywnoci do miasta zajmowa³y siê prywatne spó³ki czy
pojedynczy przedsiêbiorcy. G³ównym przedmiotem tej¿e aprowizacji by³o zbo¿e dostarczane statkami z Pó³nocnej Afryki do Rzymu via port w Ostii, gdzie
znajdowa³y siê ogromne magazyny zbo¿a. W celu podniesienia cen ¿ywnoci
handlowcy zawierali porozumienia prowadz¹ce do monopolizacji rynku, a co
za tym idzie do maksymalizacji zysków. Obszarem nadu¿yæ by³ równie¿ system nieodp³atnego rozdawnictwa zbo¿a16.
Wszelkie przestêpstwa przeciwko cura annonae kwalifikowano jako crimen annonae. Do najwa¿niejszych typów przestêpstw zaliczano tworzenie
korporacji celem monopolizacji rynku i zawy¿anie ceny zbo¿a i oliwy17. Szersze uregulowanie tej kwestii znalaz³o siê w wspomnianej ju¿ lex Iulia de
annona z 18 r. przed Chr. Wed³ug Ulpiana: Lege Iulia de annona poena
statuitur adversus eum, qui contra annonam fecerit societatemve coierit, quo
annona carior fiat18. Na podstawie lex Iulia de annona wprowadzono kary
12
13

Zob. A. DOrs, La ley Flavia Municipal, s. 160 i n.
O zadanich municypium zob. B. Sitek, Zadania municipium w wietle lex Irnitana.
Przyczynek do studiów nad prawem municypalnym w Staro¿ytnym Rzymie, Zeszyty Prawnicze
UKSW (2006), nr 6(1), s. 159171.
14 Cic. de leg. 3,6.
15 Zob. P. Herz, Der praefectus annonae und die Wirtschaft der westlichen Provinz,
Ktema 1988, nr 13, s. 569588.
16 Zob. B. Sitek, Tabula Heracleensis (lex Iulia municipalis). Tekst, t³umaczenie, komentarz, Olsztyn 2006, s. 2829.
17 Zob. E. Höbenreich, Annona. Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung in Prinzipat, Graz 1997, s. 15 i n.; M. Kury³owicz, Przestêpstwa spekulacji, s. 5 i n.
18 Ulp. l. 9 de off.procon. (D. 48.12.2).
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przeciwko tym, którzy tworzyliby stowarzyszenia czy porozumienia w celu
wywo³ania wzrostu cen zbo¿a na rynku. Regulacje prawne w tym zakresie
by³y przejawem interwencjonizmu pañstwowego, a w okresie póniejszym,
w 301 r., Dioklecjan wyda³ s³ynny edykt w sprawie jednolitych cen na ¿ywnoæ: de pretiis rerum venalium19. Efekty tych dzia³añ legislacyjnych nie
przynios³y jednak zamierzonych efektów.
W koñcowej czêci cap. LXXV znajduje siê sankcja karna za zachowanie
przeciwne zawartym postanowieniom. Zosta³a przewidziana kara grzywny
w wysokoci 10 tys. sestercji. Interwencja pañstwa w system cenowy produktów ¿ywnociowych by³a doæ typowa dla wczesnego pryncypatu i ekonomii
w du¿ej mierze opartej na rolnictwie i handlu. Zreszt¹ wyrównywanie cen by³o
spowodowane przep³ywem przez Rzym towarów z ró¿nych stron cesarstwa.
Ustawodawstwo w tym zakresie zmierza³o w³anie do utrzymania tego samego poziomu cen tak w Rzymie, jak i na prowincji, w tym i w municypiach20.
Warto zaznaczyæ, ¿e jeszcze w cap. LXXV lex Ursonensis znajduje siê
ograniczenie ilociowe produkcji dachówek. Celem tego zakazu by³o niedopuszczenie do powstania dominuj¹cej pozycji jednego podmiotu na rynku
producentów dachówek w miecie Irni. Przekroczenie dziennego limitu produkcji dachówek (do 300 sztuk dziennie) w tym przypadku grozi³o utrat¹
zak³adu produkuj¹cego, który stawa³ siê w³asnoci¹ gminy. Tak drastyczna
sankcja by³a zapewne podyktowana faktem licznych nadu¿yæ w tym zakresie
oraz ciê¿koci¹ danego czynu21.

Regulacje rzymskie na tle wspó³czesnych rozwi¹zañ
antymonopolowych
Praktyki monopolistyczne, które wykorzystuj¹ s³absze strony rynku, s¹
równie¿ i dzisiaj uznawane za nielegalne22. Monopol prowadzi bowiem do
ograniczenia lub wykluczenia konkurencji, czyli do powa¿nego zachwiania
wolnego handlu. Za praktyki monopolistyczne uznaje siê porozumienia polegaj¹ce w szczególnoci na:
 ustalaniu, bezporednio lub porednio, cen oraz zasad ich kszta³towania miêdzy konkurentami w stosunkach z osobami trzecimi,
19 Zob. B. Sitek, Pojêcie sprawiedliwoci w konstytucjach cesarskich z okresu Dioklecjana
i Konstantyna, Kraków 1996, s. 100 i n.; Pojêcie ceny sprawiedliwej nie by³o obce Rzymianom,
zob. idem, O koncepcji iustum pretium..., s. 1731.
20 Zob. P. Temin, A Market Economy in the Early Roman Empire, Journal of Roman
Studies 2001, nr 91, s. 169181; M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the
Roman Empire, New York 1957; K. Polanyi, The Great Transformation: The Political and
Economic Origins of Our Time, Tennessee 1944, s. 23 i n.
21 Zob. B. Sitek, Lex Coloniae..., s. 4142.
22 Zob. B. Klimczak, Mikroekonomia, Wroc³aw 2006, s. 298.
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 podziale rynku wed³ug kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub
podmiotowych,
 ustaleniu lub ograniczeniu wielkoci produkcji, sprzeda¿y lub skupu
towarów,
 ograniczeniu dostêpu do rynku lub eliminowaniu z rynku podmiotów
gospodarczych nie objêtych porozumieniem,
 ustaleniu przez konkurentów lub ich zwi¹zki warunków umów zawieranych z osobami trzecimi.
Najbardziej rozwiniête prawo w zakresie zwalczania praktyk monopolistycznych posiada Unia Europejska, która zakazuje zawierania wszelkich
porozumieñ, których celem by³oby ograniczenie konkurencji (art. 81 TWE).
Ogromne znaczenie w tym zakresie maj¹ równie¿ regulacje dotycz¹ce zakazu
nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej (art. 82 TWE) oraz zakazu nadmiernej
regulacji kapita³u poprzez ³¹czenie kilku przedsiêbiorstw w jedno, aby zdominowaæ rynek. Podstawowe normy reguluj¹ce prawo antymonopolowe to
art. 8185 TWE oraz liczne rozporz¹dzenia Rady i Komisji Europejskiej23.
Polskie regulacje prawne antymonopolowe zosta³y zawarte w ustawie
z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym
i ochronie interesów konsumentów (Dz.U. 1990, nr 14, poz. 88) oraz w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
z 2007 r., nr 50, poz. 331). Nadzór nad zasadami rynkowymi sprawuje Urz¹d
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zosta³ wyposa¿ony w instrumenty prawnoadministracyjne. Miêdzy innymi Urz¹d mo¿e wydaæ decyzjê zakazuj¹c¹ wykonywania praktyk monopolistycznych przez okrelone podmioty
gospodarcze. Decyzja ta nie jest ostateczna, adresat ma prawo siê od niej
odwo³aæ do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego. Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo¿e na³o¿yæ jednoczenie karê pieniê¿n¹ siêgaj¹c¹
nawet 15% dochodu ukaranego podmiotu. Karze grzywny mo¿e podlegaæ
równie¿ osoba kieruj¹ca danym podmiotem gospodarczym, je¿eli zwleka
z wykonaniem decyzji. W tym przypadku grozi jej nawet kara w wysokoci
dziesiêciokrotnego wynagrodzenia.
To doæ pobie¿ne przedstawienie wspó³czesnych regulacji prawnych dotycz¹cych zwalczania praktyk monopolistycznych na rynku pokazuje, ¿e ograniczona ingerencja pañstwa w mechanizm wolnego rynku wcale nie burzy
jego prawid³owego funkcjonowania, lecz porz¹dkuje go i wzmacnia. Instrumenty kontroli maj¹ charakter administracyjny i s¹ po³¹czone z systemem
grzywien dla podmiotów stosuj¹cych niedopuszczalne praktyki. St¹d kontrolê nad funkcjonowaniem Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawuje s¹d administracyjny. Ograniczona kontrola administracyjna wspó³cze23 Zob. R. Skubisz, E. Skrzyd³o-Tafelska (red.), Prawo europejskie. Zarys wyk³adu, Lublin
2003, s. 331 i n.
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nie nie budzi w¹tpliwoci, bowiem nie burzy ona mechanizmów funkcjonowania wolnego rynku.
Zestawienie obecnych rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych zwalczania praktyk monopolistycznych w du¿ej mierze przypomina rozwi¹zania stosowane w
antycznym Rzymie. Podobieñstwo to istnieje nawet w wietle powszechnych
twierdzeñ spotykanych w literaturze przedmiotu, ¿e ekonomia rzymska by³a
oparta na systemie pracy niewolniczej. Nie mo¿na zapominaæ, ¿e pomimo to
ju¿ w antycznym Rzymie stosowano wiele instrumentów typowych dla gospodarki wolnorynkowej, jak chocia¿by równoæ podmiotów gospodarczych, konkurencjê, swobodny przep³yw towarów i osób w obrêbie granic imperium,
stosowanie przetargów na realizacjê zadañ publicznych.
Podobnie jak to jest obecnie, w Rzymie istnia³ zakaz zawierania wszelkich porozumieñ w celu wp³ywania na poziom ceny produktów poprzez ograniczenie poda¿y czy wzrost popytu. Takie w³anie rozwi¹zania stosowano
w samym Rzymie jak równie¿ na prowincji, czego dowodem jest cap. LXXV
w lex Irnitana. Podmioty naruszaj¹ce ów zakaz mog³y byæ karane grzywn¹.
Istotna ró¿nica pomiêdzy rzymskimi a wspó³czesnymi rozwi¹zaniami ogranicza siê do istnienia Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego rolê
w antycznym Rzymie sprawowa³ edyl  urzêdnik maj¹cy w zakresie swych
kompetencji m.in. nadzór nad handlem.

Podsumowanie
Praktyki monopolistyczne s¹ nieod³¹cznie zwi¹zane z handlem i zasadami, jakimi rz¹dzi siê rynek. Podejmowanie przez pañstwo prób ich zwalczania nie jest ani zjawiskiem nowym, ani te¿ nie gwa³ci zasad wolnego rynku.
Analiza róde³ prawa rzymskiego, a w szczególnoci cap. LXXV lex Irnitana
oraz wspó³czesnych rozwi¹zañ prawnych w Polsce i Unii Europejskiej pozwala wskazaæ pewne prawid³owoci wystêpuj¹ce obecnie i dawniej. Nie mo¿na
jednak postawiæ tezy o rzymskich korzeniach wspó³czesnych rozwi¹zañ. Warto natomiast zwróciæ uwagê na podobieñstwa w zakresie stosowania instrumentów administracyjnych przeciwko podmiotom gospodarczym zawieraj¹cym zakazane porozumienia w celu monopolizacji rynku. Podmioty
podejmuj¹ce zakazane dzia³ania, podobnie jak dzisiaj, by³y karane grzywn¹
pieniê¿n¹. W antycznym Rzymie grzywnê p³aci³ sam podmiot stosuj¹cy niedopuszczalne praktyki. Wspó³czenie formy wymierzania tej kary s¹ bardziej
rozbudowane, bowiem grzywnê mo¿e zap³aciæ nie tylko sam podmiot gospodarczy, ale równie¿ osoba prowadz¹ca, która nie jest w³acicielem tego podmiotu.
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Summary
In this article author focuses on the particular passage from roman
municipal statute Lex Irnitana (law issued for small town in Roman Spain).
Passage is an interesting example of laws against the monopolies and profiteers, that were issued by Roman government since the Republican period.
Passage LXXV is devoted to problem of grain speculation. Both Rome
and other ancient cities were often affected by famine and in consequence,
by malicious acts of profiteering. Then merchants and bakers often created
a monopoly or hid wares (grain or bread) to fix the prices on very high level.
Roman authorities issued series of laws (both leges and senatusconsulta) to
eliminate dishonest traders, and established some offices (like prefectus annonae) to control the grain market. According to Lex Irnitana (which as
almost every municipal lex reflected some legal solution of Rome) such activities in the provinces were prohibited under heavy fine.
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Prawa cz³owieka i obywatela
w okresie od pocz¹tku pañstwowoci
pañstwa polskiego do 1918 roku
Pocz¹tki pañstwowoci pañstwa polskiego przypadaj¹ na wiek X, chocia¿
ju¿ od VII wystêpowa³y na terenie Polski zwarte osady oddzielone od siebie
nie zamieszkanymi terenami, które w IX w. ³¹czy³y siê, tworz¹c wiêksze
orodki skupiaj¹ce liczne plemiona.
Zmianie ulega³a tak¿e struktura spo³eczno-ekonomiczna pañstwa polskiego, a wraz z ni¹ nast¹pi³ upadek organizacji rodowej, która zapewnia³a
jednakow¹ konsumpcjê dóbr przez wszystkich jej cz³onków oraz ich ochronê1.
Wraz z upadkiem organizacji rodowej nastêpowa³o ró¿nicowanie siê do tej
pory jednakowych dla wszystkich praw cz³owieka oraz praw obywatelskich.
Zaczê³y pojawiaæ siê klasy spo³eczne, ró¿ni¹ce siê miêdzy sob¹ prawami
i przywilejami.
Pierwszym podzia³em ludnoci by³ podzia³ na wolnych i niewolników2.
Prawa tych dwóch kategorii ludzi ró¿ni³y siê bardzo. Pe³niê praw posiada³
jedynie wolny mê¿czyzna. Zdolnoæ do czynnoci prawnych nabywa³ on dopiero z chwil¹ osi¹gniêcia tzw. lat sprawnych, kiedy to móg³ zawieraæ ma³¿eñstwo, zak³adaæ rodzinê3. Inaczej przedstawia³y siê prawa niewolników
posiadaj¹cych ograniczon¹ zdolnoæ prawn¹. Mieli oni prawo dokonywania
niektórych tylko czynnoci prawnych, takich jak np. zawieranie ma³¿eñstwa,
wchodzenie w stosunki pokrewieñstwa, nabywania i posiadania w³asnoci
rzeczy ruchomych. Niewolnik sprzedawany poza granice pañstwa traktowany by³ wy³¹cznie przedmiotowo  jak towar.
Oprócz tych dwóch podstawowych grup ludnoci, przebywa³y w Polsce
tak¿e osoby spoza jej terenu, czyli cudzoziemcy. Pocz¹tkowo nie posiadali oni
1
2
3

J. Bardach, Historia pañstwa i prawa polskiego, Warszawa 1985, s. 18.
Ibidem.
T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2004, s. 287288.
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¿adnych praw, jednak w miarê rozwoju kontaktów gospodarczych wyst¹pi³a
koniecznoæ ich ochrony. Ochronê tê zapewnia³o tzw. prawo gocinnoci4,
które nak³ada³o na gospodarza obowi¹zek udzielania cudzoziemcowi gociny
oraz jego ochrony. Niespe³nienie tego obowi¹zku by³o bardzo dotkliwe
w skutkach dla gospodarza.
Inaczej wygl¹da³y prawa kobiety. Wprawdzie jej spo³eczna pozycja by³a
dosyæ wysoka, to jej prawa by³y ograniczone, poniewa¿ kobietê traktowano
jako w³asnoæ mê¿a5.
Dalsze ró¿nicowanie siê spo³eczeñstwa doprowadzi³o do wyodrêbnienia
siê uprzywilejowanej, posiadaj¹cej najwiêkszy zakres praw klasy mo¿nych6.
Z czasem w miarê rozwoju kraju zaczê³y wykszta³caæ siê podstawowe klasy
spo³eczne: w³aciciele ziemi (panowie feudalni) oraz ch³opi. W X i XI w.
zaczê³y pojawiaæ siê w Polsce miasta. Dlatego te¿ w okresie tym nale¿y
wymieniæ tak¿e trzeci¹ grupê spo³eczn¹  mieszczan. Mieszczanie byli równie¿ zró¿nicowani wewnêtrznie. Najbardziej uprzywilejowane stanowisko
zajmowali bogaci kupcy. Mieli oni tak¿e prawo udzia³u w rz¹dzeniu.
W XII w. feudalizm umocni³ siê na ziemiach polskich. Rzutowa³o to
oczywicie na rozwój praw cz³owieka i obywatela w tym okresie. Prawo
d¹¿y³o do utrwalania dominacji feuda³ów, czego przejawem by³y m.in. wydawane na rzecz poszczególnych panów wieckich przywileje jednostkowe,
a tak¿e przywileje ziemskie na rzecz szlachty, duchowieñstwa i mieszczañstwa. D¹¿enia do uzyskania jak najwiêkszych uprawnieñ przez panów feudalnych przejawia³y siê przede wszystkim w nadawaniu immunitetów ekonomicznych  polegaj¹cych na zwolnieniu ludnoci dóbr immunizowanych
z danin na rzecz ksiêcia, co dawa³o panom feudalnym prawo do nieograniczonej eksploatacji ch³opa  oraz s¹dowo-administracyjnych, daj¹cych panu feudalnemu prawo do s¹dzenia poddanej sobie ludnoci. Podkreleniem tego
przywileju by³o prawo do odpierania urzêdników ksi¹¿êcych bezprawnie
i si³¹ wchodz¹cych w kompetencje panów feudalnych w dobrach immunizowanych. Ogólnie immunitety te s³u¿y³y umacnianiu w³asnoci ziemi, uwalniaj¹c j¹ jednoczenie od wiadczeñ na rzecz monarchy7.
Dalszy rozwój stosunków feudalnych doprowadzi³ do ukszta³towania siê
stanów, z których najni¿szym by³ stan ch³opski. W XII w. i na pocz¹tku
wieku XIII ludnoæ ch³opska by³a zró¿nicowana. Podstawow¹ jej grupê stanowili tzw. wolni, posiadaj¹cy prawo do przenoszenia siê, w przeciwieñstwie do
ch³opów zale¿nych, którzy przenosiæ siê nie mogli8. Ludnoæ niewolna, która
istnia³a jeszcze w XIII w., liczebnie stopniowo siê zmniejsza³a, a jej po³o¿enie
4
5
6
7
8

K. Sójka-Zieliñska, Historia prawa, Warszawa 1986, s. 100.
Ibidem, s. 102.
J. Bardach, op. cit., s. 23.
M. Szczaniecki, Powszechna historia pañstwa i prawa, Warszawa 1985, s. 8788.
J. Bardach, op. cit., s. 3839.
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prawne upodabnia³o siê do po³o¿enia ludnoci zale¿nej. Dalszy rozwój praw
ch³opów nast¹pi³ w zwi¹zku z kolonizacj¹ wewnêtrzn¹. Rozwój kolonizacji
le¿a³ w interesie panów feudalnych, którzy chc¹c zachêciæ do niej ch³opów,
nadawali im pewne prawa. W osadnictwie na prawie polskim ch³op uzyska³
prawo do bezp³atnego (tzn. bez uiszczania czynszów) uprawiania ziemi przez
okres kilku lat. W osadnictwie niemieckim, rozpowszechnionym na Dolnym
l¹sku i Pomorzu Zachodnim, ch³opi otrzymali organizacjê samorz¹dow¹
oraz prawo wychodu9 (tzn. prawo do opuszczania gruntu) po spe³nieniu wi¹¿¹cej ich z panem feudalnym umowy. Najbardziej uprzywilejowane stanowisko we wsi na prawie niemieckim, wykszta³conym we wsiach osadnictwa
niemieckiego, posiada³ so³tys, do którego uprawnieñ nale¿a³o m.in. uprawa
dwóch lub wiêcej ³anów wolnych od czynszów, zak³adanie stawów, ³owienie
ryb i polowanie, a tak¿e prawo do 1/6 czynszu ci¹gniêtego na rzecz pana
i 1/3 kar s¹dowych, a póniej tak¿e prawo do zak³adania karczmy, oraz
innych urz¹dzeñ takich jak m³yn czy warsztaty rzemielnicze.
Drugim stanem by³o mieszczañstwo. Najwiêkszym prawem, jakie mieszczanie otrzymali, by³ przywilej lokacyjny10, na podstawie którego nast¹pi³o
prawne wyodrêbnienie ustrojowe mieszczañstwa jako stanu. Na podstawie
przywileju lokacyjnego mieszczanie otrzymali tak¿e immunitet s¹dowy.
W miarê rozwoju miast nast¹pi³o ich zró¿nicowanie spo³eczne na trzy warstwy11. Dwie z nich: patrycjat, do którego nale¿eli najbogatsi mieszkañcy
miast, oraz pospólstwo, w sk³ad którego wchodzili samodzielni rzemielnicy,
w³aciciele warsztatów, a tak¿e drobniejsi kupcy, jako obywatele miasta posiada³y prawa miejskie. Trzecia warstwa, czyli biedota miejska, zwana plebsem, pozbawiona by³a uprawnieñ wynikaj¹cych z prawa miejskiego.
Trzecim ze stanów by³o rycerstwo, które z czasem przekszta³ci³o siê
w najbardziej uprzywilejowany stan, czyli szlachtê. W XIII w. rycerze uzyskali tzw. prawa rycerskie12. Nale¿a³o do nich prawo do wykupu w czasie
niewoli, do odszkodowania za straty poniesione w czasie wyprawy wojennej,
do wynagrodzenia za wyprawê za granice kraju. Posiadali oni tak¿e du¿y
zakres praw w dziedzinie prawa prywatnego, z tym, ¿e nale¿y zwróciæ uwagê
na zró¿nicowanie tych praw w zale¿noci od przynale¿noci do jednej
z trzech warstw rycerstwa. Najwiêcej praw posiadali mo¿now³adcy, zwani
tak¿e rycerstwem urzêdniczym ze wzglêdu na prawo sprawowania urzêdów.
W drugiej po³owie XIII w. korzystali oni z tzw. prawa nieodpowiedniego13,
polegaj¹cego na wy³¹czeniu spod ogólnego s¹downictwa kasztelanów i poddaniu ich wy³¹cznemu s¹downictwu ksiêcia. Posiadali tak¿e prawo wznoszenia
9
10
11
12
13

Ibidem, s. 41.
Ibidem, s. 47.
Ibidem, s. 4849.
Ibidem, s. 37; J. Tazbir, Zarys historii Polski, Warszawa 1980, s. 39.
J. Bardach, op. cit., s. 37.
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w³asnych warowni i grodów. Z czasem prawa te przesz³y tak¿e na pozosta³e
grupy: rednie rycerstwo oraz rycerstwo drobne i s³u¿ebne. Wraz ze wzrostem potêgi mo¿now³adcy otrzymali za szereg przywilejów ziemskich. Najbardziej znacz¹cy by³ przywilej wydany przez W³adys³awa Laskonogiego
w 1228 r. w Cieni14. Zosta³y w nim potwierdzone uprzednie przywileje, m.in.
immunitety oraz udzia³ mo¿now³adców w rz¹dzeniu, którzy otrzymali tak¿e
prawo do wyra¿ania zgody na nak³adanie podatków. W przypadku nieprzestrzegania przez ksiêcia praw mieli tzw. prawo oporu sformu³owane w latach 80.
XIII w. przez Henryka IV, uprawniaj¹ce do obalenia takiego w³adcy15.
Równie¿ prawa cz³owieka w okresie rozdrobnienia feudalnego w Polsce
by³y uzale¿nione od przynale¿noci do stanów. Zaznaczy³o siê to najwyraniej
w zdolnoci do czynnoci prawnych, któr¹ praktycznie posiada³ ka¿dy za
wyj¹tkiem tzw. wywo³añców (osób pozbawionych za karê zdolnoci prawnej),
jednak z ograniczeniami. Najszerszy zakres zdolnoci do czynnoci prawnych
posiadali mo¿now³adcy i rycerze, co przejawia³o siê m.in. w prawie posiadania ziemi. Najbardziej ograniczon¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych mieli
niewolnicy. W niektórych dziedzinach prawa, np. w prawie spadkowym, pozycja prawna kobiet by³a gorsza ni¿ mê¿czyzn. Szeroki zakres praw posiada³y natomiast wdowy, które mog³y do¿ywotnio zarz¹dzaæ ca³ym maj¹tkiem
zmar³ego mê¿a oraz opiekowaæ siê nieletnimi dzieæmi. Ograniczenie zdolnoci do czynnoci prawnych posiadali tak¿e cudzoziemcy, np. w przypadku
niesporz¹dzenia testamentu i niezostawienia w kraju spadkobiercy, ca³y ich
maj¹tek przepada³ na rzecz pañstwa. Zupe³nie odrêbne prawa posiadali ¯ydzi, m.in. prawo do udzielania oprocentowanych po¿yczek, a tak¿e przywileje
w prawie procesowym16.
Ró¿nie w zale¿noci od pochodzenia i p³ci kszta³towa³y siê prawa zwi¹zane z instytucj¹ ma³¿eñstwa. Ograniczenia w zakresie zawierania ma³¿eñstw
dotyczy³y ch³opów. Przy rozwodzie stron¹ bardziej uprzywilejowan¹ by³ m¹¿,
który mia³ prawo oddaliæ z domu ¿onê. W ma³¿eñstwie wiêksze prawa nale¿a³y do mê¿czyzny, ale mimo to stanowisko kobiety by³o wysokie. ¯ona rycerza mog³a sama kierowaæ gospodarstwem domowym i s³u¿b¹ ¿eñsk¹, mog³a
te¿ wystêpowaæ przed s¹dem. Podobnie jak w poprzednich okresach uprzywilejowane stanowisko zajmowa³a wdowa, która mia³a prawo rozporz¹dzania
swoim posagiem, wianem i dobrami odziedziczonymi. Mog³a te¿ obejmowaæ
w zarz¹d ca³y maj¹tek. Po mierci mê¿a rycerza korzysta³a na równi z synami z pozostawionego maj¹tku a¿ do swojej mierci albo powtórnego zam¹¿pójcia. Prawo to gwarantowa³a ksiêga elbl¹ska17.
14
15
16
17

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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Jeli chodzi o dzieci18, to pe³niê praw posiada³y jedynie te pochodz¹ce
z wa¿nego ma³¿eñstwa, tzw. dzieci prawe. Dziecko nieprawe mog³o uzyskaæ
pe³niê praw po uznaniu go za swoje przez ojca. Ojciec posiada³ prawo do
sprzeda¿y dzieci w niewolê, które jednak doæ szybko wysz³o z u¿ycia,
w przeciwieñstwie do prawa zastawienia dzieci. Po mierci ojca prawo do
opieki nad dzieæmi przypada³o matce, a w przypadku jej braku  najbli¿szym
krewnym (tzw. opieka przyrodzona). Sprawowanie takiej opieki uprawnia³o
do pobierania przez opiekuna wszystkich dochodów z dóbr ma³oletniego.
Wychowywane w ten sposób dziecko mia³o prawo do otrzymania po osi¹gniêciu pe³noletnoci swojego nienaruszonego maj¹tku.
Jeli chodzi o prawa osobowe, w XIV w. ustali³a siê zasada, ¿e pe³n¹
zdolnoæ prawn¹ i zdolnoæ do czynnoci prawnych mia³a tylko szlachta ciesz¹ca siê tzw. dobrym imieniem.
Rozszerzanie praw szlachty nast¹pi³o w okresie monarchii konstytucyjnej. Wa¿ne dla szlachty by³y wydane w 1768 r. prawa kardynalne19, stanowi¹ce umocnienie przywilejów szlacheckich poprzez nastêpuj¹ce zasady: do¿ywotnoæ urzêdów i nadañ królewskich, zwierzchnoæ dominaln¹ nad
ch³opami. W tym okresie zosta³y te¿ przywrócone niektóre utracone wczeniej prawa mieszczan. Wa¿ne prawa uzyskali wówczas ch³opi. Na pomocy
specjalnych aktów nastêpowa³o uwolnienie ch³opa z poddañstwa. W 1768 r.
wydany zosta³ w prawach kardynalnych zakaz karania ch³opów mierci¹
przez s¹d dominalny.
Najwa¿niejsze znaczenie dla praw cz³owieka i obywatela mia³a wydana
w 1791 r. Konstytucja 3 maja20. Gwarantowa³a ona szlachcie wszystkie wolnoci, prerogatywy, pierwszeñstwo w ¿yciu prywatnym i publicznym, zabezpieczaj¹c jednoczenie jej nietykalnoæ osobist¹, w³asnoæ rodków i narzêdzi
produkcji. Zapewnia³a tak¿e niektóre inne wolnoci szlacheckie, takie jak
zwolnienie od kwaterunku wojskowego. Mimo pewnych ograniczeñ, szlachta
w dalszym ci¹gu zajmowa³a dominuj¹c¹ pozycjê nad ch³opstwem. Konstytucja gwarantowa³a zasadê równoci szlachcie.
Czêci¹ sk³adow¹ Konstytucji by³a ustawa z 17 kwietnia 1791 r. o miastach królewskich21, w której zosta³y przyznane szerokie prawa mieszczanom, m.in. nietykalnoæ bez wyroku s¹dowego, prawo do nabywania dóbr
ziemskich, piastowania ni¿szych urzêdów administracyjnych i s¹dowych we
wszystkich s¹dach, dostêp do palestry, osi¹ganie ni¿szych rang oficerskich
w wojsku poza szlacheck¹ kawaleri¹ narodow¹. Mo¿ni mieszczanie mieli od
18
19

Ibidem, s. 124.
Tekst praw kardynalnych z 1768 r. zawiera praca A. Gulczyñskiego, B. Lesiñskiego,
J. Walachowicza, J. Wiewiorowskiego, Historia pañstwa i prawa. Wybór tekstów ród³owych,
s. 9093; T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa s¹dowego Polski, Warszawa 2003, s. 70.
20 Ibidem, s. 9799.
21 Ibidem, s. 9597.
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tej pory prawo do otrzymania szlachectwa. Zapewnione zosta³y swobody dla
rzemielników i kupców obcego pochodzenia.
Sprawa ch³opska zosta³a uregulowana w art. IV pt. Ch³opi w³ocianie22. Zostali oni poddani opiece prawa i rz¹du krajowego. Ustawa zapewnia³a wolnoæ osobow¹ przybyszom z zagranicy i zbiegom powracaj¹cym do
kraju oraz swobodê osiedlania siê i najmu pracy. Konstytucja zawiera³a tak¿e deklaracjê swobody wyznania. Odchodzi³a te¿ od wi¹zania pojêcia narodu
wy³¹cznie ze szlacht¹ i magnatami, gdy¿ objê³a ona mianem narodu wszystkie klasy ludnoci, przez co za obywateli zaczêli byæ uznawani nawet ch³opi.
Ograniczenie podzia³u na stany zosta³o dokonane w Konstytucji Ksiêstwa Warszawskiego z 1807 r.23 Konstytucja ta znios³a niewolê oraz przyrzeka³a równoæ wszystkich obywateli wobec prawa. Do praw obywatelskich
ogó³u ludnoci zosta³y zaliczone: wolnoæ osobista, tzn. mo¿liwoæ zmiany
miejsca zamieszkania, równoæ wobec prawa i s¹du, podleganie jednakowemu ustawodawstwu oraz wolnoæ wyznania. Zosta³y tak¿e okrelone prawa
polityczne obywatela, które okrela³y prawo piastowania urzêdów, czynne
i bierne prawo wyboru do sejmu, prawo wyboru na obieralne urzêdy samorz¹dowe.
Bardziej liberalna w zapewnianiu swobód i praw spo³eczeñstwa by³a
Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815 r.24, która rozszerza³a kompetencje
sejmu oraz dopuci³a do czynnego prawa wyborczego znaczn¹ czêæ spo³eczeñstwa. Konstytucja ta utrzyma³a zasadê równoci wobec prawa, ale tylko
w stosunku do wyznawców religii chrzecijañskiej. Sankcjonowa³a te¿ wolnoæ osobist¹ ch³opów, którzy mieli prawo przenoszenia siê z miejsca na
miejsce wraz ze swoim maj¹tkiem. Uprzywilejowa³a tak¿e szlachtê, utrzymuj¹c szlachectwo rodowe i nadawane przez króla.
Korzystne zmiany w prawach ch³opów nast¹pi³y dziêki Komisji W³ociañskiej, która przeprowadzi³a oczynszowanie oraz uregulowa³a stan posiadania ch³opów, zapewniaj¹c im w³asnoæ budynków, inwentarza i zasiewów25. Nale¿y wspomnieæ, ¿e pe³ne uw³aszczenie ch³opów nast¹pi³o pod
zaborami, z tym, ¿e w ka¿dym z nich wygl¹da³o ono inaczej. W zaborze
austriackim wprowadzono czêciowo reformy Józefa II pochodz¹ce z lat
17721786, dziêki którym nast¹pi³o ograniczenie poddañstwa, przejawiaj¹ce
siê w zapewnieniu ch³opom dziedziczenia ziemi26. Nie wolno by³o od tej pory
usuwaæ ch³opów z ziemi, ograniczeniu do trzech dni w tygodniu uleg³a pañszczyzna. Dzieci ch³opskie otrzyma³y prawo nauki rzemios³a. Ch³opi mieli prawo przedstawiania w³adzom pañstwowym skargi. Poddano tak¿e kontroli
22
23
24
25
26

Ibidem, s. 99.
Ibidem, s. 271.
Ibidem, s. 276278.
K. Grzybowski, Historia pañstwa i prawa Polski, s. 113114.
J. Bardach, op. cit., s. 355.
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w³adz ich oczynszowanie. W zaborze pruskim w 1807 r., podobnie jak
w Ksiêstwie Warszawskim, zniesiono poddañstwo. Ch³opom pe³n¹ w³asnoæ
ziemi zapewniono dopiero w po³owie XIX w., kiedy to zniesiono uprawnienia
feudalne.
Reformy Aleksandra Wielopolskiego wprowadzi³y równouprawnienie ¯ydów w zakresie prawa s¹dowego27.
Na uwagê zas³uguje wydany w 1811 r. w zaborze austriackim kodeks
cywilny28, wprowadzaj¹cy zasadê równoci wobec prawa. Z innych zasad
prawa cywilnego z tego okresu nale¿y wymieniæ zasadê nienaruszalnoci
w³asnoci prywatnej, zasadê równoci podmiotów prawa cywilnego, która
polega³a na równym traktowaniu podmiotów prawa cywilnego w zakresie
nabywania i korzystania z praw oraz równoæ w dochodzeniu swoich praw
przez wszystkich ludzi.
Z rozwojem kapitalizmu wi¹¿e siê powstanie prawa pracy29. Do g³ównych jego zasad nale¿a³a równoæ (tylko pozorna) stron, tzn. równe prawa
pracownika i pracodawcy oraz prawo do otrzymywania wynagrodzenia za
pracê. Pracownik mia³ tak¿e prawo opuszczania swojego miejsca pracy bez
uprzedniego wymówienia w razie niewykonywania warunków umowy przez
pracodawcê. Istnia³a tak¿e zasada wolnoci umów oraz prawo pracowników
do niewiadczenia pracy w niedziele i wiêta. Stopniowo ukszta³towa³o siê
prawo m³odocianych i kobiet do ochrony, która przejawia³a siê m.in. zakazem
zatrudniania dzieci poni¿ej lat dziewiêciu w porze nocnej oraz zakazem zatrudniania kobiet w pracy szkodliwej dla zdrowia lub sprzecznej z moralnoci¹ przez czas przekraczaj¹cy jedenacie godzin dziennie. W celu ochrony
praw pracowników powo³ano inspektorów pracy.
* * *
Omawiaj¹c prawa cz³owieka i obywatela ró¿nych grup spo³ecznych oraz
w ró¿nych okresach dziejów Polski od pocz¹tku jej pañstwowoci do roku
1918, nale¿y zwróciæ uwagê na ich niejednolitoæ. Dojcie poszczególnych
grup do praw posiadanych w XIX i XX w. by³o trudne oraz stopniowe. Ulega³o ono tak¿e w niektórych okresach znacznym ograniczeniem, przewa¿nie na
rzecz praw innych warstw. Mimo istnienia jeszcze pod koniec omawianego
okresu znacznych dysproporcji w prawach  w zale¿noci od przynale¿noci
do danej klasy spo³ecznej  widaæ coraz wyraniejsze zmierzanie do ich
niwelowania, które nast¹pi³o dopiero w okresie póniejszym.

27
28
29

Ibidem, s. 118120.
A. Gulczyñski i in., op. cit., s. 340343.
J. Bardach, op. cit., s. 388389.
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Summary
In the statement, the human and citizen rights of various social groups
in various time periods Poland since the beginning of its stature as a country
till 1918 were discussed. The acquiring of rights in action during the 19th
and 20th century of specific groups was difficult and happened gradually. In
certain periods it was also heavily limited, especially for the benefit of other
social groups. However, in spite of the existence at the end of the time period
under discussion of big differences in rights depending on belonging to various social classes one can notice more vivid disappearance of said differences
and an approach to eliminate them which took place at a later time.
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Sytuacja spo³ecznoci muzu³mañskiej w Europie
 aspekt spo³eczno-ekonomiczny na przyk³adzie
pañstwa francuskiego
Zjawisko wielokulturowoci, czyli wspó³istnienia odmiennych wartoci
i okrelonych tradycji w ramach jednego organizmu pañstwowego, nabiera
coraz wiêkszego znaczenia i sk³ania do g³êbokiej refleksji. Wielokulturowoæ
mo¿e równie¿ byæ interesuj¹ca, tak jak jest dzisiejsza Europa  pe³na kolorytu ró¿nych tradycji, kultur i folkloru.
Poszanowanie wielokulturowoci oraz odmiennoci religijnej gwarantuje
podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 r. Europejska Konwencja Praw Cz³owieka. Ca³y dokument jest na tyle istotny, i¿ formu³uje system demokracji
jednocz¹cej siê, choæ zró¿nicowanej pod wieloma wzglêdami Europy.
Miêdzy wielokulturowoci¹ a izolacj¹ i nietolerancyjn¹ asymilacj¹ Europa musi szukaæ jakiej drogi poredniej. Przywi¹zanie do w³asnej tradycji
i gotowoæ do wzbogacenia jej przez spotkanie z innymi kulturami to nie
przekleñstwo, lecz dwa warunkuj¹ce siê aspekty europejskiej to¿samoci.
Najbardziej jaskrawym przyk³adem starcia siê kultur jest kwestia islamska1.
Europa zetknê³a siê z islamem tu¿ po jego powstaniu2. Muzu³mañscy
kupcy oraz muzu³mañskie oddzia³y zbrojne dotar³y bardzo wczenie na nasz
kontynent3 . Dzi nie mo¿na sobie ju¿ wyobraziæ Zachodu bez mozaiki cywilizacyjnej, jak¹ wytworzy³y poszczególne fale imigracyjne. Minione dekady
dowodz¹ jednak, ¿e nap³yw nowej ludnoci, zw³aszcza z innych obszarów
cywilizacyjnych, nie przebiega³ bez napiêæ i konfliktów spo³ecznych4.
1 Szerzej, J. Falski, Europejskie kryteria wolnoci sumienia i wyznania a islam, Pañstwo
i Prawo 2008, nr 9.
2 Por. W. Baranowski, wiat islamu, £ód 1987, s. 96106.
3 Por. A. Naborczyk, Nie bój siê islamu. Islam w Europie, [online] <www.wiez.com.pl/
islam>, dostêp: 2 lipca 2005.
4 Szerzej: M. Okólski, Cywilizacje przyp³ywu, cywilizacja odp³ywu demograficznego, [w:]
M. Dobroczyñski, A. Jasiñska, Wiek wielkich przemian, Toruñ 2001, s. 27.
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Europê zamieszkuje oko³o 720 milionów ludnoci, z czego prawie 73%
stanowi¹ chrzecijanie ró¿nych wyznañ  katolicy, prawos³awni i protestanci,
a zaledwie 2-3% wyznawcy islamu5. W pañstwach europejskich, licz¹c wraz
z europejsk¹ czêci¹ Rosji, ¿yje obecnie oko³o 40 milionów wyznawców islamu, w tym 15 milionów muzu³manów nap³ywowych. W samej Europie, ale
bez Rosji, stanowi¹ oni rednio 3,3% ogó³u populacji, przy czym w niektórych pañstwach jest to udzia³ wy¿szy: we Francji  7%, w Niemczech
 4%, Austrii  4,2%, Bu³garii  12%, b¹d ni¿szy: w Wielkiej Brytanii
 2,7%, we W³oszech  1,2%, w Hiszpanii  ok. 1%. W wiêkszoci przypadków muzu³manie stanowi¹ stosunkowo niewielki odsetek ludnoci, mimo to
zdaj¹ siê byæ bardziej widoczni, ni¿ wskazywa³yby statystyki. Wynika to
z faktu, ¿e jak wszyscy imigranci skupiaj¹ siê w metropoliach, bo ³atwiej
tam o pracê, g³ównie w biedniejszych dzielnicach, gdzie czynsz jest zdecydowanie ni¿szy6.
Imigracja jest tematem silnie nag³anianym od kilku lat w spo³eczeñstwach Europy Zachodniej i Ameryki Pó³nocnej. Jednak¿e nie jest ona zjawiskiem nowym, przeciwnie  jest sta³ym elementem w historii demograficznej
i politycznej wiêkszoci spo³eczeñstw zachodnich, które powstawa³y w wyniku mieszania siê populacji o zró¿nicowanym dziedzictwie kulturowym. Impulsem dla ruchu migracyjnego, siêgaj¹cego nawet wieku XIX, by³o pod¹¿anie za chlebem. Przemys³ potrzebowa³ robotników, którzy gotowi byli
pracowaæ za ni¿sze p³ace ni¿ rdzenni Europejczycy7. Wydaje siê jednak, ¿e
fenomen imigracji pozostaje tematem bardzo aktualnym, jeli braæ pod uwagê liczne debaty, badania i wnioski, jakie wysuwaj¹ media8. Przed spo³eczeñstwami zachodnimi stoj¹ wyzwania zwi¹zane z integracj¹ spo³eczn¹, polityczn¹ i ekonomiczn¹ imigrantów. W wielu pañstwach pojawi³y siê bowiem
w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat znacz¹ce liczbowo spo³ecznoci wyznawców islamu, z dzieæmi bêd¹cymi drugim lub trzecim pokoleniem urodzonym w Europie, które czuj¹ siê u siebie i nie pamiêtaj¹ ¿ycia w ojczynie rodziców czy dziadków.
Starcie cywilizacji to koniecznoæ uwiadomienia sobie mnogoci sytuacji,
które poddaj¹ w w¹tpliwoæ zasady, które sobie Zachód wypracowa³. Wychowana w duchu tolerancji i poszanowania praw cz³owieka ludnoæ Europy
Zachodniej zaczyna odczuwaæ pewien dyskomfort wynikaj¹cy z coraz bardziej
odczuwalnej obecnoci muzu³manów9. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ narodzi³a siê potrzeba uregulowania prawnego statusu imigrantów oraz spraw
5
6
7

T. Gadacz, B. Milerski, Religia. Encyklopedia PWN, t. 3, Warszawa 2001, s. 472.
Por. A. Naborczyk, op. cit.
G. Kepel, wiêta wojna. Ekspansja i upadek fundamentalizmu muzu³mañskiego, Warszawa 2003, s. 201.
8 Por. M. Okólski, op. cit., s. 11 i n.
9 Szerzej: A. Parzymies, Muzu³manie w Europie, Warszawa 2005, s. 8.
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zwi¹zanych m.in. z prowadzeniem nauczania religii w szko³ach publicznych, odprawiania mod³ów, zachowywania wi¹t i obyczajów, budowy meczetów i sal modlitwy.
W dzia³aniach na rzecz organizacji ¿ycia religijnego w szczególnoci muzu³manie napotykaj¹ ró¿ne przeszkody. Nie zawsze maj¹ obywatelstwo kraju, w którym mieszkaj¹ lub w którym siê urodzili. Tak jest na przyk³ad
w Niemczech, gdzie obywatelstwo tego kraju posiada zaledwie ponad 20%
muzu³manów10.
Islam jest religi¹ oficjalnie uznan¹ tylko w niektórych pañstwach europejskich  w Austrii, Belgii i Finlandii. Brak oficjalnego uznania muzu³manów za wspólnotê religijn¹ poci¹ga za sob¹ ró¿norakie problemy. Brak jest
ogólnych regulacji dotycz¹cych nauczania religii w szkole, zwalniania z pracy lub szko³y w czasie wi¹t religijnych, noszenia tradycyjnego ubioru
w miejscach publicznych, zezwoleñ na ubój rytualny. Z drugiej strony nie
ma mechanizmów kontroli pañstwowej nad kazaniami imamów w meczetach, a zdarzaj¹ siê wród nich radyka³owie nawo³uj¹cy do nienawici wobec
Zachodu11.
Nale¿y podkreliæ, ¿e zdecydowana wiêkszoæ muzu³manów nastawiona
jest pokojowo, zainteresowana g³ównie popraw¹ poziomu w³asnego ¿ycia
i edukacj¹ dzieci. Wród spo³ecznoci muzu³mañskich dzia³aj¹ jednak przedstawiciele ruchów, które mo¿na zakwalifikowaæ jako fundamentalistyczne12
czy nawet terrorystyczne13. Specjalici szacuj¹ jednak fundamentalistycznie
nastawionych wyznawców islamu w Europie na nie wiêcej ni¿ 2% wszystkich muzu³manów, w zale¿noci od kraju, w którym ¿yj¹.
Zdaniem wielu obserwatorów i historyków migracji, Francja jest krajem
naznaczonym tradycj¹ imigracji i emigracji. Do czasów rewolucji z 1789 r.
by³a raczej krajem, z którego emigrowano. W XIX w. Francja zdobywa³a
kolonie, a jej kontakty ze wiatem islamu stawa³y siê coraz szersze. Pierwsza
powa¿na fala imigracji rozpoczê³a siê oko³o 1906 r. i objê³a g³ównie imigrantów z Afryki Pó³nocnej. Zajêli oni miejsca robotników francuskich, którzy
kuszeni nowymi mo¿liwociami wyjechali zasiedlaæ nowe kolonie14.
10 Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ wielu Turków mieszkaj¹cych na terenie Niemiec albo w ogóle nie
mówi po niemiecku, albo mówi s³abo. Tureccy imigranci stworzyli sobie w Niemczech swój wiat.
¯yj¹ we w³asnym rodowisku, s³uchaj¹ tureckiej muzyki, ogl¹daj¹ tureck¹ telewizjê, bli¿sze s¹ im
informacje znad Bosforu ni¿ to, co dzieje siê w ich obecnym kraju zamieszkania. Patrz szerzej:
P. Jendroszczyk, Problem turecki w Niemczech, Rzeczpospolita z dnia 7 grudnia 2004, nr 286.
11 Por. F. Lenoir, Encyklopedia religii wiata. Historia, Warszawa 2002, s. 827828.
12 Fundamentalizm  okrelenie to czêsto wystêpuje jako synonim fanatyzmu religijnego.
Takie sp³ycenie jego treci rodzi obawê, ¿e pojêcie to nie do koñca jest rozumiane. Fundamentalizm to bowiem pewien typ myli i dzia³ania religijnego, który opisuje wiê etyczn¹ ³¹cz¹c¹
osoby ¿yj¹ce w tym samym spo³eczeñstwie. Patrz szerzej: E. Pace, P. Stefani, Wspó³czesny
fundamentalizm religijny, Kraków 2002, s. 23 i n.
13 Por. A. Marek, Islam. Informator dla organizacji pozarz¹dowych, Warszawa 2005, s. 915.
14 Szerzej: M. Widy, ¯ycie codzienne w muzu³mañskim Pary¿u, Warszawa 2005, s. 13.

364

Katarzyna Grzelak

Drugi masowy przyp³yw imigrantów nast¹pi³ wskutek I wojny wiatowej15. Francja cierpia³a wówczas na du¿y brak pracowników, gdy¿ 10% aktywnej zawodowo populacji zginê³o, a oko³o miliona mê¿czyzn z powodu nastêpstw wojennych by³o niezdolnych do pracy. Dla Francji imigracja sta³a siê
koniecznoci¹, a na zaproszenie pañstwa francuskiego przybywali g³ównie
Maghrebczycy. Otrzymywali oni uposa¿enie w wysokoci 100 franków, a strona francuska pokrywa³a wszelkie koszty zwi¹zane z podró¿¹ i opiek¹ medyczn¹. Proponowane warunki przyci¹ga³y zatem ludzi staraj¹cych siê poprawiæ byt pozostawionych w ojczynie rodzin, którym regularnie posy³ali
pieni¹dze16. Byli wród nich równie¿ muzu³manie, jednak w tym okresie
ustêpowali pod wzglêdem liczebnoci imigrantom z krajów europejskich17.
Trzecia fala rozpoczê³a siê z koñcem II wojny wiatowej, w czasach,
kiedy Francja by³a bardzo os³abiona politycznie i ekonomicznie. Prowadzona
przez rz¹d francuski polityka imigracyjna mia³a przede wszystkim zaradziæ
ni¿owi demograficznemu poprzez uprzywilejowanie si³y roboczej18. Utworzono nawet Biuro Imigracyjne, które kontrolowa³o rekrutacjê pracowników
niemal do roku 1974. Program mia³ równie¿ na celu selekcjê imigrantów
i przystosowanie ich do warunków francuskich. Pocz¹tkowo program migracyjny obj¹³ g³ównie obcokrajowców pochodzenia europejskiego. W³osi, Hiszpanie i Niemcy stanowili podstawê kontyngentów migracyjnych przyby³ych
w latach 19501970. Jednak¿e w tym okresie we Francji pojawili siê równie¿
pierwsi robotnicy algierscy, z powodu wolnego przep³ywu ustanowionego
w 1947 r. dla francuskich muzu³manów z Algierii, potwierdzonego porozumieniem z 1964 r.19 W latach siedemdziesi¹tych, w wyniku dekolonizacji
i wydarzeñ geopolitycznych, pojawili siê te¿ Marokañczycy oraz Turcy, którzy
dzia³ali g³ównie w sektorze budowlanym i przemys³owym. Celem ówczesnej
polityki migracyjnej by³ g³ównie rozwój si³y ekonomicznej Francji. Pracowników osiedlano w pospiesznie budowanych blokowiskach na przedmieciach
miast20.
Wojna Jon Kippur w 1973 r. mia³a nieprzewidziane, ale bardzo istotne
konsekwencje dla losu imigrantów muzu³mañskich w Europie Zachodniej.
Wzrost cen ropy naftowej spowodowa³ inflacjê i natychmiastowe pojawienie
siê masowego bezrobocia, które w pierwszym rzêdzie dotknê³o niewykwalifikowanych robotników. Pierwszymi ofiarami zwolnieñ stali siê imigranci,
15 Ocenia siê, ¿e w czasie I wojny wród poleg³ych ¿o³nierzy francuskich by³o ponad 200 tys.
muzu³manów, których wiêkszoæ stanowili Algierczycy, którzy od 1911 r. objêci byli obowi¹zkow¹ s³u¿b¹ wojskow¹ na rzecz Francji. Cyt. za: J. Zamojski (red.), Upadek imperiów i rozwój
migracji, Migracje i Spo³eczeñstwo 2003, nr 8, s. 3941.
16 M. Widy, op. cit., s. 15.
17 Por. J. Zdanowski, Muzu³manie we Francji, [w:] A. Parzymies, op. cit., s. 438.
18 Szerzej ibidem, s. 437.
19 Ibidem, s. 438.
20 A. Parzymies, op. cit., s. 438.
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a rz¹dy pañstw europejskich rozpoczê³y dzia³ania legislacyjne zmierzaj¹ce do
stworzenia podstaw prawnych ograniczaj¹cych imigracjê. Liczono na to, i¿
pozbawieni pracy ludzie powróc¹ do krajów swego pochodzenia, jednak tak
siê nie sta³o. Imigranci uznali, ¿e mimo ryzyka d³ugotrwa³ego bezrobocia,
lepsz¹ decyzj¹ bêdzie pozostanie w Europie, ni¿ borykanie siê z bied¹ w
ojczynie. W ci¹gu kilku lat populacja muzu³mañska, w której dotychczas
przewa¿ali mê¿czyni, znacznie siê zmieni³a, gdy¿ do robotników do³¹czy³y
ich rodziny21.
W 1973 r. w³adze francuskie oficjalnie wstrzyma³y imigracjê zarobkow¹.
Przyjêto plan finansowego wspierania powrotu przyby³ych pracowników do
ich ojczyzn, a jedyn¹ form¹ wjazdu do Francji by³a mo¿liwoæ skorzystania
z akcji ³¹czenia rodzin, jednak tej formy pañstwo nie finansowa³o22.
Wszechogarniaj¹ce bezrobocie, które ogranicza³o integracjê z nowym spo³eczeñstwem i mobilnoæ zawodow¹, spowodowa³o du¿e dysproporcje pomiêdzy imigrantami a rdzennymi Francuzami. Kobiety, które do³¹czy³y do swych
mê¿ów, pozbawione by³y mo¿liwoci rozwoju zawodowego, gdy¿ brak odpowiedniej znajomoci jêzyka dyskwalifikowa³ je na rynku pracy23.
Francja jest obecnie najbardziej zró¿nicowanym etnicznie krajem w Europie (na 60 milionów Francuzów 5 milionów to imigranci) i nadal najbardziej obleganym krajem na wiecie; w 2003 r. osiedli³o siê tam legalnie ponad
173 tysi¹ce osób, w tym 136 tysiêcy to g³ównie mieszkañcy dawnych kolonii
francuskich24. Emigracja z krajów muzu³mañskich nie jest procesem zakoñczonym, g³ównie z powodów ekonomicznych trwa nadal, w znacznym stopniu
ma jednak charakter nielegalny25.
Wyjazdy z krajów rodzinnych, odejcie od kultury i tradycji zrodzi³o
proces laicyzacji wród spo³ecznoci muzu³mañskiej. W sonda¿u przeprowadzonym w 1992 r. 30% osób pochodzenia algierskiego w wieku 2030 lat
okrela³o siê jako osoby nie zwi¹zane z ¿adn¹ religi¹. W podobnych badaniach przeprowadzonych w 2001 r., po atakach 11 wrzenia, 36% badanych
muzu³manów francuskich okreli³o siê jako osoby wierz¹ce praktykuj¹ce,
42% wierz¹ce niepraktykuj¹ce, 4% jako niewierz¹ce, a zaledwie 18% przyzna³o siê do korzeni muzu³mañskich i 1% osób do wyznawania islamu, który
jest nie tylko religi¹, ale wyznacznikiem to¿samoci kulturowej26.
W latach dziewiêædziesi¹tych oko³o 200 m³odych Maghrebczyków pad³o
ofiar¹ ataków rasistowskich ze strony rdzennych Francuzów. W 1999 r. bezrobocie w rodowisku Francuzów pochodzenia algierskiego w przedziale wie21
22
23
24
25
26

G. Kepel, op. cit., s. 203.
Szerzej: A. Parzymies, op. cit., s. 438.
G. Kepel, op. cit., s. 203.
Szerzej: W. Smoczyñski, J. Kumoch, Gorsza Francja, Przekrój 2005, nr 46.
Por. E. Machut-Mendecka, Oblicza wspó³czesnego Islamu, Warszawa 2003, s. 137.
Por. J. Zdanowski, op. cit., s. 446.
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kowym 3539 lat dochodzi³o nawet do 35% i by³o prawie piêciokrotnie wy¿sze ni¿ wród rdzennych Francuzów.
Koniec lat dziewiêædziesi¹tych przyniós³ wzrost napiêæ pomiêdzy wspólnotami muzu³manów a w³adzami. Niektórzy politycy francuscy zaczêli
otwarcie krytykowaæ islam, a niektóre ugrupowania muzu³mañskie zaistnia³y na arenie politycznej. Ataki na World Trade Center z 11 wrzenia 2001 r.
równie¿ mia³y swoje negatywne konsekwencje dla muzu³manów we Francji.
Przez kraj przetoczy³a siê fala dyskusji, rozgorza³y w¹tpliwoci dotycz¹ce
miejsca muzu³manów w laickiej Republice. Wszystko to zrodzi³o atmosferê
niezdrowej islamofobii. Polem debat sta³a siê m.in. edukacja27.
Niestety ostatnio, poprzez pryzmat wydarzeñ we Francji, obserwujemy
pocz¹tek koñca marzeñ o ¿yj¹cym w zgodzie spo³eczeñstwie wielokulturowym. Nowelizacja ustawy edukacyjnej zamiast wyrównaæ szanse m³odych
Francuzów ró¿nego wyznania, zaostrzy³a dodatkowo problem, który niew¹tpliwie ju¿ istnia³ i ukaza³a bardzo rozleg³y brak dialogu miêdzykulturowego.
Francja jest pañstwem, w którym powsta³a europejska koncepcja pañstwa wieckiego28. Wielka Rewolucja Francuska, mimo póniejszych regresów,
stanowi³a w efekcie g³ówn¹ przes³ankê stopniowego powstawania bur¿uazyjnego pañstwa liberalnego, które nie by³o ju¿ pañstwem chrzecijañskim,
gdy¿ za fundament stosunków religijno-wiatopogl¹dowych przyjê³o zasadê
wolnoci sumienia i wyznania. W ramach tej zasady religia sta³a siê spraw¹
prywatn¹ jednostki, a pañstwo nie ingerowa³o w tê sferê. Wszystkie wyznania
mia³y byæ równouprawnione bez nadawania statusu religii pañstwowej ¿adnemu z nich. Doktryna liberalna postulowa³a oddzielenie religii od pañstwa29 .
We Francji w wieku XIX i do po³owy XX dominowa³a idea klasycznego liberalizmu, wolnoci jednostki oraz braku ingerencji pañstwowej w sferê ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego. System francuski w swych zasadach ustrojowych gwarantowa³ autonomiê wyznañ oraz wolnoæ sprawowania kultu religijnego30.
Obecnie Republika traktuje zwi¹zki wyznaniowe i kocio³y jako organizacje, które jedynie wspiera, lecz nie wspó³pracuje z nimi. Swobodne wykonywanie zadañ religijnych na jednakowych zasadach dla wszystkich kocio³ów gwarantuje ustawa o rozdziale pañstwa od kocio³a z 9 grudnia 1905 r.,
zwana równie¿ Wielk¹ Ustaw¹ Konstytucyjn¹31. Ustawa ta, póniej wielo27
28

Por. E. Machut-Mendecka, op. cit., s. 137.
Szerzej: K. Orzeszyna, Wspó³czesne interpretacje francuskiej koncepcji pañstwa wieckiego, Roczniki Nauk Prawnych, t. XIII, 2003, z. 1, s. 219231.
29 Szerzej M. Pietrzak, Pañstwo laickie, Przegl¹d Humanistyczny 1990, nr 89, s. 8 i n.
30 Szerzej A. Czohara, B. Górowska, M. Nadolski, J. Osuchowski, Dylematy wolnoci
sumienia i wyznania pañstwach wspó³czesnych, Warszawa 1996, s. 57.
31 Tekst dokumentu w: Loi du 9 décembre 1905 concernant la separation des Églises et de
l État, Journal Officiel de la République Française 11 decembre 1905; por. M. Pietrzak,
Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kocio³a i pañstwa z perspektywy stu lat,
Warszawa 2007.
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krotnie nowelizowana, znios³a obowi¹zuj¹cy konkordat ze Stolic¹ Apostolsk¹,
reguluj¹c tym samym stosunki pañstwokoció³ na zasadzie rozdzia³u i laickoci pañstwa32. Konstytucja Republiki z 1958 r. w art. 2 potwierdzi³a
wprost, i¿ jest pañstwem laickim, w konsekwencji równie¿ wieckim33.
wieckoæ  to s³owo, które dla katolików brzmi dwuznacznie i wzbudza
podejrzenie, gdy¿ ich zdaniem prowadzi do wydawania decyzji, które w ma³ym stopniu uwzglêdniaj¹ i szanuj¹ wra¿liwoæ religijn¹. W istocie wieckoæ
jest wartoci¹ pozytywn¹, uznawan¹ tak¿e przez koció³, kiedy oznacza autonomiê sfery cywilnej i politycznej oraz sfery religijno-kocielnej34.
15 marca 2004 r. zosta³a uchwalona ustawa zakazuj¹ca ostentacyjnego
noszenia strojów i symboli religijnych w szko³ach publicznych. Manifestowanie uczuæ religijnych sta³o siê odt¹d zakazane35. Wed³ug tej ustawy symbole
takie jak chusty (arabski hid¿ab, perski czador, turecki czarczaf, ale równie¿
milaja, nikab, abaja, burka), kippy i krzy¿e znacz¹cych rozmiarów, pozwalaj¹ce na jednoznaczne rozpoznanie wyznania ucznia, s¹ zakazane36. Zas³ona
noszona przez dorastaj¹c¹ muzu³mankê budzi wiele kontrowersji i pytañ.
Symbolizuj¹c skromnoæ, honor i godnoæ kobiety, stanowi jawn¹ oznakê
separacji p³ci i nieskazitelnej moralnoci muzu³manek37. We Francji noszenie hid¿abu jest dodatkowo widocznym znakiem identyfikacji i przynale¿noci do wspólnoty wiernych, choæ opinie samych muzu³manek na temat obowi¹zku noszenia chusty s¹ podzielone38. Warto w tym miejscu przytoczyæ
odpowiednie fragmenty Koranu  wiêtej Ksiêgi muzu³manów. Sura XXXIII
werset 59 mówi: O Proroku! Powiedz swoim ¿onom i swoim córkom, i kobietom wierz¹cych, by siê szczelnie zakrywa³y swoimi okryciami. To jest najodpowiedniejszy sposób, aby by³y poznawalne, a nie by³y obna¿ane39. Kolejny
fragment na ten temat znajdziemy w Surze XXIV werset 31: Powiedz wierz¹cym kobietom [...], ¿eby strzeg³y swojej czystoci i ¿eby pokazywa³y jedynie te ozdoby, które s¹ widoczne na zewn¹trz i ¿eby narzuca³y zas³ony na
piersi40.
Koran nie precyzuje, które czêci cia³a kobiety uznawane s¹ za ozdoby
i jak nale¿y je zakrywaæ41. Wed³ug liberalnych wyznawców islamu noszenie
chusty jest czynem zalecanym, lecz nie obowi¹zkowym, za decyzja w spra32
33
34
35

A. Czohara, B. Górowska, M. Nadolski, J. Osuchowski, op. cit., s. 57.
Tekst dokumentu w: Journal Officiel de la République Française 5 octobre 1958.
G. Mucci, wieckoæ a laicyzm, Koció³ w Europie 2005, nr 2, s. 15.
Szerzej: J. Falski, Panstwo laickie wobec problemu prezentowania symboli religijnych,
Pañstwo i Prawo 2006, nr 6.
36 Tekst dokumentu w: Journal Officiel de la République Française 17 mars 2004.
37 E. Machut-Mendecka, wietlista twarz muzu³manki, [online] <www.opoka.org.pl>, dostêp: 12 marca 2006.
38 Szerzej na temat chusty muzu³mañskiej: M. Widy, op. cit., s. 120.
39 T³umaczenie J. Bielawski, Koran, Warszawa 1986, s. 509.
40 Ibidem, s. 422.
41 Szerzej M. Widy, op. cit., s. 120121.
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wie noszenia hid¿abu powinna byæ rozpatrywana z uwzglêdnieniem warunków i miejsca, w którym ¿yj¹ muzu³manki. Radyka³owie islamscy twierdz¹
natomiast, i¿ zas³ona jest tak samo wa¿na jak wype³nienie piêciu filarów
islamu. Feministki muzu³mañskie uznaj¹ hid¿ab za symbol nierównoci p³ci
i podporz¹dkowania kobiety42.
Przypomnieæ nale¿y w tym miejscu fakt, i¿ w latach osiemdziesi¹tych
Francja prze¿y³a seriê zamachów ze strony libañskich szyitów zwi¹zanych ze
skrajnymi ruchami w Iranie. Kolejne ataki, tym razem algierskich od³amów
terrorystycznych w latach dziewiêædziesi¹tych, uwiadomi³y nie tylko spo³ecznoci francuskiej, ale i ca³ej Europie fakt, i¿ kwestia ludnoci muzu³mañskiej jest powa¿na i wymaga szczególnego zbadania43.
Francuski zakaz noszenia hid¿abu by³ szeroko krytykowany, ale nie
chciano przy tym zauwa¿yæ, ¿e rz¹d tego kraju poczyni³ te¿ istotne ustêpstwa
na rzecz coraz liczniejszej spo³ecznoci muzu³mañskiej, poprzez wspieranie
finansowe budowy kolejnych meczetów oraz muzu³mañskich centrów kulturalnych. Mimo wieckiego charakteru pañstwa, szkolnictwo prywatne, równie¿ te wyznaniowe, znalaz³o siê pod opiek¹ pañstwa44. Noszenie chust przez
muzu³mañskie uczennice szkó³ publicznych we Francji zosta³o uznane za
demonstracjê lekcewa¿enia podstawowej zasady Republiki Francuskiej, jak¹
jest laickoæ ¿ycia publicznego45. Sprawê rozstrzygnê³o wprowadzenie w drodze aktu administracyjnego zakazu noszenia chust w szko³ach pañstwowych
i urzêdach46.
Biskupi francuscy stwierdzili wówczas, ¿e zakaz bêdzie bardzo trudny do
wprowadzenia, nie kryli równie¿ obaw, i¿ zarz¹dzenie mo¿e sprowokowaæ
spo³ecznoæ muzu³manów do tworzenia w³asnych szkó³ Koranu. Biskupi apelowali do rz¹du, aby poddano analizie, wraz z w³adzami kocielnymi, sytuacjê i status religii we Francji. Z kolei Rada Reprezentacyjna spo³ecznoci
¿ydowskich potwierdza³a, ¿e zarz¹dzenie nie mo¿e mieæ zastosowania do kipp,
gdy¿ te nigdy nie by³y symbolem podzia³u uczniów, tym bardziej ¿e ich noszenie nie ³¹czy siê z ¿adn¹ dyskryminacj¹ w relacjach spo³ecznych. Precyzuj¹c
swe stanowisko, rodowisko ¿ydowskie zauwa¿y³o, i¿ problemy pojawi³y siê
wraz z chust¹ islamsk¹, a wprowadzone zarz¹dzenie mo¿e byæ w konsekwencji ród³em napiêæ miêdzy uczniami ¿ydowskimi i muzu³mañskimi47.
Wspólnota muzu³mañska, cierpi¹ca z powodu licznych podzia³ów, sprawê
chust potraktowa³a jako napiêtnowanie islamu. Organizacje skupiaj¹ce fran42
43
44

Ibidem., s. 120121.
Szerzej: [online] <www.abw.gov.pl/raporty>, dostêp: 22 kwietnia 2006.
Szerzej K. Orzeszyna, Sytuacja prawna szkolnictwa prywatnego we Francji, Roczniki
Nauk Prawnych, t. XIII, 2003, z. 2, s. 1933.
45 Szerzej J. Falski, Ewolucja republikañskiej laickoci we Francji, Pañstwo i Prawo
2008, nr 4.
46 A. Parzymies, op. cit., s. 7.
47 Por. C. Ciceri, Le Foulard islamique á lécole publique, Montreal 1998, s. 52.
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cuskich muzu³manów nazwa³y zapisy ustawy nowym przejawem tworz¹cym
klimat nietolerancji. Zwi¹zek organizacji islamskich nie kry³ obawy przed
wzrostem dyskryminacji. Federacja muzu³manów przyjê³a stanowisko bardziej radykalne, wzywaj¹c wspó³wyznawców do upomnienia siê o swoje prawa i u¿ycia w tym celu instytucji prawnych, narodowych, wspólnotowych czy
miêdzynarodowych48. Koordynacja krajowa muzu³manów Francji, powo³uj¹c
siê na wolnoæ manifestowania swych przekonañ religijnych, podkrela³a
fakt, ¿e chusta jest symbolem skromnoci i personalnej ekspresji wiary. Nikt
zatem nie ma prawa zmuszaæ kobiet do noszenia chusty i nikt nie powinien
nakazywaæ im ich zdjêcia. Z drugiej strony Rada Narodowa francuskich
muzu³manów ujawni³a w swym komunikacie fakt manipulowania m³odymi
ludmi przez awanturników i prowokacjê, jak¹ stanowi noszenie chusty
w celach bardziej politycznych ni¿ religijnych. Rada zachêca³a ponadto francuskich muzu³manów do respektowania zasad laicyzmu i tolerancji, zapisanych w prawach Republiki49.
W krajach europejskich ustawa spotka³a siê raczej z obojêtnoci¹. W³adze Hiszpanii uzna³y, ¿e kwestia manifestowania przynale¿noci religijnej
nie jest dla nich problemem i podlega ona regulacji na poziomie szkó³, a nie
pañstwa. Z kolei ówczesny prezydent Niemiec Johanes Rau podkreli³, ¿e
wprowadzenie podobnej ustawy w Niemczech by³oby krokiem w kierunku
ideologizacji pañstwa. W Belgii natomiast niektórzy deputowani publicznie
nawo³ywali do pójcia w lady Francji50.
We Francji coraz bardziej zaznacza siê problem dyskryminacji rasowej.
To temat dra¿liwy, tym bardziej ¿e kraj ten uwa¿ny jest za ojczyznê praw
cz³owieka, a has³o Wolnoæ  Równoæ  Braterstwo s¹ jego dumn¹ wizytówk¹.
Bieda, bezrobocie, dyskryminacja  te problemy gromadzi³y siê przez
trzydzieci lat i tworzy³y mieszankê wybuchow¹. Pod koniec 2005 r. dosz³o
do zamieszek wywo³anych przez mieszkañców francuskich stref podmiejskich. Zdesperowani m³odzi ludzie dorastali na przygnêbiaj¹cych i odizolowanych przedmiecia z poczuciem braku wartoci i przysz³oci. Okaza³o
siê, ¿e liberté, égalité, fraternité nie obejmuj¹ ca³oci spo³eczeñstwa francuskiego.
Doradcy rz¹dowi przedstawili kolejne metody rozwi¹zania k³opotów.
Jeden z pomys³ów jednoznacznie ukaza³ bezradnoæ w³adz wobec problemu
muzu³mañskiego. Ministerstwo spraw wewnêtrznych wyda³o rozporz¹dzenie
zobowi¹zuj¹ce prefektów poszczególnych departamentów do zaoferowania
osobom staraj¹cym siê o prawo sta³ego pobytu premii finansowej (2 tysiêcy
48
49
50

Ibidem, s. 61.
Ibidem.
Szerzej P. Samerek, Francuska ustawa o symbolach religijnych, Wokó³ Wspó³czesnoci
2004, nr 2 (79), s. 1.
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euro dla doros³ego, 500 euro dla dziecka) za deklaracjê powrotu do kraju
pochodzenia51. Francja obecnie próbuje naprawiæ b³êdy przesz³oci, ale czy
obrana droga jest prawid³owa ?

Summary
Transformations occurring in contemporary Europe prove how important
is intercultural dialogue nowadays. Religion shouldnt be treated as a barrier
in communication but rather as an ally and partner in guarantee of European unity in diversity. Europe - open for all religions and also free from
racism, xenophobia and biases, is able to create such unity.
Migrations as well as appearance of significant number of Islam believers were the impulse to start up discussion about Muslims status in European society. What is more, series of terrorist attacks in United States of
America, Spain and Great Britain caused anxiety that Europe is hosting
militant Islam. Nothing further from the truth cause fundamentalist movements make up only two percent of all Islam believers. Although there may
be a threat, psychosis is the last thing that we need. Significant majority of
Muslims settled in Europe is interested in raising their standard of living
and educating their children. However Islam believers should play more
active role in social and cultural life of inhabited countries and not only
concentrate on emphasizing their cultural identity.
Therefore it is so important to give Muslims opportunity to create their
own institutions conducting dialogue with establishment of inhabited countries and allowing them to function in new social structure. Status of official
religion given to Islam caused that Muslims gain the sense of steady state in
new country and also their participation in local community life eliminates
their stereotypical image as a source of social destabilisation. It is likely that
Islam believers will stop demanding equality of rights as well as start thinking
about their duties towards hosting country after gaining religious rights.
Nevertheless it is worth to remember that freedom of religion has
a special meaning in European culture, as a result of countless victims and
inexpressible sufferings collective history. The most important is not to lose
ones own humanity and respect for oneself and for others as dignity does
not depend on race, language or religion.

51
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Bureaucracy in perception
of Cyril Northcote Parkinson
Today the term bureaucracy suggests lack of initiative, routine and
excessive adherence to rules. Often it is connected with inefficiency, red tape,
or even more serious, an impersonal force dominating the lives of individuals. As it will be shown, this term has different meanings and connotations.
The volume of the literature on the subject of bureaucracy and its rate of
increase is as impressive as the magnitude of the phenomena which it tries
to analyze and explain. Contributions to the theory of bureaucracy have
come from many sides: psychology, sociology, political science, social psychology, theory of organizations, economics, business administration. Cyril Northcote Parkinson is one of the scholars who were interested in the efficient
bureaucracy and efficient administration. His interpretation of bureaucracy will be introduced in the second part of this study, because at first the
evolution of the term bureaucracy will be shown.
The word bureaucracy steams from the French word bureau used to
refer a writing desk, an office, a workplace, where officials worked, and
a Greek suffix -kratia or -kratos denoting power, rule1. This term came into
use shortly before the French Revolution of 1789, and from there rapidly
spread to other countries. Probably a French economist Jean Claude Marie
Vincent de Gournay was its inventor. In the bureaus he saw the forth or
even the fifth form of the government which he called bureaucracy. He used
to say that in France there was an illness called bureaumania2. Bureaucracy for him meant imperfect government of officials who wanted to cross their
own roles. De Gournay started the concept that is alive to these days
 a pejorative connotation of the term. On the other hand, in a letter of July 1,
1 See different definitions of bureaucracy: [online] <http://dictionary.reference.com/
serch?q=bureaucracy>, retrieved on 24.09.2007.
2 E. Littre, Dictionnaire de la langue francaise, Paris, 1959, vol. I, pp. 13151316.
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1764, French Baron de Grimm declared: We are obsessed by the idea of
regulation, and our Master of Requests refuses to understand that there is
an infinity of things in a great state with which a government should not
concern itself3. In another letter of July 15, 1765, Baron de Grimm also
wrote: The real spirit of the laws in France is that bureaucracy of which the
late Monsieur de Gournay used to complain so greatly: here the offices,
clerks, secretaries, inspectors and intendants are not appointed to benefit
the public interest, indeed the public interest appears to have been established so that offices might exist4.
On a large scale it was started to talk about bureaucracy in the 19-th
century. This term was ubiquitous in Germany and there bureaucracy was
a synonym of disadvantages and defects. For example, Karl Marx saw bureaucracy as a disturbing element of the modern society. In Marxs theory,
bureaucracy rarely creates new wealth by itself, but rather controls, coordinates and governs the production, consumption and distribution of wealth.
The bureaucracy as a social stratum derives its income from the appropriation of part of the social surplus product of human labor. Wealth is appropriated by the bureaucracy by the law through taxes, tributes, fees, levies,
licensing, etc. Bureaucracy is the cost of society. Of course its cost may be
accepted as it makes social order possible and maintains it by enforcing the
rule of law5. Nevertheless there is a constant conflict connected with this
cost, because it has the huge effect on the distribution of incomes. All producers try to get the maximum return from their product and minimize administrative costs. Typically, in epochs of strong economic growth, bureaucracies proliferate, and when economic growth declines, a fight breaks out to cut
back bureaucratic costs. Central to Marxists concept of socialism is the idea
of workers self  management, which assumes the internalization of morality and self  discipline among people that would make bureaucratic supervision and control redundant, together with a drastic reorganization of the
division of labor in society. Bureaucracies emerge to mediate conflicts of
interest on the basis of law, but if those conflicts of interest disappear,
bureaucracies will be redundant6.
Describing bureaucracy as a defective official corps was widely adopted
in France. It was Honore de Balzac who contributed to such reception with
3 Baron de Grimm and Diderot, Correspondence litteraire, philosophique et critique, 175369,
1813, vol. 4, p. 146, 508  cited by M. Albrow, Bureaucracy, Pall Mall Press, London, 1970, p. 6.
4 Ibidem, p.16.
5 As far as Marx conception of bureaucracy is concerned, see N. P. Mouzelis, Organisation
and Bureaucracy: An Analysis of Modern Theories, published by Aldine de Gruynter, New York,
1967, pp. 814.
6 See Marx comments on the state bureaucracy in his Critique of Hegels Philosophy of
Right, [online] <www.marxist.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/index.htm>, retrieved
on 25.09.2007.
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his book Bureaucracy published in 18377. This pejorative, dysfunctional understanding of bureaucracy started to be adopted by different languages and
countries. For example in England this term came into use in the first part
of 19-th century. The term bureaucracy had different synonyms in different
countries and many of them were of course pejorative, like French paperasserie and fonctionnarisme, Russian kancelaryzm, German Vielschreiberei and
Vielregiererei, Polish oficjantyzm and urzêdomania. English red tape was
a derisive form for the excessive regulation or rigid conformity to formal
rules that was considered redundant or bureaucratic and hinders or prevents action or decision  making. It was and it is usually applied to government, bat can also be applied to other forms organizations. Red tape generally includes the filling in unnecessary paperwork, having multiple people or
committees approve any decision, obtaining of unnecessary licenses and various roles that make conducting ones affairs more difficult and slower. The
origins of the term are obscure, but probably they are connected with the
17-th and 18-th century English practice of binding official papers and documents with red tape.
It is worth mentioning that modern sociology after Max Webers conception of bureaucracy, tries to use the term bureaucracy in a not pejorative
way8. Bureaucracy frequently becomes a concept in sociology and political
science referring to the way that execution and enforcement of rules are
organized. According to Max Weber, living in the top level of Prussian totalitarism, four structural concepts are central to any definition of that term:
1. A well  defined division of administrative labor among persons and
offices.
2. A personal system with consistent patterns of recruitment and stable
linear careers.
3. A hierarchy among offices, such that the authority and status are
differentially distributed among actors.
4. Formal and informal networks that connect organizational actors to
one another through flows of information and patterns of cooperation9.
Bureaucracy is the administrative structure of any large organization,
public or private. Ideally bureaucracy is connected with impersonal roles of
bureaucrats, recruitment by competence and fixed salaries.
It is significant that it is sometimes forgotten that the term bureaucracy is very similar to the term administration. Sometimes these terms cross
7 H. Balzac, Bureaucracy, 1937, [online] <www.intratext.com./IXT/ENG0807/>, retrieved
on 24.09.2007.
8 More about Max Webers perception of bureaucracy see: E. Sokalska, Biurokracja jako
metoda funkcjonowania nowoczesnej administracji w ujêciu Maksa Webera, Studia Prawnoustrojowe 2003, nr 2, pp. 115124.
9 See [online] <http://en.wikipedia.org/wiki/bureaucracy>, retrieved on 3.07.2007.
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with each other or even cover. The term administration is even much older
than the term bureaucracy. It steams from the Latin word ministrare,
which means service. Connecting with prefix ad- the word ministrare started
to mean manage. Administration has many meanings. It can be treated as
the management of any of any office, business or organization; as the duty or
duties of administrator in applying the executive functions of the position; as
the function of a political state in exercising its governmental duties; as the
management by the administrator of such duties; as a body of administrators, especially in government; as the period of service of a governmental
administrator or body of governmental administrators; as any group entrusted with executive or administrative powers; as an act of dispensing (administration of the sacraments)10. Andrew Dunsire accepted fifteen different
meanings of that term11.
It shouldnt be forgotten that to the term public administration is not
exactly so far different from the term private administration, but this term
is rather connected with administration of the government, and public affairs. Public administration can be broadly described as the implementation
and study of government policy. It is linked to pursuing the public goods by
enhancing civil society and social justice.
Undeniably bureaucracy as well as public administration existed in imperial Rome and China and in the national monarchies. Administration
understood functionally should have existed in the different historical types
of states, but not every kind of organizing activity of the state could have
meant administration. Literature pays attention to the fact that only such
organizing activity of the state can be called administration, which is conducted by bureaucratic system and includes immense range of the social
cases and is regulated by general system of law.
Problems of bureaucracy and public administration were dealt with by
many scholars and thinkers, even if they didnt use these terms. Thinkers
such Plato, Aristotle and Machiavelli wrote about the moral and political
nature of problems connected with organization of public administration.
Machiavelli wrote his book The Prince, which offered the guideline for European rulers. The national state was the reigning model of the administrative
organization from the 17-th century in Western Europe. These states needed
an organization for the implementation of law and order. The need for expert
civil servants with the knowledge about taxes, administration statistics and
military grew. In the 18-th century Frederick William I of Prussia establi10 Dictionary.com Unambridged (v 1.1). Based on the Random House Unambridged Dictionary, Random House, Inc.,2006, [online] <http://dictionary.reference.com/browse/%20administration>, retrieved on 27.09.2007.
11 Administration. The World and Science, London, 1973, p. 29.
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shed an economic and social school of thought (cameralism) in Prussia to
reform a society. Johann Heinrich Gottlob Justi, the most well known professor of cameralism, linked cameralism and the idea of natural law with each
other, but the leading public administration scholar at that time  Christian
Wolff-wasnt a cameralist.
Lorenz von Stein is considered the founder of the science of public
administration. He was since 1885 a professor in Vienna. He applied new
opinions concerning the science of public administration, which was considered to be a form of administrative law. His innovative opinions were connected with the point that the science of public administration was the integrating science of several disciplines, like political sciences, sociology, public
finance and administrative law. According to Lorenz von Stein the science of
public administration was an interaction between theory and practice. He
considered the public administration as leading practically, but the theory
had to form the base. For him public administration should strive to adopt
a specific method.
It shouldnt be forgotten that a significant person who considered public
administration was Woodrow Wilson in the United States. In 1887 he wrote
The Study of Administration, in which he considered four modern concepts:
separation between politics and the public administration; consideration of
the government form a commercial perspective; comparative analysis between political and private organization and political schemes; reaching effective
management by training civil servants and assess their quality. The separation between politics and the public administration, which Wilson argued,
has been the subject of debates for a long time, and different points of view
on this subject differentiate periods in the science of public administration.
Later Luther Gulick12 and Lyndall Urwick integrated the ideas of earlier
theorists like Henri Fayol into a comprehensive theory of administration.
They believed that the thoughts of Fayol offered a systematic treatment of
management of companies as for administrative sciences. They didnt separate the two disciplines, but they believed that the administration, which
exceeds the borders between the private and the public sector, could exist.
Later, the science of administration would focus primarily on the government organizations13.
William Niskanen inaugurated in 1971 an influential new stream of
rational choice analysis in public administration. In his budget-maximalizing model argued that rational bureaucracies will always and everywhere
12 More about his conception see: B. R. Fry, Mastering Public Administration: From Max
Weber to Dwight Waldo, Chatham House Publishers, New Jersey, 1989, pp. 7388.
13 About development of education in public administration see: F. C. Mosher , American
Public Administration: Past, Present, Future, University of Alabama Press, Tuscaloosa, 1975,
pp. 1149.
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seek to increase their budgets, thereby contributing strongly to state growth.
He took a part in the US Council of Economic Advisors under President
Ronald Regan. Niskanens model provided a strong underpinning for the
worldwide trend towards cutbacks of public spending. His approach was
critiqued by a range of authors who argued that officials motivations are
more public interest oriented.
Cyril Northcote Parkinson was a naval historian and author of more
than sixty books. The most famous of his works  Parkinsons Law  was his
best seller, which led him to be also considered as an important scholar in
the field of public administration. He was born in 1909 in Barnard Castle,
Durham in England. He was the youngest son of William Edward Parkinson
who was an artist and principal of York School of Arts and Crafts. The young
Parkinson attended St. Peters School in York, then Emmanuel College at
the University of Cambridge, where he was graduated in 1932 and received
his Bachelor of Arts degree. Parkinson developed an interest in naval history, which he pursued when the Pellow family gave him access to family
papers at the recently established National Maritime Museum, allowing him
to write his first book Edward Pellow, Viscount Exmouth, Admiral of the Red
in 1934. In 1935, as a graduate student at Kings College in London, he
wrote his thesis on War in the Eastern Seas, 17931815, which was awarded
the Julian Corbett Prize in Naval History for 1935 and Parkinson earned
a Ph.D. in history.
As a graduate student, Parkinson in 1934 joined the Territorial Army as
a member of the 22nd London Regiment and commanded an infantry company at the jubilee of King George V. Then he commanded an infantry unity of
the Cambridge University Officers Training Corps. In 1938 he became senior history master at Blundells School in Tiverton and when Great Britain
entered the II-nd World War, Parkinson was an instructor at the Royal
Naval College in Dartmouth. In 1940 he was commissioned an Army captain
in the Queens Royal Regiment, which led to a range of staff and military
teaching positions in Britain. During the war he attained the rank of major
as a member of the Queens Royal Regiment of the British Army. It was
during his wartime service, working in training and administration for the
British War Office and the Royal Air Force, that his inspiration for Parkinsons Law was born14.
Demobilized from the Army in 1945 Cyril Northcote Parkinson was an
appointed lecturer in history at the University Of Liverpool. In 1950 he was
appointed Raffles professor of history at the newly established University of
Malaya in Singapore, where he initiated a series of important historical
14 More about C. N. Parkinsons life, education and military career see: C.M. Turnbull,
Parkinson, Cyril Northcote (19091993) in Oxford Dictionary of National Biography, 2004.
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monographs on the history of Malaya, publishing the first of the series in
1960. After serving as visiting professor at Harvard University in 1958 and
the University of Illinois and the California University, Berkeley in 1959
1960, he resigned his post in Singapore at the University of Malaya to become
an independent writer. To avoid a high taxation in Britain, he settled at St.
Martins, Guernsey (the Channel Islands). His writings from this period
included a series of historical novels about the Napoleonic era, connected
with a fictional naval officer from Guernsey  Richard Delency. At the age of
83 Parkinson died in 1993 in Canterbury.
In addition to his career as a professor of history, Parkinson was
a prolific writer and published a number of books prior to releasing Parkinsons Law and Other Studies in Administration. His expertise in naval history translated into the bulk of that work, and he was highly regarded as one
of the foremost naval historians in Great Britain and throughout the fading
British Empire. The publication of Parkinsons Law and Other Studies in
Administration by Houghton Mifflin Company in Boston in 1957 marked
a somewhat new direction for the historian. Next year almost the same book
was published by John Murray in Great Britain with a changed title: Parkinsons Law or the Pursuit of Progress15. Like Peter Briemlow says, Parkinson wrote not in jargon or algebra but in brilliantly readable English. He
published not in tomes but in terse essays, the most famous less than nine
pages long. He used historical and military analogies, but then he had
actually been a historian and a soldier. He was scathingly witty, so much so
that some readers assumed that his purpose was only satirical16.
Cyril N. Parkinsons the most famous work was a book that expanded
upon a humorous article that he had first published in the Economist magazine in November 1955, satirizing government bureaucracies. This collection
of short studies explained the inevitability of bureaucratic expansion, arguing
that work expands so as to fill the time available for its completion17. This
was the source of the maxim work expands to fill the time available. For
Parkinson general recognition of the fact that work expands so as to fill the
time available for its completion is the fact shown in the proverbial phrase
»It is the busiest man who has time to spare«. Thus an elderly lady of leisure
can spend the entire day in writing and dispatching a postcard to her niece
at Bognor Regis. An hour will be spent in finding the postcard, another in
15 There are many many mistakes in publications connected with C. N. Parkinson as far
as the title of his most popular book is concerned. The author of this work (Edyta Sokalska)
owns the first printing of Parkinsons book and shows the proper title.
16 P. Brimelow, How do you cure injelitance? (C. Northcote Parkinson, the father of Parkinsons Law), published on vdare.com on March 28, 2003, [online] <www.vdare.com/pb/parkinson_review.htm>, retrieved on 22.08.2007.
17 Cyril Northcote Parkinson, Parkinsons Law and other studies in Administration, Houghton Mifflin Company, Boston, 1957, p. 33.
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hunting for spectacles, half an hour in search for the address, an hour and
a quarter in composition, and twenty minutes in deciding whether or not to
take an umbrella when going to the mailbox in the next street. The total
effort that would occupy a busy man for three minutes all told may in this
fashion leave another person prostrate after a day of doubt, anxiety, and
toil18. Then he assumes: granted that work (and especially paperwork) is
thus elastic in its demands on time, it is manifest that there need be little or
no relationship between the work to be done and the size of the staff to
which it may be assigned. A lack of real activity does not, of necessity, result
in leisure. A lack of occupation is not necessarily revealed by a manifest
idleness. The thing to be done swells in importance and complexity in
a direct ratio with the time to be spent. This fact is widely recognized, but
less attention has been paid to its wider implications, more especially in the
field of public administration. Politicians and taxpayers have assumed (with
occasional phases of doubt) that a rising total in the number of civil servants
must reflect a growing volume of work to be done. Cynics, in questioning this
belief, have imagined that the multiplication of officials must have left some
of them idle or all of them able to work for shorter hours. But this is the
matter in which faith and doubt seem equally misplaced19.
To be more explicit, this case shows that work expands as to fill the time
available, but many other examples were also given by Parkinson. Most of
the population assumes that a growing civil service reflects a growing workload. Parkinson insists that situation is much different and he uses the
following arguments. Civil servant is overworked. He has only a few options:
he may leave, share his work with colleagues as the same level or appoint
two juniors. It is important to note that he has to appoint two juniors,
because a single subordinate would very quickly assume almost equal status
with A in their own minds as well as others and would therefore be a rival.
This is also a reason against sharing the work with someone on the same
level. So now, assuming A didnt leave, we have A and two subordinates B
and C. Very soon either B or C will complain about being overworked and
two more subordinates to them will be appointed. Another two will have to
be appointed to keep the other original subordinate happy. There is a situation in which seven people is doing the work of one man. All will be busy
passing paperwork or e-mails between themselves, correcting each other
grammar, passing decisions in different directions, and wanting someone
else to take the blame. Person A is now reduced to management, something
he may not be happy with, in fact he may have had his level of incompetence
enforced on him.
18
19

Ibidem, p. 33.
Ibidem, p. 34.
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Parkinson had a few variations of his idea. One being that in deciding on
capital projects the time taken to reach the decision will be inversely important
time to the cost of the scheme. For example, building a multi-million pound
tent in London goes through on the nod, but deciding what shape the ash trays
will be will invoke a month-long project. He theorises that when the costs go
way beyond the incomes of those deciding they switch off, after all whats
another million here or there. When amounts are closer to those they are used
to in their own lives they are more willing to debate over a few thousand20.
Parkinsons Law states that bureaucracy expands all the time which was
based on extensive experience in the British Civil Service. The scientific
observations which contributed to the laws development included British
overseas empire declined in importance but the number of employees at the
Colonial Office increased. According to Cyril N. Parkinson, this situation is
motivated by two forces: An official wants to multiply subordinates not
rivals, and officials make work for each other21. He also noted that the total
of those employed inside a bureaucracy rose by 57% per year irrespective of
any variation in the amount of work to be done.
It is noticeable that Parkinson also proposed a rule about the efficiency
of administrative councils. He defined a coefficient of inefficiency with the
number of members as the main determining variable. In his essay The
short list of principles of selection a writer shows one of the main aspects of
well working public administration  the problem of selection adequate people to its staff. A proper choice of the right personnel should be really taken
into account by administrative boards22. Administration needs proper people, with proper personality and education.
Parkinsons Law  work expands to fill the time available is known as
his first law. But several other ideas have been attributed to him. Parkinsons Second Law stands that expenditures rise to meet income. Writers
discussion of the dynamics underlying the historic expansionary tendencies
of government budgets, reasoning as always from the self-interested behaviour of individuals, concluded that programs cannot be reduced piecemeal.
Only across-the-board cuts will work.
Formulated in 1962, Parkinsons Third Law states that expansion means
complexity, and complexity decay. This idea defied the consensus of the day
to an extent that is easily forgotten. Economists believed in economies of
scale. Now the advantages of restructuring, entrepreneurship and decentralization are generally acknowledged, even if not always applied. But Parkinsons attitude still places him athwart the tide. For example, he is opposed to
Britains membership in the European Community.
20
21

Parkinsons Law, created on 5.06.2001, [online] <www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A563843>.
C. N. Parkinson, Parkinsons Law or The Pursuit of Progress, John Murray, London,
1958, p. 5.
22 C. N. Parkinson, Parkinsons Law and Other Studies..., pp. 4558.
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The other Parkinsons idea is known as the Law of Triviality: the time
spent on any item of a committees agenda will be in inverse proportion to
the sum of money involved. Parkinson was interested in committee behaviour and examining the history of British Cabinet he argued the most effective
size for any meeting is five. Unfortunately interest groups pressing for representation inevitably expand a committee in stages to twenty, at which
point conversation will not be efficient, because members will stand to make
themselves heard and then will start giving speeches and the useful members will be making plans to settle outstanding issues latter. In the Law of
Delay, which means delay is the deadliest form of denial, Parkinson analysis
the incentives that inspire negativism in officials.
There are more ideas connected with the work of bureaucrats attributed
to Parkinson, for example:
 If there is a way to delay important decision the good bureaucracy,
public or private, will find it,
 The number of people in any working group tends to increase regardless of the amount of work to be done,
 The progress of science varies inversely with the number of journals
published,
 Data expands to fill the space available,
 The time spent in a meeting on an item is inversely proportional to its
value (up to limit),
 An enterprise employing more than 1000 people becomes a self-perpetuating empire, creating so much internal work that it no longer needs any
contact with the outside world.
It should be underlined that a vital Parkinson contribution to the field of
administration studies was his diagnosis of why certain organizations suddenly deteriorate: the rise of authority of individuals with unusually high
combinations of incompetence and jealousy (injelitance). For the writer
the injelitant individual is easily recognizable from the persistence with
which he struggles to eject all those abler than himself, as also from his
resistance to the appointment or promotion of anyone who might be prove
abler in course of time. He dares not say, »Mr. Asterisk is too able«, so he
says, »Asterisk? Clever perhaps-but is he sound? I incline to prefer Mr.
Cypher«. He dares not say, »Mr Asterisk makes me feel small«, so he says,
»Mr. Cypher appears to me to have the better judgment«. So Mr. Cypher is
promoted and Mr Asterisk goes elsewhere. The central administration gradually fills up with people stupider than the chairman, director and manager. There will soon be an actual competition in stupidity, people pretending
to be even more brainless than they are23. Organizations should be cured of
injelities spontaneously and fast.
23

Ibidem, p. 81.
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It is worth mentioning that Cyril N. Parkinsons thoughts are well
known in Poland. There are different translations of his most popular books
and studies24 . One of the Polish promoters of Parkinsons ideas was J.S.
Langrod. These issues were also present in the writings of J. Kurnal, A.
£opatka, F. Ryszka and T. Drewnowski.
Today many of us regard bureaucracy as a dirty word, suggesting red
tape, inefficiency and officiousness. Of course bureaucracies can develop these features, especially if authorities highly centralized. However bureaucracies are better for some tasks than others. Maybe bureaucracies are not wellsuited to industries in which technology change rapidly. Cyril N. Parkinson
did not give a complete guide to management. His primary focus seems to be
rather bureaucratic than commercial. But in fact what he has to say is
applicable to any kind of organization.Parkinsons initially satirical laws of
business and administration maybe in ten or twenty years will be regarded
not purely as humorous but as serious statements on how business was
conducting at the time of writing. The inevitability of bureaucratic expansion
that he predicted really takes place these days.

Streszczenie
Niniejsza praca jest prób¹ przedstawienia studiów Cyrila N. Parkinsona,
który jest jednym z uczonych zajmuj¹cych siê zagadnieniami zwi¹zanymi
z prawid³owym funkcjonowaniem administracji publicznej. Najpierw dokonano analizy terminu biurokracja, przedstawiono jego ewolucjê oraz podejcia
do tego¿ problemu w literaturze. Biurokracja nierozerwalnie zwi¹zana by³a
z administracj¹ publiczn¹, nale¿a³o wiêc zaprezentowaæ jej charakter z punktu widzenia historii administracji.
Parkinson jest uwa¿any za uczonego, który wniós³ istotny wk³ad w dziedzinê administracji publicznej. Najbardziej znane wydaje siê byæ tzw. prawo Parkinsona, wed³ug którego praca rozszerza siê proporcjonalnie do czasu wyznaczonego do jej wykonania. Prawo to odnosi siê do organizacji formalnych typu
biurokratycznego i oznacza, ¿e je¿eli urzêdnik ma okrelony czas na wykonanie danego zadania, zadanie to zostanie wykonane w mo¿liwie jak najdalszym terminie. Z pozoru satyryczne i pe³ne humoru zasady, które okrela siê
jako prawa Parkinsona, dotycz¹ce funkcjonowania administracji publicznej
oraz biznesu, w rzeczywistoci s¹ pe³nym krytyki oraz troski spojrzeniem na
sposób dzia³ania urzêdników pañstwowych i samorz¹dowych. Nieuchronnoæ
rozrostu aparatu biurokratycznego  jaki przepowiedzia³ Cyril N. Parkinson
 zaznacza siê niestety w wiêkszoci wspó³czesnych aparatów pañstwowych.
24

For example different editions of Prawo Parkinsona albo w pogoni za postêpem.
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Edukacja etyczna m³odego pokolenia
w budowaniu demokratycznego spo³eczeñstwa
w dobie globalizacji.
Dietricha von Hildebranda recepty
na odpowiedzialnoæ
Mo¿na dostrzec specyfikê pojawiania siê nowych czasów. Czêsto, gdy
dopuszczano do g³osu masowo zrewolucjonizowane umys³y m³odych ludzi,
zbli¿a³ siê jednoczenie czas dog³êbnych przemian na wiecie.

1. Specyficzne cechy m³odoci w masowym spo³eczeñstwie
M³odoæ ma to do siebie, ¿e nie maj¹c lub posiadaj¹c ograniczone mylenie historyczne, w podbudowie masowego ujmowania rzeczywistoci, by³a/
jest doskonale wykorzystywana do celów politycznych w³adczo zorientowanych elit. Wystarczy odczytaæ jakie zapotrzebowanie m³odzie¿y, skanalizowaæ mylenie na jaki brak, uformowaæ dostrzeganie tego¿ braku i m³odzie¿
w swoim zapêdzie, dumnie nios¹c sztandary, idzie walczyæ. Rewolucyjne has³a zawsze by³y wznoszone przeciw starym uk³adom, starym zaplenia³ym
modom, starym filozofiom itd. Staroæ, ujmowana jako synonim konserwatyzmu, podlega³a negacji. Natomiast nowoczesnoæ bez zastrze¿eñ traktowana
by³a jako postêp nie podlegaj¹cy dyskusji.
Zmasowiony umys³ bywa³/jest oczywicie nagradzany, otrzymuje profity
za powiêcenie siê idei, jest dopuszczany do uczestnictwa w owocach rebelii,
nie ponosz¹c odpowiedzialnoci i konsekwencji za dokonane dzia³ania.
W ostatecznym rozrachunku, jeli plan siê nie powiedzie, m³odoæ mo¿e, po
napiêtnowaniu b³êdów, zostaæ usprawiedliwiona ¿ywio³owoci¹ i radosnym
entuzjazmem. Socjotechnicy wykazuj¹ wówczas daleko id¹c¹ wyrozumia³oæ
dla uzasadnionego buntu zrewoltowanych mas. Wska¿¹ ewentualnie przy-
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czyny protestów i nacisk po³o¿¹ na winê starych, bo ograniczali wolnoæ, bo
u³o¿yli tak dziwny wiat, ¿e nie wszyscy siê w nim mog¹ odnaleæ, bo
A potem rz¹dz¹cy poczyni¹ nastêpny krok. Wybrawszy ma³¹ grupê aktywistów
sporód m³odych zbuntowanych, przeci¹gn¹ ich na swoj¹ stronê pod pretekstem uczestnictwa w wietlanych przemianach ku lepszemu. Obdarz¹ tych
wybranych jakimi urzêdami, pacyfikuj¹c ich osobiste zapatrywania presti¿owym stanowiskiem (vide: Joschka Fischer) i czyni¹c z nich sztandar postêpu.
Rewolta m³odych znika albo pod gruzami hase³, albo pod gruzami miast.
Jest jeszcze inny scenariusz, do tej pory nieprzerabiany, ale wchodz¹cy
w etap realizacji. Masowy, stadnie myl¹cy umys³ nie jest w stanie funkcjonowaæ inaczej jak tylko na bazie emocjonalnej, nie do koñca refleksyjnej,
podpartej has³ami. Taki rozum ³atwo jest wyp³ukaæ z mylenia o przesz³oci
i spowodowaæ, by nie liczy³ siê z przysz³oci¹. Niebezpieczeñstwo takiej postawy to szczelny egoizm, opieraj¹cy siê na zapomnieniu o osi¹gniêciach
poprzednich pokoleñ lub na ich negacji, zach³ystuj¹cy siê w³asnymi dzia³aniami. Dzia³ania te niekoniecznie musz¹ byæ doskona³e, ale maj¹ byæ dynamiczne. Na tym de facto koñcz¹ siê osi¹gniêcia m³odzieñczych porywów. Ich
skutki po¿ytkuje do w³asnych celów starsze i dowiadczone pokolenie rz¹dz¹cych ideologów. Niewielkiej liczbie m³odych przyzwol¹ oni pod³¹czyæ siê do
rz¹dz¹cych elit, o ile przyporz¹dkuj¹ w³asne has³a cynicznym i nonym celom u¿ytkowym. Wiêkszoæ, która siê pragmatycznie nie podporz¹dkowa³a,
dusi siê w swoim niespe³nieniu (sytuacja ta dotknê³a cz³onków Solidarnoci, którzy nie skorzystali z owoców swej walki). Otacza ich powoli marazm
i niesmak, a z tego rodzi siê albo degradacja spo³eczna, albo niebezpieczna
rewolucja.
Wracaj¹c do wspomnianego wspó³czesnego scenariusza podporz¹dkowania m³odych buñczucznych celom funkcjonuj¹cym poza nimi, proces ten jest
nowy i nie do koñca rozpoznany empirycznie. Istnieje jednak mo¿liwoæ
wy³owienia pewnych symptomów charakteryzuj¹cych procesy uzale¿niania
buntowników. Wystarczy dokonaæ wgl¹du w postawy obecnej polskiej m³odzie¿y  wytworu przemian po roku 1989. To pokolenie nie idzie ju¿ na
barykady, jest spolegliwe wobec wyzwañ nowych czasów; dokonuje buntowniczych odruchów milcz¹c i skutecznie dzia³aj¹c (Die Leute diskutieren mit
Füßen). Elementem ³¹cz¹cym dawne i obecne rewolty m³odzie¿y jest tylko
brak wdziêcznoci wobec dokonañ poprzednich pokoleñ i niespogl¹danie
w przysz³oæ (swoiste carpe diem), radosna pochopnoæ.
Wykorzystywanie mechanizmów s³u¿¹cych zaspokojeniu podstawowych
potrzeb i budowaniu w³asnej przysz³oci przez dzieci jest wspierane trosk¹
i mi³oci¹ rodzicielsk¹. To oni t³umacz¹ swoje dzieci z utraty celów, tradycji
i religijnoci, z uk³adania ¿ycia niezgodnie z dotychczasowymi wzorcami
w imiê szczêliwej przysz³oci. Jest to wiêc swoista legitymizacja koniecznoci ¿ycia odmiennego, przyjêcie narzuconego modelu w imiê jakiego dobro-
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stanu. S³u¿¹ temu mechanizmy anomijne. Mo¿na, tak jak siê to dzia³o
w Polsce, doprowadziæ masy do biedy przez odpowiednie mechanizmy polityki gospodarczej, by odezwa³ siê atawistyczny strach. W sprowokowanym
i projektowanym strachu (A. Giddens nazywa to niepewnoci¹ wytworzon¹)
niewiele trzeba, by ludzie dzia³ali zgodnie z wytyczonymi drogami. W gruncie rzeczy funkcjonuje wizja niedostatku porównuj¹ca w³asny stan posiadania z wizj¹ bogactwa innych. Nie jest to rzeczywisty stan biedy, tylko iluzja
podporz¹dkowuj¹ca ludzi z góry za³o¿onemu celowi.
Do tych symptomów nowych czasów nale¿y do³¹czyæ socjotechniczn¹ obróbkê spo³eczeñstwa. Marketing polityczny ukierunkowany jest na m³odych.
Has³a polityków, choæby bez podparcia faktycznego, obficie rzucane z trybun
wyborczych przedstawiaj¹ wirtualny wiat mo¿liwych osi¹gniêæ. Uciszone
starsze pokolenie ju¿ siê nie odzywa, choæ jego nieufnoæ wobec nowych
i jednoczenie tych samych hase³ jest uzasadniona. Starzy wstydliwie przyznaj¹, ¿e ju¿ nieraz dawali pos³uch podobnym has³om. Nauczeni oszustwami
polityków zamykaj¹ siê w swoim szczelnym wiecie spolegliwoci  tak nam
ju¿ niewiele zosta³o lat. Patrz¹ wiêc na m³ode pokolenie z nadziej¹, ¿e to one
co bêdzie w stanie zmieniæ, przesuwaj¹ w czasie realizacjê w³asnych niespe³nionych marzeñ. I tak lata p³yn¹ pomiêdzy jedn¹ a drug¹ fikcj¹. Nieliczni
piewaj¹ Utopiê utopie, a wiêkszoæ dryfuje ku kolejnym obietnicom. Dowiadczonym ludziom wiadomoæ historyczna nie pozwala wierzyæ politykom, ale m³odzi naiwni poddaj¹ siê iluzjom, przekonani, ¿e inaczej ju¿ nie
mo¿e byæ. I wszyscy s¹ jakby najlepiej poinformowani o tym, co myl¹ (!)
politycy, uczestnicz¹c w trywialnym kabarecie. Tak powstaje infantylne spo³eczeñstwo.
Dlatego marketing polityczny pob³a¿liwie spogl¹da na tych ze starego
portfela i na ich portfele, kieruj¹c sw¹ ofertê ku m³odemu pokoleniu.

2. Przyk³ady z historii
Przedstawione wczeniej spostrze¿enia potwierdza ciekawy artyku³
Götza Alyego Zapa³ totalny1. Zawiera przedstawienie w historycznym ogl¹dzie porównanie buntu dwóch ró¿nych generacji. Autor ukazuje reakcje m³odych nazistów z roku 1933 i studentów z 1968 r.  ³¹czy ich pogarda wobec
pluralizmu i brak kompromisu, totalitarny jêzyk i sk³onnoæ do przemocy
oraz nieodzownie poczucie niewinnoci. M³odzi niemieccy rebelianci (m.in.
Berndt Rabehl, Christian Semler, Rudi Dutschke, Hans Enzensberger) przewidywali usuwanie aparatu w³adzy i  co zawsze charakterystyczne  syste1 Pierwodruk: Frankfurter Rundschau z 30 stycznia 2008; polskie t³umaczenie z niemieckiego zob. w: Forum 2008, nr 6, s. 5861.
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matyczne obsadzanie kolejnych posad swoimi ludmi. Dewiz¹ naczeln¹ by³
aforyzm: Nie ufaj nikomu, kto ma wiêcej ni¿ 30 lat. Autor przeplata opis
historii w³asnego kraju, na przemian ukazuj¹c (jak wietnie dopasowane puzzle) podobne mechanizmy walki o przysz³oæ w latach 1933 i 1968. NSDAP
demokratyzowa³a spo³eczeñstwo naciskiem na liczbê wykszta³conych maturzystów i studentów. Promowanie m³odych by³o sposobem na poszerzanie zwolenników nazizmu. Obywatele Niemiec po przegranej I wojnie wiatowej, bêd¹c
rodzicami ju¿ lepiej wykszta³conych dzieci, nie dawali podstaw materialnych
i ideowych emancypuj¹cym siê m³odym ludziom. St¹d oferowane przez rz¹d
obietnice zmiany ¿ycia stawa³y siê bardzo ponêtne. To nie kto inny, ale sam
führer og³osi³ wojnê ze starym pokoleniem. Tak¿e Goebbels toczy³ walkê
z inteligencj¹ na pocz¹tku swoich rz¹dów. Pogarda w stosunku do wykszta³ciuchów, dowartociowanie m³odoci i apoteozowanie ciê¿kiej pracy s³u¿¹cej wietlanym celom by³y niezmiernie lotnymi has³ami. M³odzi roku 1968 z nacjonalizmu swych rodziców uciekli w internacjonalizm; ze skrajnoci w skrajnoæ.
Tak opisane przez Götza Alyego zjawiska w sposób (chyba!) niezamierzony kojarz¹ siê ze wspó³czesn¹ apoteoz¹ m³odoci, szczególnie w kulturach
i spo³ecznociach, które znalaz³y siê na etapie przeobra¿eñ. Kraje takie jak
Polska, spónione we wstêpowaniu do grona tzw. demokratycznych pañstw,
po epoce spo³ecznego entuzjazmu znalaz³y siê pod panowaniem wskazanych
wczeniej mechanizmów. Istnieje jednak¿e ich pewna dopuszczalna modyfikacja. Gdy dawniej pogardzano pluralizmem, obecnie jest on wyzwaniem
naszych czasów a¿ do skrajnych jego form. Przeciwnie do dawnych politycznych mód po³o¿ono teraz nacisk na postawy pacyfistyczne (pokój, jakoæ
¿ycia i ogólny dobrostan s¹ szczytowymi has³ami). Pozosta³y jako nienaruszalne cechy: brak kompromisu i totalitarny jêzyk wbrew g³oszonym has³om
o demokracji i dopuszczalnoci pluralistycznych pogl¹dów (political correctness). Nie inaczej jest z poczuciem niewinnoci, skojarzonym z d¹¿eniem do
rozwoju i nowoczesnoci, co przy ofiarach przemian wydaje siê nie do koñca
usprawiedliwionym odczuciem.
Jednak¿e niewinnoæ rewolucjonistów ma swoje podstawy: przemiany
nie s¹ tak dotkliwie odczuwalne przez m³ode pokolenie. Akomodacja do nowych warunków i perspektywa szybkich korzyci zaburza percepcjê odleg³ych strat. To raczej starzy ponosz¹ koszty nieumiejêtnoci lub niemo¿liwoci przystosowania siê do nowych wymogów ¿ycia. Nie s¹ mobilni, nie widz¹
sensu uzupe³niania wiedzy poprzez kursy przekwalifikuj¹ce zawodowo, trwaj¹ w swoich ma³¿eñstwach i nie s¹ sk³onni uznaæ ich rozerwalnoci. Stanowi¹
tylko obci¹¿enie dla bud¿etu (renty i emerytury) i s³u¿by zdrowia, maj¹
niereformowalne pogl¹dy etyczne i niektórzy nosz¹ moherowe berety. Gdy
starzy, w imiê uprawnieñ wynikaj¹cych z wolnoci s³owa i tolerancji, mówi¹
o g³upotach, zaraz staj¹ siê homofobami. Ich przywi¹zanie do tradycji te¿ jest
co najmniej podejrzane.
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Usprawiedliwieniem prób odsuniêcia lub zmarginalizowania starszego
pokolenia w dziele zarz¹dzania spo³ecznymi sprawami jest znacz¹co szybsza
akomodacja m³odych do nowych warunków. Nadto poprzednia generacja czêsto nie by³a w stanie zbudowaæ odpowiedniej bazy materialnej dla ¿ywio³owego rozwoju m³odzie¿y. Nowe, p³ynne formy funkcjonowania w otoczeniu spo³ecznym s¹ przyswajalne przez m³ode pokolenie. I ono je skutecznie
wykorzystuje. Dlatego coraz wiêcej licz¹cych siê stanowisk obejmuj¹ ludzie
m³odzi, funkcjonuj¹cy bez obci¹¿eñ wynikaj¹cych z etycznych obwarowañ
¿ycia. M³ody niekoniecznie musi byæ kompetentny; powinien byæ u¿yteczny.
Lekka pogarda dla wykszta³ciucha wyra¿a siê postawami typu: po co siê
uczyæ, skoro mo¿na zarabiaæ w Anglii i bez wykszta³cenia. Straceñcy z wykszta³ceniem te¿ czuj¹ siê nieswojo i zmieniaj¹ profil zawodowy, zarabiaj¹c
funty lub euro z nutk¹ niesmaku i niespe³nienia. Powraca slogan przesz³ej
epoki: nie matura, lecz chêæ szczera zrobi z ciebie oficera. Nie trzeba byæ
kompetentnym w tym, co siê robi, nale¿y odnaleæ w³aciwy image, by za³apaæ siê na dobre stanowisko; dotyczy to zarówno sektora prywatnego, jak
i instytucji pañstwowych. Efektem promowania m³odych jest w konsekwencji
pochwa³a przez nich nowego systemu i przylgniêcie do niego.
Podobne mechanizmy towarzyszy³y promowaniu ch³opców z polskich
wiosek w dobie socrealizmu. Wdziêczni socjalistycznej ojczynie za wykszta³cenie i mundur LWP przyjmowali now¹ i wzglêdnie obc¹ ideologiê, a potem
w niej wzrastali. Odchodzili od tradycji i religii rodziców, zatracali pamiêæ
historyczn¹. Zapomniawszy o Katyniu i Syberii, ³atwiej przystosowali siê do
wymogów nowych czasów. Otrzymali te¿ dawkê ideologii: zniszczyæ panów,
ziemia dla wszystkich, demokracja, sprawiedliwoæ i równoæ. Nie odczuwali,
¿e s¹ pod prêgierzem dyktatury i j¹ wspó³tworz¹. Dziwili siê, gdy niewielu
upomina³o siê o jakie prawa. Przecie¿ wszystko sz³o ku lepszemu, a na
sztandarach wypisane by³o has³o: By Polakom ¿y³o siê lepiej. Tragiczne
pokolenie z³udnych nadziei. Niekiedy nadzieja jest wa¿niejsza od rzeczywistoci, ale nie na d³ugo starcza. Nale¿y szybko zaspokoiæ potrzeby mas, bo
g³odny lud trudno karmiæ nadziej¹. Jeli obiecywana wietlana przysz³oæ
nie nadchodzi, to wczeniej czy póniej rozgoryczony t³um najpierw domagaæ
siê bêdzie chleba. Masa spo³eczna do rozumu zmierza przez odczuwalny g³ód
rozbudzonych nadziei.

3. Upodmiotowienie globalizacji zgodnie z koncepcj¹
Dietricha von Hildebranda
Uwiadomiona koniecznoæ dzia³ania jest wyrazem dojrza³oci cz³owieka. Na niej opiera siê odpowiedzialnoæ. Problemem pozostaje jednak¿e to,
na czym opieramy tê koniecznoæ. Czy na szacunku do wartoci, które zdoby-
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limy na zasadzie ich interioryzacji w procesie wychowania, czy te¿ na bazie
spolegliwoci wobec wyzwañ wspó³czesnoci.
Pierwsza postawa jest do g³êbi humanitarna, daje podstawê do pog³êbiania tradycji rodzinnych i narodowych, do rozwoju kultury w jej aspekcie
spo³ecznym. Stanowi o jakim zakorzenieniu osoby. Nie pozwala ur¹gaæ osobowej godnoci cz³owieka i  za Norwidem mówi¹c  nie k³ania siê okolicznociom. Jest to postawa dopominaj¹ca siê w³asnych ocen otaczaj¹cego
wiata, a co za tym idzie niekonformistyczna. Skutkuje czêsto wykluczeniem
spo³ecznym  moherowatoci¹ pospolit¹. Taka jednostka jest w stanie odczytaæ wolnoæ tak¿e w zobiektywizowanym wiecie wartoci etycznych.
Druga postawa prowadzi czêsto do rezygnacji z osobistego zaanga¿owania w proces samostanowienia i infantylizuje dzia³anie cz³owieka. Poszukiwanie nowych rozwi¹zañ, dowiadczanie bez apriorycznych uzasadnieñ, pójcie na ³atwiznê  to swoistego rodzaju spolegliwoæ; warunki wyznaczone
ekonomi¹, p³ytkoæ ocen wspó³graj¹ca z egotycznym ustawianiem siê jest
miar¹ uczestnictwa w nowym. Infantylne, bezodpowiedzialne ¿ycie jest og³aszane jako wolne. S¹ te¿ i skutki takiej postawy: wykorzenienie z soboci,
uzale¿nienie od autorytetów zewnêtrznych, mia³koæ postaw, rozmiêkczanie
ocen i anomijne usprawiedliwianie siê, ¿e przecie¿ nikt nie daje recepty na
lepsze ¿ycie. I chocia¿ taki cz³owiek czêsto mówi o wolnoci, staje siê niewolnikiem medialnych stereotypów, nie pozwalaj¹c sobie na rzeczywist¹ wolnoæ.
Siêgaj¹c do niemodnych filozofów, takich jak Dietrich von Hildebrand2,
mo¿na znaleæ wiele odpowiedzi na zagadnienia nurtuj¹ce wspó³czesnych
poszukiwaczy prawdy. Odpowiedzi te, rzecz jasna, nie dotr¹ do zapracowanych wyrobników w Anglii, Irlandii lub w Niemczech czy te¿ w Polsce. Nadzieja jednak¿e w tym, ¿e zaprzecz¹ anomii indywidualnej i spo³ecznej, tak
bardzo obecnej w usprawiedliwianiu siebie z niemocy. A mo¿e i elity intelektualne co z tego skorzystaj¹...
Pogl¹dy Hildebranda i ca³ej szko³y fenomenologicznej s¹ g³êbok¹ dyskusj¹ z interpretacjami moralnoci opartymi na relatywizmie etycznym, hedonizmie, utylitaryzmie, etyce eudajmonistycznej (samodoskona³oci) i etyce
formalnej Kanta. Hildebranda dzie³o pierwsze  Sittliche Grundhaltungen3
z roku 1933 (Fundamentalne postawy moralne4)  ukaza³o siê w swoistym
2 Dietrich von Hildebrand  ur. 12 padziernika 1889 r. we Florencji, studiowa³ w Monachium i Getyndze, by³ uczniem E. Husserla, A. Pfändera. A. Reinacha i M. Schellera. Wyk³ada³
na uniwersytecie w Monachium, Wiedniu, Tuluzie, Nowym Jorku. Zmar³ 26 stycznia 1977 r.
W roku 1933 opuci³ Niemcy przed nawa³nic¹ hitlerowsk¹. Wraz z Schellerem i Hartmannem
sta³ siê wspó³twórc¹ fenomenologicznej etyki aksjologicznej. Pozostawi³ bogat¹ spuciznê
 wielkie dzie³a filozoficzne. Zob. J. Galarowicz, W drodze do etyki odpowiedzialnoci, t. 1:
Fenomenologiczna etyka wartoci (Max Scheller  Nicolai Hartmann  Dietrich von Hildebrand), Kraków 1997, s. 230.
3 D. Hildebrand, Verlag Josel Habbel, Regensburg 1969.
4 T³umaczenie polskie: E. Serdyñska, w: D. Hildebrand, J. K³oczowski, J. Paciak,
J. Tischner, Wobec wartoci, Poznañ 1982, s. 1050.
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czasie. Demagogicznie ujarzmiony naród niemiecki uwierzy³ s³owom Wielkiego Malarza. Hitler dochodzi³ do w³adzy. Przenikliwy umys³ Hildebranda dostrzeg³ niebezpieczeñstwo; przysz³o mu za to zap³aciæ wypêdzeniem z kraju
i koniecznoci¹ tu³aczki.
Wypada, przyjmuj¹c konwencjê Hildebranda, przemilczeæ, do kogo nale¿y adresowaæ treæ jego przemyleñ. Wówczas skierowana by³a do nazistów,
choæ tylko jedno s³owo adres okrela³o: Herrenmenschen (ludzie-panowie).
Mówi¹c o rozwoju kultury i jej tworzeniu, niemiecki fenomenolog czasu
apokalipsy wskazuje, ¿e podstaw¹ wszystkiego jest jestestwo cz³owieka5. Na
dobroæ moraln¹ cz³owieka sk³ada siê znaczenie samo w sobie tego, co cz³owiek pragnie i pragnienie czego ze wzglêdu na nie samo, a nie zadowolenie
z czego6. Zatrzymanie siê nad wartoci¹ rzeczy, a nie korzyæ lub przyjemnoæ stanowi o dobru moralnym dzia³ania7.
Zgodnie z myl¹ D. von Hildebranda, tak opisany cz³owiek mo¿e realizowaæ siê na trzy sposoby. Pierwsz¹ postaw¹ jest cz³owiek nieprawy; z powodu
pychy popada w bezczelnoæ, bo ma poczucie urojonej wy¿szoci i nie stara
siê zrozumieæ g³êbi spraw, które go dotykaj¹ (czy¿ nie jest to solipsyzm
etyczny?). Sam dla siebie jest autorytetem, wie jakby wszystko z góry. Cynizm sp³aszcza mu dostêpny wiat do jednego wymiaru  obojêtnoci wobec
tego, co ma swoj¹ niezale¿n¹ od niego wartoæ. Taki cz³owiek nie ma szacunku wobec nikogo i niczego; dosiêga rzeczywistoci poprzez dotykalnoæ. St¹d
i niedostêpna staje siê dla niego przestrzeñ religii.
Druga charakterystyka to niepohamowana po¿¹dliwoæ. Tego typu nieprawy cz³owiek zwraca uwagê tylko na to, co daje mu przyjemnoæ lub
po¿ytek lub to, co jest mu przydatne. Wi¹¿e wszystko z interesem i traktuje
wiat jako rodek do osi¹gania egoistycznych celów. Nie pozwala ludziom na
rozwiniêcie ich przymiotów, przyporz¹dkowuj¹c je do swoich wymiarów. Bezczelnoæ opiera siê na krótkowzrocznoci egoizmu.
Trzeci typ cz³owieka w klasyfikacji Hildebranda jest zgo³a odmienny.
Pozbawiony pychy, egoizmu i po¿¹dliwoci pozwala istniej¹cym obok rzeczom
5 Ibidem, s. 11: Przeto wa¿niejsze od tworzenia dóbr kulturalnych jest samo jestestwo
cz³owieka, jego janiej¹ca wartociami moralnymi osobowoæ. Pouczaj¹co brzmi dalsza czêæ
wywodu: Dopóki kto przechodzi obok ludzi, nie dostrzegaj¹c ich wartoci moralnych, dopóki
kto nie odró¿nia wartoci tkwi¹cej w prawdzie od bezwartociowoci tkwi¹cej w fa³szu, dopóki
nie rozumie, jak¹ wartoæ posiada ¿ycie ludzkie lub jak brak wartoci kryje w sobie niesprawiedliwoæ  dopóty jest niezdolny do tego, by byæ moralnie dobry.
6 Ibidem, s. 12.
7 Ibidem, s. 1314: Nieprawy, bezczelny cz³owiek jest niezdolny do powiêceñ i podporz¹dkowania siê czemukolwiek. Albo jest niewolnikiem pychy, owego egoizmu, który zasklepia
go w sobie i zamyka oczy na to, co jest wartoci¹ [...] lub te¿ jest niewolnikiem po¿¹dliwoci,
wskutek której wydaje mu siê, ¿e ca³y wiat istnieje po to, aby on mia³ okazjê osi¹gniêcia
przyjemnoci. Tote¿ cz³owiek nieprawy nie ma nigdy wewnêtrznej ciszy. [...] Atakuje wszystko
w tak wstrêtny i nietaktowny sposób, ¿e widzi i s³yszy tylko samego siebie, zupe³nie nie
dostrzegaj¹c tego, co istnieje poza nim.
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i ludziom rozwijaæ siê bez przyporz¹dkowywania ich do siebie. Staje siê
obserwatorem piêkna i dobra, delektuje siê nimi, bêd¹c  na miarê s³ów ks.
J. Tischnera  paziem wobec wartoci. Taka postawa jest charakterystyczna dla cz³owieka prawego. Pozwala budowaæ relacje w ma³¿eñstwie, w spo³eczeñstwie lub w stosunku do przyrody, nie alienuje siê równie¿ wobec
Boga8.
W dalszej czêci swojej rozprawy doktorskiej von Hildebrand ukazuje
szczegó³owe aspekty wiernoci, poczucia odpowiedzialnoci, poszanowania
prawdy i dobroci, które realizuj¹ postawy cz³owieka prawego9. Wydaje siê, ¿e
wspó³czenie odpowiedzialnoæ to taki wysi³ek, który skutecznie chroni ludzi
przed faktycznymi lub choæby mo¿liwymi problemami ¿ycia. Nie funkcjonuje
przecie¿ spo³eczny ostracyzm wobec nieuczciwych biznesmenów, wrêcz przeciwnie  zasiadaj¹ oni w lo¿ach jurorskich, staj¹ siê autorytetami wykreowanymi przez dobrze op³acone media, a nawet kreuj¹ wartoci. Prezentuj¹
chocholi taniec w wietle jupiterów, gdy rzuc¹ choæby parê groszy podczas
charytatywnej fety. Pars pro toto. Jest to jednak atawistyczny sposób odnalezienia siê na scenie w dobrym czasie10. Brakuje bowiem wiadomego wyboru,
akceptacji lub odrzucenia wartoci, to raczej automatyzm dzia³ania instynktownego. Przypadkowoæ dzia³ania wyznaczaj¹ca zysk wytraca treci moralne czynów.
Brak ukierunkowania na wiadomoæ, ¿e czyny maj¹ swoj¹ wartoæ niezale¿n¹ od op³acalnoci, stanowi o braku poczucia odpowiedzialnoci. ¯ywio³owe kierowanie siê w dzia³aniu w³asnym widzimisiê daje poczucie si³y
i kreuje cz³owieka na pana rzeczy. Z takiej postawy wyrasta cz³owiek lekkoduch. Charakteryzuje go bezmylnoæ, ignorowanie wiata wartoci; cz³owiek
taki nie posiada kryteriów samokontroli. W jego odczuciu wartoci¹ sam¹
w sobie jest poszukiwanie innoci i przyjemnoci.
Modyfikacj¹ wy¿ej opisanej sylwetki jest cz³owiek moralnie niewiadomy. Owszem, uznaje wartoci, jednak¿e nie jest z nimi skojarzony. Nie pos³uguje siê stabilnymi wyznacznikami postêpowania. Chwilowy obiór jakich
wartoci, takich jak dobroæ, hojnoæ lub udzielanie pomocy, równie szybko
mo¿e przerodziæ siê w ich przeciwstawnoæ. Funkcjonuje równie¿ kolejna
typologia lekkoducha; d¹¿¹c do jakich wartoci, ze wzglêdu na powierzchownoæ charakteru, osoba taka zadowala siê powierzchown¹ orientacj¹ co
8
9

Ibidem, s. 1419.
Ibidem, s. 2728: Wiernoæ jest woln¹, g³êboko przemylan¹ odpowiedzi¹ na g³os wiata prawdy i wartoci, na ich niezmienn¹, immanentn¹ donios³oæ, odpowiedzi¹ wreszcie na
wymagania, których s¹ ród³em. Bez postawy wiernoci nie ma kultury i postêpu wiedzy, nie
ma ¿ycia we wspólnocie, a przede wszystkim nie ma ¿ycia etycznego ani rozwoju moralnego.
10 Ibidem, s. 28: Przede wszystkim za jego ¿ycie w ogóle nie jest przyporz¹dkowane
wiadomie i wyranie kryteriom dobra i z³a. Jeli nawet w danej chwili odrzuca co z³ego czy
aprobuje co dobrego, to ród³em tego wyboru s¹ raczej naturalne jego sk³onnoci ni¿ prawdziwe zrozumienie i kierowanie siê bezwzglêdnymi wymaganiami wartoci.
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do wartoci. Pomimo dobrej woli nie wk³ada trudu w rozpoznanie g³êbi problemów11. Odpowiedzialny cz³owiek, dzia³aj¹c, podpiera siê nie tylko w³asnym zapatrywaniem, ale wyzbywszy siê egocentryzmu i zarozumia³oci, dopuszcza istnienie granic swych kompetencji. Sugestie otoczenia nie s¹
podstaw¹ jego dzia³ania; szuka jednak¿e autorytetu.
Inn¹ postaw¹, analizowan¹ przez Hildebranda, jest poszanowanie prawdy12. Wobec otaczaj¹cej rzeczywistoci cz³owiek nieprawy zachowuje siê bezczelnie, jakby nie istnia³a. To on stwarza j¹ od nowa. Ignorancja jest sposobem na ¿ycie. Przenikliwy znawca ¿ycia, a chyba takim by³ Hildebrand,
wyró¿ni³ trzy typy k³amców. Najtrudniejszym przypadkiem jest k³amca przebieg³y. Ten bez skrêpowania przystosowuje prawdê do swoich celów i zamiarów. Diabolicznie przedstawia k³amstwo jako prawdê. Jest hipokryt¹. Nie
zaprzecza prawdzie, on j¹ tworzy. W zale¿noci od intencji k³amstwo mo¿e
funkcjonowaæ w skali od niewinnego, poprzez polityczne, a¿ do z³oliwego.
Drugim typem k³amcy jest ten, który sam sobie zadaj¹c k³am w podobny
sposób przedstawia rzeczywistoæ otoczeniu. Wszelkie sytuacje upokorzenia,
w³asnego b³êdu, przykroci ubiera w odpowiednie przek³amania, zas³aniaj¹c
niesmak doznañ. Tylko porednio jego k³amstwo staje siê udzia³em innych,
lecz nie s¹ to dzia³ania w pe³ni wiadome i w pe³ni bezczelne. Nie do koñca
zdaje sobie sprawê ze swoich k³amstw, jest jednak¿e kreatorem wiata
obok, iluzji. W zale¿noci od natê¿enia przemyleñ mo¿na sklasyfikowaæ
takie postawy od stanów chorobliwych a¿ po faryzejskie.
Ostatnia postawa k³amcy to cz³owiek, który co prawda nie ma zamiaru
bezporednio przek³amywaæ rzeczywistoci, lecz swoj¹ afektywnoci¹ stwarza
wiat u³udy przez sw¹ sztucznoæ i nienaturalne, czêsto snobistyczne postêpowanie. Upodobniona do poprzedniej postawa to przesada: histeryczne
wrêcz anga¿owanie siê w ró¿nowartociowe stany; wyolbrzymiona nienawiæ
i gdzie obok ha³aliwa mi³oæ. Nie inaczej nale¿y oceniæ postêpowanie ludzi,
którzy podatni na sugestie pozwalaj¹ sobie narzuciæ czyje pogl¹dy i przekonania bez osobistego ich os¹du. Powtarzanie i beznamiêtne przyjêcie czyjej
wizji jest wprowadzeniem siebie w wiat ok³amany13.
Z³oæ k³amstwa polega na zuchwa³ym promowaniu nowych definicji rzeczywistoci, na blefie biznesowym, na zarozumia³oci przew³aszczenia prawa
do stanowienia nowego, nie licz¹c siê z jak¹ obiektywnoci¹ starego.
Ob³uda reklamy i mowy polityków, pocieszenie prostytutki to te same wa11

Ibidem, s. 2933: Miarodajn¹ podstaw¹ rozró¿nienia cz³owieka odpowiedzialnego od
nieodpowiedzialnego jest [...] czy stoi przed jego oczyma jasno i wyranie wartoæ i jej zwi¹zek
z sytuacj¹.
12 Ibidem, s. 36: [K³amca] nie ma szacunku dla ¿adnych w ogóle wartoci. Przypisuje
sobie w³adzê nad wszystkim i rz¹dzi tym, co obiektywnie istnieje, wed³ug swego widzimisiê,
jakby to by³o urojenie lub zabawka dla tyrañskiej samowoli.
13 Ibidem, s. 3643.
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rianty jednego k³amstwa. Jego istotna czêæ to zwodzenie odbiorcy s³ów,
wizji, dzia³ania; to równie¿ instrumentalne i niepowa¿ne traktowanie wyborcy, pacjenta lub klienta14. Tylko Bóg nie jest podatny na k³amstwa.
Ostatni¹ omawian¹ cech¹ cz³owieka moralnego wed³ug Hildebranda jest
dobroæ bêd¹ca zarazem owocem i warunkiem moralnego ¿ycia. I tak jak
poprzednio autor ten przedstawia trzy typy przeciwstawne charakterystyce
cz³owieka dobrego. To cz³owiek obojêtny, o twardym sercu i cz³owiek z³y. Ten
ostatni jest opanowany pych¹ i nienawidz¹cy wszystkiego, co mog³oby mieæ
posmak doskonalszego dzia³ania lub kszta³tu. Niechêæ do cnoty i ich nosicieli
przeradza siê w nienawiæ i chêæ, by inni myleli podobnie jak on. Zamiast
akceptacji innoci, ur¹gaj¹cy prawdzie krzyk o tolerancji i omieszaj¹ca
k³amcê pustka. Sama w sobie nie jest ona atrakcyjna, ale ukazywana bywa
jako wolnoæ i w tym inni odczytuj¹ piêkno pustki i z³a.
Kolejna wyró¿niona postawa to cz³owiek o twardym sercu. Nie wystêpuje
on jawnie, wyranie przeciwko innym ludziom, jednak¿e jest stabilny w swej
nie¿yczliwoci wobec nich. Ignoruje ich uczucia i pogl¹dy. Jego bezwzglêdnoæ doprowadza do sytuacji, ¿e traktuje ich jak rzeczy. Charakterystyczne
dla takiej osoby jest zamkniêcie, egoistyczny i przelêkniony brak szczeroci,
nieub³agana, chorobliwa wrêcz mciwoæ.
Wreszcie, odmiennie do poprzedniego typu, cz³owiek ch³odny, obojêtny
nie jest wrogo ustawiony do innych czy te¿ brutalny i mciwy; jest po prostu
wygodny. Granic¹ jego obojêtnoci jest w³asny ból, doznana niesprawiedliwoæ lub upokorzenie. Z innymi zacznie dzia³aæ tylko w przypadku naruszenia jego w³asnego azylu, bo jest egocentrykiem15.
Szczêliwy by³ Hildebrand, bo mia³ jeszcze gdzie uciec przed fobicznie
wymalowanym wiatem Hitlera. Dzisiaj ten wiat siê skurczy³, ju¿ nie ma
gdzie uciekaæ przed medialnym k³amstwem i iluzj¹ zapodawan¹ przez polityków. M³odzi ludzie znów s¹ uczeni tak, jak starzy byli kiedy, ¿e cnot¹ jest
wytê¿ona praca dla dobra przysz³ych pokoleñ. Uczciwy cz³owiek podle siê
czuje w wiecie, gdzie ze s³owników wytarto proste s³owa, takie jak sprawiedliwoæ, równoæ w demokracji, prawda i dobroæ; gdzie starcem byæ to przekleñstwo, a nie nobilitacja, gdzie infantylny ha³as niekompetencji g³oniejszy
jest od rozs¹dku. Ideologicznie niepoprawni te¿ spotykaj¹ swoje Syberie wygnania pod okrelenia moherowy. W wiecie fikcji tylko sen o demokracji
wydaje siê byæ scenariuszem czekaj¹cym na realizacjê.

14
15

Ibidem, s. 4244.
Ibidem, s. 4650.
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Summary
Presenting the issue of the myth of youth might seem far from legal
disputes and not related to law. It is a fact that it is more of a description of
a state of reality in the context of historical experience of the German
society, rather than pointing out reference to legal articles. However, this is
a conscious effort to highlight the need of subjectifying social changes taking
place in the globalizing world.
Law is an effective tool while forming new tendencies, but it remains
only a tool. The purpose of the presentation is to point out that the way
a young generation is formed in the face of the law in force is not an
indifferent matter. If the law influences an ethically formed society it will
not cause large deformations. If it, however, impacts an ethical void, and this
might occur in case of a young generation subjected to various influences of
the liberal ideology, the results can be disastrous. The legal space is being
ideologized. An ethical man is needed for program changes, in order not to
lose the dimensions of a democratic state. That is why quoted Hildebrandt
suggests some solutions good for present days as well.
This basic alphabet of esthetics is able to be applied to the modern man;
it fits into the real educational perspectives. Referring to Hitlerism, the
revolt of young Germans or the generation building socialist realism in
Poland is only pointing to the continuity of history and similarity of social
management methods. Essayistic form of the presentation is only a way of
presenting this difficult problem in a wider context, not only legal. Because
the law, contrary to the theories, is not only an autopoietic system. It stems
from an ethical system and, regretfully, can become a tool of destruction
without it.
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Równoæ kobiet i mê¿czyzn jako jeden
z podstawowych elementów zasady dobrych
rz¹dów  good governance  w wietle art. 15
wersji skonsolidowanej
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
1. Podstawowe pojêcia i za³o¿enia metodologiczne
W art. 15 akp. 1 (dawniej art. 255 Traktatu o Ustanowieniu Wspólnoty
Europejskiej) wersji skonsolidowanej Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej1 jest mowa o wspieraniu dobrych rz¹dów i zapewnienia uczestnictwa
spo³eczeñstwa obywatelskiego; instytucje, organy i jednostki organizacyjne
Unii dzia³aj¹ z jak najwiêkszym poszanowaniem zasady otwartoci2. Pojêcie
dobry rz¹dów jest t³umaczeniem angielskiego s³owa governance, który semantycznie pochodzi od greckiego s³owa êõâåñíÜù, oznaczaj¹cego czynnoæ rz¹dzenia, kierowania czy prowadzenia3. W sensie metaforycznym termin ten zosta³
u¿yty po raz pierwszy przez Platona. W jêzyku ³aciñskim stosowano kilka terminów, które mog¹ byæ uwa¿ane za to¿same z angielskim terminem governance,
np. rego, guberno, auspicor. Obecne wykszta³ci³a siê nowa warstwa znaczeniowa charakterystyczna dla wspó³czesnego znaczenia terminu governance, który
oznacza nie tyle samo rz¹dzenie, administrowanie czy zarz¹dzanie, lecz proces
podejmowania decyzji gospodarczych, politycznych czy spo³ecznych oraz
uczestnictwo w tym procesie ró¿nych grup interesów spo³ecznych, gospodarczych i politycznych, w tym kobiet czy organizacji pozarz¹dowych4.
1 W Traktacie Lizboñskim w art. 1 zmieniono nazwê z Traktat o Ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej na Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2 T³umaczenie polskie podajê za [online] <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/>, dostêp:
19 grudnia 2008.
3 O. Jurewicz, S³ownik grecko-polski, t. 1, wyd. PWN, Warszawa 2000, s. 561.
4 Zob. S. Fel, Podmioty pozarz¹dowe w global governance, [online] <http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt8/13_fel.pdf >, dostêp: 27 grudnia 2008.
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Art. 15 akp. 1 poza samym formu³owaniem nie zawiera definicji terminu
governance. Mo¿na przyj¹æ, ¿e termin ten oznacza proces podejmowania czy
wypracowywania decyzji oraz proces ich implementacji, czyli wdra¿ania
w ¿ycie. Mo¿e byæ u¿ywany w ró¿nych kontekstach, m.in. zarz¹dzania korporacjami (corporate governance), miêdzynarodowego zarz¹dzania (international
governance), narodowego zarz¹dzania (national governance), globalnego zarz¹dzania (global governance) czy zarz¹dzania lokalnego (local governance)5.
Wychodz¹c od powy¿ej cytowanego zapisu art. 15 wersji skonsolidowanej
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, celem niniejszego artyku³u
jest ukazanie istotnych elementów dobrego zarz¹dzania w wietle przepisów
prawa Unii Europejskiej. Do tych elementów nale¿y zaliczyæ: równ¹ partycypacjê mê¿czyzn i kobiet w podejmowaniu decyzji politycznych i spo³ecznych
(participation), wyranie sformu³owanie zasad dotycz¹cych ochrony praw
cz³owieka (rule of law), przejrzystoæ procedur podejmowanych decyzji
(transparency), równe traktowanie wszystkich podmiotów gospodarczych (responsiveness), podejmowanie decyzji uwzglêdniaj¹cych interesy wszystkich
grup i uczestników spo³eczeñstwa (consensus oriented), równe traktowanie
wszystkich grup spo³ecznych (equity and inclusiveness), maksymalne wykorzystanie zasobów naturalnych z zastrze¿eniem zasady zrównowa¿onego rozwoju (effectiveness and efficiency), przejrzystoæ rozliczeñ nie tylko instytucji
publicznych, ale równie¿ i podmiotów prywatnych (accountability)6. W tym
opracowaniu ograniczam siê do przestawienia za³o¿eñ europejskiej polityki
równych szans dla kobiet i mê¿czyzn. Analizie prawnej zostan¹ tu poddane
przepisy europejskich aktów podstawowych, tj. traktatów wspólnotowych,
poczynaj¹c od tego pierwszego, czyli Traktatu Ustawiaj¹cego Europejsk¹
Wspólnotê Wêgla i Stali, poprzez Traktat Ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Energii Atomowej, Traktat Ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat Amsterdamski, Traktat Nicejski, Traktat Lizboñski.

2. Od ontologicznej do pragmatycznej równoci
mê¿czyzn i kobiet
Koncepcja równoci mê¿czyzn i kobiet siêga swoimi korzeniami prawa
rzymskiego, gdzie fundamentalnym za³o¿eniem by³a idea jednakowej wolnoci dla wszystkich. Znany prawnik tamtych czasów, Florentinus, pisa³, ¿e
wolnoæ jest cech¹ naturaln¹ wszystkich ludzi, a dopiero prawo ludzkie
5 Zob. [b.a.] What is good Governance?, [online] <http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp>, dostêp: 20 grudnia 2008.
6 Zestaw powy¿szych elementów okrelaj¹cych znaczenie terminu governance podajê za
ibidem.
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wprowadza wszelkie podzia³y, jak chocia¿by ten, wed³ug którego s¹ wolni
i niewolnicy7. Pierwszy raz równoæ mê¿czyzny i kobiety w sposób wyrany
zosta³a okrelona w pismach w. Paw³a, który pisa³, ¿e chrzest powoduje
zniesienie wszelkich ró¿nic, w tym pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹8. Ontologiczna wiadomoæ tej równoci pozostawa³a jednak w du¿ej mierze w sferze
rozwa¿añ teoretycznych. Wówczas sukcesem by³o obdarzenie kobiet szacunkiem i uznaniem ich prac domowych.
Dopiero wiek XIX przyniós³ wielkie zmiany w tym zakresie. Zaczêto
sobie uzmys³awiaæ potrzebê faktycznego zrównania kobiet z mê¿czyznami
w zakresie prawa publicznego i prywatnego. Kobiety zyska³y dostêp do nauki
oraz wykonywania wszystkich zawodów. Najwiêkszym jednak sukcesem by³o
umo¿liwienie kobietom udzia³u w ¿yciu politycznym. Jednym z podstawowych za³o¿eñ wspó³czesnej demokracji jest reprezentatywnoæ kobiet i mê¿czyzn w podejmowaniu decyzji na tym samym poziomie.
Unia Europejska, zbudowana na bazie Wspólnot Europejskich, wypracowa³a kanon wspólnych wartoci. Wed³ug art. 2 wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej, równoæ mê¿czyzny i kobiety sta³a siê jedn¹
z podstawowych wartoci obok poszanowania godnoci ludzkiej, wolnoci,
tolerancji, niedyskryminacji, sprawiedliwoci i solidarnoci. Za zgodnie
z art. 3 jednym z celów Unii Europejskiej jest zwalczanie wszelkich form
dyskryminacji i nierównoci, w tym istniej¹cej pomiêdzy mê¿czyznami i kobietami.

3. Równoæ kobiet i mê¿czyzn w prawie pracy
i ubezpieczeñ spo³ecznych
W 1957 r. w art. 119 Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej
(dalej: EWG) wprowadzono wyrany nakaz wprowadzenia i stosowania
w wewnêtrznym systemie prawa zasady równoci pracowników bez wzglêdu
na p³eæ. W tamtym okresie najbardziej dra¿liwym przejawem tej dyskrymi7 Florent. 9 Inst. (D. 1.5.4 pr. 1): Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere
libet, nisi si quid vi aut iure prohibetur. Servitus est constitutio iuris gentium, quo quis domínio
alieno contra naturam subicitur (Wolnoæ jest naturaln¹ mo¿noci¹ czynienia co siê komu
podoba, o ile nie zabrania tego prawo ani nie dzia³a przymus. Niewolnictwo jest instytucj¹
prawa narodów, przez któr¹ kto wbrew naturze podporz¹dkowany jest w³adztwu innego),
t³um. B. Szolc-Nartowski, Digesta Justyniañskie, ks. 1, Warszawa 2007, s. 5152.
8 Gal. 3,2728: Quicumque enim in Christo baptizati estis, Christum induistis. Non est
Iudaeus, neque Graecus: non est serwus, neque liber: non est masculus, neque femina (Bo wy
wszyscy, którzy zostalicie ochrzczeni w Chrystusie, przyobleklicie siê w Chrystusa. Nie ma ju¿
¿yda ani poganina, nie ma ju¿ niewolnika ani cz³owieka wolnego, nie ma ju¿ mê¿czyzny ani
kobiety, wszyscy bowiem jestemy kim jednym w Chrystusie Jezusie). Tekst podajê za wydaniem krytycznym E. Nestle, Novum Testamentum. Graece et Latine, London 1963; t³um. Biblia
Tysi¹clecia, Poznañ 1982.
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nacji by³o ró¿nicowanie p³acy, st¹d praktycznym wyrazem zasady niedyskryminowania kobiet by³o wprowadzenie regu³y takiego samego wynagradzania
za tak¹ sam¹ pracê pracowników p³ci mêskiej i ¿eñskiej o takich samych
kwalifikacjach. Wówczas za takie samo wynagrodzenie uwa¿ano zwyk³¹ podstawow¹ lub minimaln¹ pensjê lub uposa¿enie oraz wszystkie inne korzyci
w gotówce lub w naturze otrzymywane przez pracownika bezporednio lub
porednio z racji zatrudnienia. Do zobiektywizowanych kryteriów równoci
nale¿y zaliczyæ wynagrodzenie przyznane za tak¹ sam¹ pracê na akord,
okrelane na podstawie takiej samej jednostki miary, oraz wynagrodzenie za
pracê na czas, takie samo na tym samym stanowisku. Te w³anie postanowienia znalaz³y swoje odzwierciedlenie w art. 157 wersji skonsolidowanej
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
W myl art. 121 Traktatu o EWG Komisja Europejska otrzyma³a upowa¿nienie do przygotowania i wdro¿enia odpowiednich aktów normatywnych
z zakresu bezpieczeñstwa socjalnego. W tym przepisie nie by³o wyranego
umocowania Komisji do wprowadzenia nowych regulacji w zakresie równoci
mê¿czyzn i kobiet pod wzglêdem pracy i wynagrodzenia. Dzia³aj¹c na podstawie uprawnienia dorozumianego, Komisja wyda³a seriê dyrektyw i rozszerzy³a równouprawnienie na nowe kwestie, takie jak: szkolenia, dostêp do pracy,
rozwój kariery czy warunki pracy. Od lat osiemdziesi¹tych Komisja wprowadza programy maj¹ce na celu kszta³towanie europejskiej polityki zwalczania
wszelkiej dyskryminacji kobiet w zakresie pracy9.
W tytule XI (dawniej VIII) Traktatu Ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (dalej: TWE) zosta³a wprowadzona szersza regulacja polityki spo³ecznej. Art. 137 (dawniej 118 TWE) dotycz¹cy polityki spo³ecznej rozbudowano
o nowe treci i podzielono go na 6 akapitów. W akp. 2 wprowadzono zasadê
równoci mê¿czyzn i kobiet w zakresie mo¿liwoci na rynku pracy i traktowania w pracy. Takie rozwi¹zanie jest pok³osiem art. 2 porozumienia
w sprawie polityki spo³ecznej zawartego miêdzy pañstwami cz³onkowskimi
Wspólnoty Europejskiej, dodanego do Traktatu o Unii Europejskiej (tzw.
Traktat z Maastricht z 1992 r.). W porozumieniu tym Wspólnota zobowi¹za³a
siê do wspierania i uzupe³niania dzia³añ pañstw cz³onkowskich m.in. we
wdra¿aniu równoci kobiet i mê¿czyzn w odniesieniu do ich szans na rynku
pracy i traktowania w pracy.
W wersji skonsolidowanej Traktatu o Funkcjonowaniu Wspólnoty Europejskiej do art. 3 zosta³ dodany ust. 2, w którym wyra¿ono wolê polityczn¹
Wspólnoty do popierania równoci miêdzy mê¿czyznami a kobietami w dzia³aniach okrelonych w ust. 1 tego¿ artyku³u. S¹ to dzia³ania o charakterze
gospodarczym, których celem jest stworzenie wspólnego rynku w zakresie
9 Zob. Z.M. Doliwa-Klepacki, Integracja Europejska. £¹czenie z uczestnictwem Polski
w UE i Konstytucj¹ dla Europy, Bia³ystok 2005, s. 570 n. Zob. równie¿ [online] <http://www.federa.org.pl/publikacje/biuletyn/ue/ue1/ue1_2.htm<, dostêp: 22 grudnia 2008.
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rolnictwa, rybo³ówstwa, transportu, badañ naukowych, ochrony konsumenta,
ochrony rodowiska itd. Takie sformu³owanie woli politycznej decydentów
ówczesnej Wspólnoty ukazuje ograniczenie tej równoci przede wszystkim do
prawa pracy i dzia³añ o charakterze ekonomicznym.
Kolejne zmiany w TWE zosta³y wprowadzone Traktatem Amsterdamskim. W wersji ujednoliconej art. 121 TWE zosta³ rozbudowany i wcielony do
art. 119 jako 4 akapit, a mianowicie zasada równoci p³ci nie jest absolutna,
bowiem pañstwa cz³onkowskie mog¹ wprowadziæ korzystniejsze regulacje dla
grup zawodowych, w których wystêpuje nadreprezentacja jednej z p³ci.
Wprowadzenie takich regulacji mo¿e byæ uzasadnione koniecznoci¹ zapobiegania niekorzystnym sytuacjom w karierze zawodowej i ich kompensowania10.

4. Równa pozycja mê¿czyzny i kobiet w spo³eczeñstwie
 zakaz handlu kobietami
Drugim obszarem problemowym dotycz¹cym zwalczania dyskryminacji
kobiet jest okrelenie równej pozycji kobiety i mê¿czyzny w spo³eczeñstwie.
W staro¿ytnej Grecji zadaniem kobiety by³o troszczenie siê o dom, za wyjcie z niego mog³o byæ usprawiedliwione jedynie koniecznoci¹ zrobienia zakupów czy dokonania czynnoci religijnych. Kobiety nie mia³y te¿ dostêpu do
ówczesnego systemu owiaty i by³y zasadniczo poddane mê¿czyznom11.
W antycznym Rzymie sytuacja by³a lepsza  wprawdzie nie mia³y one prawa
do udzia³u w ¿yciu politycznym, jednak kobiety wolne cieszy³y siê wiêksz¹
swobod¹. Nie by³y ograniczane w wyjciach z domu, a w prawie rzymskim
wypracowano instrumenty wyzwalaj¹ce ¿onê spod w³adzy mê¿a, np. ius
trium liberorum12. Z czasem spo³eczna pozycja kobiet uleg³a wzmocnieniu.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e to w³anie chrzecijañstwo objê³o kobiety procesem edukacyjnym. W konsekwencji zaczê³y one pe³niæ wa¿ne funkcje w pierwotnych gminach chrzecijañskich (nawet diakonisy) oraz w strukturze administracyjnej. Znaczny wzrost pozycji kobiety w spo³eczeñstwie nast¹pi³
dopiero w XIX i XX w. Regulacje wspólnotowe opieraj¹ siê w³anie na tym
wczeniejszym dorobku w procesie zrównywania pozycji kobiety i mê¿czyzny.
W wietle prawa unijnego kobiety maj¹ prawo do takiej samej jak mê¿czyni edukacji, uprawniania sportu, kszta³cenia zawodowego. Na podstawie
10 Zob. F.J. Mazurek, Godnoæ osoby ludzkiej podstaw¹ praw cz³owieka, Lublin 2001,
s. 15 n.; J. Rosenau, E.O. Czempiel, Governance without Government, Cambridge 1992.
11 Herodot, Dzieje, 3,7982; Zob. E. Mireaux, ¯ycie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej, Warszawa 1962.
12 Kobieta, która urodzi³a troje dzieci, wychodzi³a spod w³adzy mê¿a i stawa³a siê samodzielna.
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art. 2e Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia mo¿e podejmowaæ dzia³ania wpieraj¹ce i koordynuj¹ce dzia³ania pañstw cz³onkowskich
w zakresie edukacji i kszta³cenia zawodowego bez wzglêdu na p³eæ. W art. 63a
Traktatu Lizboñskiego jest mowa o zakazie handlu kobietami, za w art. 69b
 o zakazie seksualnego wykorzystywania kobiet.

5. Reprezentacja kobiet w polityce i na stanowiskach
decyzyjnych Unii Europejskiej
Równoci mê¿czyzn i kobiet we wspó³czesnej demokracji europejskiej nie
mo¿na ograniczaæ wy³¹cznie do sfery zagadnieñ zwi¹zanych z prawem pracy
i zabezpieczeniami spo³ecznymi czy z prawem czynnego uczestniczenia
w ¿yciu spo³ecznym. Nie mniej wa¿n¹ sfer¹ jest struktura decyzyjna administracji publicznej, czyli chodzi tu o równy z mê¿czyznami udzia³ kobiet
w ¿yciu politycznym. Nadal daje siê zauwa¿yæ nadreprezentatywnoæ mê¿czyzn w organach przedstawicielskich. W sk³adzie Parlamentu Europejskiego
znajduje siê nie wiêcej ni¿ 30% kobiet, tymczasem populacja Unii sk³ada siê
a¿ z 51% kobiet. Podobnie jest w innych instytucjach, np. z 27 komisarzy
tylko 10 to kobiety (37%)13.
Postulaty ruchów feministycznych i niektórych partii politycznych zmierzaj¹ w kierunku wprowadzenia parytetu kobiet i mê¿czyzn w organach
Unii. Wydaje siê jednak, ¿e takie postulaty naruszaj¹ podstawow¹ zasadê
racjonalnego ustawodawcy. Nie mo¿na bowiem ograniczyæ wolnoci dokonywania wyborów, co wiêcej  je¿eli wyborcy wybior¹ do Parlamentu Europejskiego w wiêkszoci kobiety, czy wówczas nie nale¿a³oby mówiæ o koniecznoci wprowadzenia parytetu p³ci ze wzglêdu na nadreprezentatywnoæ kobiet
w tym organie Unii? Nale¿y raczej promowaæ ideê równych dla mê¿czyzn
i kobiet szans udzia³u w spo³eczeñstwie demokratycznym, co w konsekwencji
mo¿e doprowadziæ do zwiêkszenia reprezentacji kobiet w polityce i na stanowiskach decyzyjnych. Polityka Unii Europejskiej idzie w³anie w tym kierunku14.
Analiza przepisów traktatowych Unii pokazuje, ¿e nie ma w nich ¿adnych bezporednich uregulowañ dotycz¹cych zwiêkszenia udzia³u kobiet
w polityce i na stanowiskach decyzyjnych. Przepisem ogólnym, bêd¹cym podstaw¹ prawn¹ do wprowadzenia parytetu p³ci w polityce, jest art. 6 pkt 1
Traktatu o Unii Europejskiej, w którym zdeklarowano siê, ¿e Unia jest
13 O. Barburska, Udzia³ kobiet w polityce w rozszerzonej Unii Europejskiej, Problemy
Zarz¹dzania 2005, nr 3(9), s. 114125.
14 Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w parlamentach pañstw cz³onkowskich daje siê zauwa¿yæ doæ
znaczny wzrost liczby kobiet bêd¹cych parlamentarzystkami. Zob. J.M. Mushhaben, The Politics of Critical Acts: Women, Leadership and Democratic Deficits In the European Union,
The European Studies Journal 1998, nr 2, s. 15.
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ustanowiona na zasadach wolnoci, demokracji, poszanowania praw cz³owieka i podstawowych wolnoci15. Przepis ten w wersji skonsolidowanej Traktatu zosta³ zast¹piony treci¹: Unia uznaje prawa, wolnoci i zasady okrelone w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r.,
w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 r. w Strasburgu, który to dokument ma tak¹ sam¹ moc prawn¹ jak Traktaty16.
W art. 23 Karty Praw Podstawowych Unia Europejska zobowi¹za³a siê
do zapewnienia równoci kobiet i mê¿czyzn we wszystkich dziedzinach,
w tym w zakresie zatrudniania, pracy i wynagrodzenia. Takie stwierdzenie
po raz pierwszy w prawie traktatowym rozszerza dzia³ania Unii o prowadzenie polityki w zakresie równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn w polityce
i organach decyzyjnych.
Konsekwencj¹ dyspozycji Traktatu o Unii Europejskiej by³a rezolucja
Parlamentu Europejskiego z 11 lutego 1994 r.17, w której stwierdzono fakt
zbyt ma³ego udzia³u kobiet w strukturach w³adzy, co jest sprzeczne z wartociami demokracji. Zwiêkszenie udzia³u kobiet w tych struktura lepiej by te
struktury legitymizowa³o. Wyra¿ono w tym dokumencie koniecznoæ podjêcia
stosownych dzia³añ, w tym legislacyjnych.
Kolejnym dokumentem Unii dotycz¹cym równoci mê¿czyzn i kobiet
w polityce i organach decyzyjnych jest rezolucja Rady UE z 27 marca 1995 r.
w sprawie zrównowa¿onego udzia³u kobiet i mê¿czyzn w procesach decyzyjnych18. W dokumencie tym pañstwa cz³onkowskie zosta³y wezwane do rozwijania badañ, promowania kampanii informacyjnych, wspierania organizacji
pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz parytetu p³ci. Równie¿ instytucje europejskie powinny stosowaæ procedury rekrutacyjne promuj¹ce wiêksz¹ reprezentacjê kobiet19.
Nowa polityka Unii znalaz³a swoje odzwierciedlenie w realizowanym
w latach 19911995 Trzecim Wspólnotowym Programie Dzia³ania na rzecz
Równych Szans dla Kobiet i Mê¿czyzn20. W dokumencie tym zosta³a potwierdzona dotychczasowa polityka zrównywania szans mê¿czyzn i kobiet nie
tylko w zakresie warunków pracy oraz spraw socjalnych, ale równie¿ udzia³u
kobiet w polityce i organach decyzyjnych. Novum tego programu by³o wyty15 T³umaczenie podajê za A. Przyborowska-Klimaczak, E. Skrzyd³o-Tefelska, Dokumenty
europejskie, t. III, Lublin 1999, s. 53.
16 T³umaczenie podajê za: [online] <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/>, dostêp: 24
grudnia 2008.
17 Dz. U. WE C 61 z dnia 28 lutego 1994.
18 Dz.U WE C 168 z dnia 4 lipca 1995.
19 Zob. O. Barburska, Polityka Unii Europejskiej w zakresie zrównowa¿onego udzia³u
kobiet w politycznych strukturach decyzyjnych (czêæ 1), Studia Europejskie 2007, nr 2, s. 65
oraz na stronie internetowej <www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/art-barburska(mp)IO.pdf>, dostêp: 24
grudnia 2008.
20 Dz.U. WE C 142 z dnia 31 maja 1991.
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czenie nowego celu dzia³añ, czyli faktycznego zwiêkszenia liczby kobiet bior¹cych udzia³ w procesach decyzyjnych organów publicznych Unii i pañstw
cz³onkowskich. Nie chodzi³o zatem tylko o zwiêkszenie reprezentacji kobiet
w organach w³adzy, ale równie¿ o uwzglêdnianie opinii w procesach decyzyjnych wyra¿anych przez pozarz¹dowe organizacje kobiece. Twórcy tego programu podkrelili, ¿e dzia³ania Unii w tym zakresie musz¹ mieæ charakter
subsydiarny. St¹d dzia³ania te finansowo wspiera³o Europejskie Lobby Kobiet. W ten sposób powsta³a Europejska Sieæ Ekspertów Kobiety w procesach decyzyjnych21. Unia finansowa³a ró¿ne programy promuj¹ce i wspieraj¹ce udzia³ kobiet w procesach decyzyjnych, m.in. program pt. Panorama.
Dane statystyczne dotycz¹ce uczestnictwa kobiet w politycznym i publicznym
procesie decyzyjnym22. W 1992 r. w Atenach zorganizowano Europejski
Szczyt Kobiet u W³adzy pod has³em Kobiety w procesach decyzyjnych.
Przyjêto wówczas tzw. Kartê Ateñsk¹, w której zaakcentowano potrzebê wprowadzania zmian w mentalnoci spo³eczeñstwa, dziêki którym ³atwiej bêdzie
o zachowanie parytetu p³ci w procesach decyzyjnych. W okresie póniejszym
odby³y siê kolejne konferencje na temat zachowania owego parytetu23.

Zakoñczenie
Problem równoci p³ci zosta³ dostrze¿ony doæ dawno  w filozofii greckiej czy w prawie rzymskim. Teologia chrzecijañska wnios³a znaczny wk³ad
w proces wyrównywania pozycji prawnej mê¿czyzn i kobiet w spo³eczeñstwie.
By³ to doæ istotny krok w ontologicznym uznaniu równoci p³ci. Jednak ta
teoretyczna wiadomoæ czeka³a ca³e wieki na wdro¿enie w praktykê.
W dwóch poprzednich stuleciach dokona³y siê istotne zmiany w zakresie
zrównania mê¿czyzn i kobiet w prawie pracy i zabezpieczeniach socjalnych.
Na prze³omie XX i XXI w. uwiadomiono sobie, ¿e kobiety w równym stopniu
co mê¿czyni winny braæ udzia³ w ¿yciu spo³ecznym i politycznym, a zw³aszcza w procesach decyzyjnych.
Unia Europejska od lat prowadzi politykê zrównywania szans. W przepisach traktatowych znajduj¹ siê jedynie przepisy dotycz¹ce równoci mê¿czyzn i kobiet w zakresie prawa pracy i uprawnieñ socjalnych. Jednak Karta
Prawa Podstawowych gwarantuje kobietom równie¿ udzia³ w procesach decyzyjnych Unii i pañstw cz³onkowskich. Dzia³ania Unii w tym zakresie maj¹
charakter subsydiarny, st¹d zasadniczo ograniczaj¹ siê do wspierania, w tym
21
22

Zob. O. Barburska, op. cit., s. 69.
Zob. S. de Bethune (red.), Panorama. Statistical data concerning the participation of
women in political and public decision-making, European Network Women in decision-making,
Brussels 1992.
23 Zob. O. Barburska, op. cit., s. 72.
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i finansowego, ruchów i organizacji pozarz¹dowych k³ad¹cych nacisk na zaanga¿owanie kobiet w procesy decyzyjne. Unia poza rezolucjami czy innymi
aktami soft law nie wydaje w tym zakresie ¿adnych rozwi¹zañ prawnych.
Wprowadzenie równoci p³ci, zgodnie z art. 23 Karty Praw Podstawowych i art. 6 wersji ujednoliconej Traktatu o Unii Europejskiej, stanowi
jedn¹ z podstawowych wartoci demokracji i dobrych rz¹dów (good governance). Analiza powy¿szych przepisów prawa traktowego ukazuje, ¿e nie jest
mo¿liwe wprowadzenie ustawowego obowi¹zku zachowania parytetu p³ci
w polityce i organach decyzyjnych, konieczna jest do tego przemiana mentalnoci wyborców i samych kobiet.

Summary
The problem of sex equality was noticed long time ago and was touched
and solved in the Greek philosophy or the Roman law. The Christian theology provided considerable contribution to the process of equaling legal position of men and women in a society. It gave quite significant contribution to
ontological acceptance of sex equality. However, it was theoretical awareness
of the equality that waited for centuries for its practical implementation. The
19th and 20th centuries brought crucial changes, especially within men and
women equality in labor law and support packages. The end of the 20th and
the beginning of the 21st century brought significant changes, since it was
realized that women should also have equal opportunities to men within
participation in social and political life, and especially in decisive processes.
The European Union has been running the policy of sex equal opportunities since 1980s. Treaty regulations concern only men and women equality
within labor law and support packages. However, the Fundamental Rights
Charter guarantees also womens participation in decisive processes of the
EU and Member States. The EUs activities in this matter have a subsidiary
character, therefore they principally are limited to support, including the
financial one, non-governmental movements and organizations that deal
with supporting female movements highlighting womens engagement in
decisive processes. The EU, therefore, besides resolutions or other acts (soft
law), does not provide any legal solutions in this matter.
Sex equality implementation, according to the art. 23 of the Fundamental Rights Charter and the art. 6 of the unified version of the Treaty on the
European Union, remains one of the basic values of democracy and good
governance. The analysis of the above treaty law regulations proves that it is
impossible to implement statutory obligation of preserving sex equality parity in politics and decisive bodies and mental change of voters and women
themselves is necessary.
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Wielojêzycznoæ a interpretacja
europejskiego prawa wspólnotowego
Mamy pe³n¹ wiadomoæ, ¿e podjêta przez nas problematyka wp³ywu
wielojêzycznoci europejskiego prawa wspólnotowego na realizacjê zasady
jednolitoci wyk³adni i stosowania tego prawa jest niezwykle skomplikowana
i wieloaspektowa. Celem pracy jest jedynie zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia, nie za próba formu³owania ostatecznych rozwi¹zañ.
W polskiej teorii i filozofii prawa funkcjonuj¹ (w interesuj¹cym nas zakresie) pojêcia wyk³adnia oraz interpretacja. Na potrzeby niniejszej pracy,
mimo i¿ niektórzy autorzy rozró¿niaj¹ te terminy i u¿ywaj¹ ich
w odmiennych kontekstach, przyjmujemy, ¿e s¹ one to¿same co do znaczenia1. W trakcie rozwa¿añ bêdziemy siê pos³ugiwali pojêciem interpretacja,
z uwagi na jego ³aciñski rodowód i obecnoæ w g³ównych jêzykach europejskich2. Poprzez interpretacjê prawa, abstrahuj¹c od sporów teoretycznych,
rozumiemy ustalenie znaczenia okrelonego przepisu lub jego fragmentu,
czyli okrelenie, do jakich stanów faktycznych lub prawnych on siê odnosi3.
Mówi¹c o sformu³owanej przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci zasadzie jednolitoci wyk³adni i stosowania prawa wspólnotowego, która nakazuje uwzglêdnianie wszystkich wersji jêzykowych testu prawnego (jako autentycznych), w sposób naturalny nasuwa siê pytanie: Czy w ka¿dym
przypadku mo¿liwie jest oddanie tej samej treci komunikatu w ró¿nych
jêzykach? Czy komunikat sformu³owany w jêzyku A mo¿na w ka¿dym przypadku sformu³owaæ w jêzyku B tak, aby posiada³ on to¿samy zakres treciowy (to¿same znaczenie)?
1 R. Sarkowicz, Poziomowa interpretacja tekstu prawnego, Kraków 1995, s. 2229;
R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 1996, s. 6169.
2 K. Lankosz, Interpretacja statutów organizacji miêdzynarodowej, Kraków 1985, s. 23;
Ju¿ sam wybór pojêcia interpretacja wskazuje na przynale¿noæ do tzw. europejskiej kultury
prawnej (sic!).
3 L. Morawski, Wyk³adnia w orzecznictwie s¹dów. Komentarz, Toruñ 2002, s. 1516.
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Z pewnoci¹ w niektórych przypadkach problemem jest oddanie tej samej treci w dwóch odmiennych jêzykach narodowych. Co do tego panuje
zgoda wród przedstawicieli przek³adoznawstwa. Jeli zatem problematyczne
jest wyra¿enie tej samej treci w dwóch jêzykach, to oczywiste, ¿e trudnoæ
ronie geometrycznie, gdy jêzyków jest dwadziecia jeden4.
Zasad¹ jest bowiem, ¿e ka¿dy jêzyk urzêdowy pañstwa cz³onkowskiego
(z wyj¹tkiem jêzyka irlandzkiego) jest jêzykiem urzêdowym Unii. Ta zasada
znalaz³a normatywny wyraz w rozporz¹dzeniu nr 1 z 15 kwietnia 1958 r.
Oficjalny dziennik promulgacyjny Unii Europejskiej Official Journal of European Union jest wydawany w ka¿dym z jêzyków urzêdowych5. Ranga
problemu i stopieñ jego komplikacji wzrasta, gdy komunikaty jêzykowe zawieraj¹ wypowiedzi dyrektywalne (specyficzny jêzyk prawniczy), które s¹ dla
okrelonych podmiotów obowi¹zuj¹cymi regu³ami postêpowania.
Europejskie prawo wspólnotowe co do zasady jest bezporednio stosowane przez organy krajowe i wywiera bezporedni skutek na terytorium
pañstw-cz³onków Unii Europejskiej, czemu ma sprzyjaæ jego dostêpnoæ
w ka¿dym z krajów w narodowym jêzyku urzêdowym. Fakt ten w naturalny
sposób poci¹ga za sob¹ powa¿ne problemy w zachowaniu jednolitoci interpretacji i stosowania prawa wspólnotowego, gdy¿: The EC Treaty is valid in
twelve languages and most regulations and directives are valid in eleven
languages. As translation is not an exact science, this inevitably leads to
variations in the meaning of words in the various texts. Jednoczenie podmiot prawa wspólnotowego powinien znajdowaæ siê w takiej samej sytuacji
prawnej, przys³ugiwaæ winny mu te same prawa i ci¹¿yæ winny na nim te
same obowi¹zki, niezale¿nie od kraju, w którym przebywa. Bez wzglêdu wiêc
na to, z jakiej wersji jêzykowej aktu prawnego korzystamy, powinnimy
wywieæ z niej to¿same wzorce zachowania.
Problem rozbie¿noci pomiêdzy ró¿nymi wersjami jêzykowymi jest rozwi¹zywany wed³ug dwóch zasad. Pierwsza z nich stanowi, ¿e odmienne traktowanie obywateli lub urzêdów w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich jest
zabronione. Skoro dyskryminacja ze wzglêdu na przynale¿noæ pañstwow¹
jest zabroniona, to nale¿y tak t³umaczyæ przepisy wyra¿one w ró¿nych wersjach jêzykowych, a¿eby nie przyznawaæ jednym obywatelom wiêcej praw,
a innym mniej6. Natomiast druga zasada brzmi, ¿e skoro wszystkie jêzyki s¹
4 T. Tomaszkiewicz, Transfer i adaptacja nowych modeli tekstów przez operacjê przek³adu,
[w:] Przek³ad. Jêzyk. Kultura, red. R. Lewicki, Lublin 2002, s. 1323; E. Tabakowska, Bariery
kulturowe s¹ zbudowane z gramatyki, [w:] ibidem, s. 2534; por: T. Mazzarese, La interpretacion juridica como traduccion, Isonomia Octubre 1998, nr 9, s. 73102; por. tak¿e: D. Kierzkowska, T³umaczenie prawnicze, Warszawa 2002, s. 1060.
5 C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000,
s. 260261.
6 J. Helios, W. Jedlecka, Kilka uwag na temat wyk³adni prawa europejskiego, Radca
Prawny 2004, nr 2, s. 92.
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w równym stopniu obowi¹zuj¹ce, to jednej wersji jêzykowej przepisu prawnego nie mo¿na okreliæ jako prawdziwej, za innej jako fa³szywej7.
W rozwi¹zaniu problemu rozbie¿noci pomiêdzy ró¿nymi wersjami jêzykowymi niezwykle pomocne s¹ procedury zapewniania maksymalnej zbie¿noci i najpe³niejszej ekwiwalencji miêdzy poszczególnymi wersjami jêzykowymi,
stosowane na etapie powstawania ostatecznych wersji aktu normatywnego.
Po przet³umaczeniu aktu przez s³u¿by translatoryczne do pracy przystêpuj¹ prawnicy-weryfikatorzy. To w³anie ich zadaniem jest doprowadzenie do
jak najpe³niejszej ekwiwalencji komunikatów zawartych w ka¿dej z wersji
jêzykowych. Weryfikacja tekstów przebiega wed³ug dwóch g³ównych zasad.
Po pierwsze, zadaniem prawników-weryfikatorów nie jest przybli¿enie
tekstu oryginalnego (pierwotnego) do innych wersji jêzykowych, lecz zharmonizowanie w sposób symetryczny ka¿dej z wersji, zapewnienie ich równoznacznoci. Ka¿da wersja mo¿e wiêc w toku weryfikacji zostaæ zmodyfikowana dla realizacji wymienionego celu.
Po drugie, weryfikatorzy winni zachowaæ dystans wobec pojêæ prawnych
czysto narodowych, gdy¿ pojêcia prawne posiadaj¹ swoje autonomiczne znaczenie na gruncie prawa wspólnotowego. Rzecz w tym, by nie dopuciæ do
konfuzji miêdzy znaczeniem wewnêtrznym a wspólnotowym8.
Pomimo pracy weryfikatorów, w procesie przygotowania wielojêzycznego
i w zamyle ekwiwalentnego treciowo prawa napotykamy na liczne trudnoci.
Poszczególne jêzyki nie znaj¹ tego samego poziomu ogólnoci dla pewnych pojêæ prawnych, co prowadzi do dwuznacznoci terminologicznej. Za
przyk³ad s³u¿yæ mo¿e ogólne pojêcie decyzja. W jêzyku francuskim jest to
décision. W innych jêzykach odnaleæ mo¿na wiele pojêæ bardziej specyficznych, o du¿o mniejszym stopniu ogólnoci. I tak przyk³adowo w jêzyku niemieckim bêdzie to Entscheidung i Beschluss, za w niderlandzkim Beschikking, Besluit i Beslissing.
Na powstanie wspólnotowego prawa konkurencji wp³yw mia³y przede
wszystkim niemieckie rozwi¹zania normatywne, o kszta³cie wspólnotowego
prawa administracyjnego zadecydowa³o za przede wszystkim prawo francuskie. Takie wersje jêzykowe mog¹ byæ wiêc zorientowane na prawo krajowe9.
Ponadto w tekstach prawnych odnaleæ mo¿na szereg tzw. fa³szywych
przyjació³ (franc. faux amis). Takie terminy jak sprzeda¿ czy upad³oæ
maj¹ odniesienie do homologicznych pojêæ krajowych, inny jest jednak ich
zakres znaczeniowy. Wi¹¿e siê to z wy¿ej wspomnianym autonomicznym
znaczeniem pojêæ prawnych europejskiego prawa wspólnotowego10.
7
8

F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warszawa  Wroc³aw 1999, s. 62.
Szerzej zob. J. Pieñkos, Podstawy juryslingwistyki. Jêzyk w prawie  Prawo w jêzyku,
Warszawa 1999; tak¿e idem, Podstawy przek³adoznawstwa, Kraków 2003.
9 Ibidem.
10 J. Pieñkos, Podstawy juryslingwistyki..., s. 190191; idem, Podstawy przek³adoznawstwa..., s. 434445; odnonie do przygotowania tekstu zob. online: Translation Centre for the
Bodies of the European Union, Writing for Translation.
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W celu zmniejszenia problemów z realizacj¹ zasady jednolitoci interpretacji i stosowania prawa wspólnotowego zasadniczo teksty prawa wspólnotowego poprzedzane s¹ preambu³¹, w której wskazuje siê na ratio legis, wyjaniaj¹c g³ówne motywy legislacyjne oraz zamieszcza siê definicje legalne
pojêæ u¿ytych w akcie11. Cele traktatowe powinny staæ siê dla sêdziów S¹du
luksemburskiego przewodnikiem w wyk³adni. Charakter tych przepisów
oraz sposób formu³owania, który wskazuje na szerok¹ otwartoæ treciow¹,
dyktuje Europejskiemu Trybuna³owi Sprawiedliwoci celowociowy model interpretacyjny. Metoda teleologiczna znajduje szczególne zastosowanie, gdy
wemie siê pod uwagê preambu³ê, jak i inne postanowienia Traktatu, które
zawieraj¹ zasady i cele ca³ego systemu wspólnotowego12.
Pomimo wy¿ej przedstawionych mechanizmów przezwyciê¿ania trudnoci interpretacyjnych wynikaj¹cych z wielojêzycznoci tekstów prawnych prawa wspólnotowego, do koñca unikn¹æ siê ich nie da. Postawion¹ tezê uzasadnia analiza orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci, które
reprezentuj¹ wybrane przez autorów dwa przyk³ady:
1) This can be illustrated by the case of Stauder v Ulm. At the time
there were only four official languages in the Community.
A Commission decision addressed to member states had a requirement
that recipients of the Communitys surplus butter at a cheap rate had to
prove their entitlement to welfare benefits. The German and Dutch texts
both required the person to give a coupon indicating their name whereas the
French and Italian texts simply required that a coupon be given referring to
the person concerned13.
This can be illustrated also by the such a case.
2) Z pytaniem prejudycjalnym wyst¹pi³ s¹d holenderski.
Problem interpretacyjny dotyczy³ zwrotu w jêzyku holenderskim diens
echtgenote, który wyst¹pi³ w art. 10 (1) (B) rozporz¹dzenia Rady nr 574/72
z 21 marca 1972 r. T³umaczyæ nale¿y ten zwrot jako czyja ¿ona (whose wife).
S³owo echtgenote oznaczaæ mia³oby wy³¹cznie wspó³ma³¿onka p³ci ¿eñskiej.
Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci porówna³ pozosta³e wersje jêzykowe rozporz¹dzenia i orzek³: A comparision with the other versions of the
provision in question reveals that , in all the other versions, a word has been
used which includes equally male and female workers (aegtefaellen, ehegatte, spouse, conjoint, coniuge)14.
11 Szerzej zob.: S. Biernat, Tworzenie prawa Unii Europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2003, s. 224225.
12 J. Helios, W. Jedlecka, op. cit., s. 96.
13 S. Weatherill, P. Beaumont, EU Law, London 1999, s. 185186, tak¿e J. Bengoetxa,
N. MacCormick, L. Moral Soriano, Integration and Integrity in the Legal Reasoning of the
European Court of Justice, [w:] G. de Burca, J.H.H. Weiler (ed.), The European Court of Justice,
Oxford 2001, s. 4385; P. Craig, G. de Burca, EU Law, Oxford 2003, s. 96102.
14 Judgment of the Court of 12 July 1979, Case 9/79.
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Nale¿y wskazaæ, i¿ na metody wyk³adni, którymi pos³uguje siê Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci, wp³ywaj¹ bezporednio konstytutywne cechy
prawa wspólnotowego, takie jak jego wielojêzycznoæ, ale tak¿e wieloæ kultur prawnych istniej¹cych w obrêbie Wspólnoty, wszechobecna terminologia
ekonomiczna, a tak¿e dynamicznie zmieniaj¹ca siê rzeczywistoæ orientuj¹ca
prawa wspólnotowe raczej na przysz³oæ ni¿ na teraniejszoæ.
Doktryna prawnicza i orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci wskazuj¹ na trzy zasady wyk³adni prawa wspólnotowego: wyk³adni
jednolitej, wyk³adni efektywnej (fr. effet utile) i interpretacji zgodnej z prawem miêdzynarodowym.
Zasada wyk³adni jednolitej wynika ze specyficznego charakteru europejskiego prawa wspólnotowego (prawo to jest przede wszystkim prawem wielojêzycznym). Dlatego zasada ta jest konkretyzowana przez dyrektywê nakazuj¹c¹
dokonywaæ wyk³adni porównawczej (porównanie autentycznych jêzyków aktów normatywnych).
Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci wyranie wskazuje, ¿e konieczne
jest, by wersje jêzykowe tekstu aktu normatywnego by³y porównywane ze
sob¹. Teksty s¹ redagowane w wielu jêzykach uznanych za równowa¿ne,
nale¿y je wiêc porównywaæ. Rzecz w tym, by prawo wspólnotowe by³o interpretowane jednolicie w ka¿dym z krajów cz³onkowskich ca³ej Unii Europejskiej. Decyzja interpretacyjna, niezale¿nie od kraju, powinna byæ to¿sama
treciowo. W konsekwencji wiêc decyzja stosowania prawa równie¿ powinna
byæ to¿sama przy analogicznych stanach faktycznych sprawy15.
Na stra¿y dokonywania jednolitej interpretacji i stosowania prawa
wspólnotowego w ca³ej Unii Europejskiej stoi instytucja odes³ania wstêpnego. Istotne jest to, aby sytuacja podmiotu prawa nie by³a zró¿nicowana zale¿nie od kraju, w którym toczy siê postêpowanie z udzia³em tego podmiotu.
Dlatego s¹dy krajowe maj¹ uprawnienie lub obowi¹zek, by wyst¹piæ z pytaniem o wyk³adniê prawa wspólnotowego16.
Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci wskaza³, w jaki sposób nale¿y postêpowaæ, interpretuj¹c tekst prawa, którego ró¿ne wersje jêzykowe s¹
15 Na marginesie g³ównych rozwa¿añ autorzy postuluj¹ pos³ugiwanie siê pojêciem zbie¿na interpretacja zamiast jednolita interpretacja. Jednolity oznacza bowiem to¿samy, identyczny dla wszystkich, niezró¿nicowany. Natomiast zbie¿ny to taki, w którym co siê zbiega,
styka, krzy¿uje. W ocenie autorów celem integracji poprzez prawo, w szczególnoci przez jego
interpretacjê, nie jest przyjêcie identycznych wzorców. Nie chodzi o to, ¿eby wzór czynnoci
interpretacyjnych i ich rezultat w ró¿nych krajach idealnie siê pokrywa³. Rzecz w tym, by
uzyskaæ zbie¿noæ wyników interpretacyjnych (zbieg co do istoty), gwarantuj¹cych realizacjê
i efektywnoæ prawa wspólnotowego.
16 J. Helios, Pojmowanie wyk³adni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybuna³u Sprawiedliwoci, Wroc³aw 2002, s. 5980; J. Helios, W. Jedlecka, op. cit., s. 9099; C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000, s. 684691; J.B. AcostaEstévez, A. Espaliata Larson, La interpretación en el derecho internacional público y derecho
comunitario europeo, Barcelona 1996, s. 115117 i 132140; C.F. de Casadevante Romaní, La
interpretación de las normas internacionales, Pamplona 1996, s. 145150.
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w równym stopniu obowi¹zuj¹ce: The need for a uniform interpretation of
community regulations makes it impossible in case of doubt for the wording
of a provision to be considered in isolation but requires on the contrary that
it should be interpreted and applied in the light of the versions existing in
the other official languages17.
The need for a uniform interpretation of measures adopted by the
Community institutions makes it impossible for the text of a provision to be
considered in isolation but requires, on the contrary, that it should be interpreted and applied in the light of the versions existing in the other official
languages. All the language versions must, in principle, be recognised as
having the same weight and this cannot vary according to the size of the
population of the Member States using the language in question18.
Jeli za brak ekwiwalencji miedzy ró¿nymi wersjami jêzykowymi, to
nale¿y, jak wskaza³ Trybuna³: The different language versions of a community text must be given a uniform interpretation and hence in the case of
divergence between the versions the provision in question must be interpreted by reference to the purpose and general scheme of the rules of which it
forms a part19.
Mówi¹c o zalecanym przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci postêpowaniu interpretacyjnym, polegaj¹cym na porównywaniu ró¿nych wersji
jêzykowych tego samego aktu normatywnego w celu zrekonstruowania wystarczaj¹co jednoznacznej normy zachowania, nale¿y jednoczenie podkreliæ
problem braku dostatecznej harmonii miêdzy przepisami wewnêtrznymi
a europejskimi. Podniesiony fakt mo¿e stanowiæ dodatkow¹ trudnoæ do
przezwyciê¿enia na drodze do realizacji zasady jednolitej interpretacji i stosowania prawa wspólnotowego.
Artyku³ 27 Konstytucji RP stanowi, i¿ jêzykiem urzêdowym w Rzeczypospolitej Polskiej jest jêzyk polski20. Ustawa z dnia 7 padziernika 1999 r.
o jêzyku polskim reguluje zagadnienia ochrony jêzyka polskiego i u¿ywania
go w dzia³alnoci publicznej oraz w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej21 .
Z art. 4 tej¿e ustawy wynika, ¿e jêzyk polski jest jêzykiem urzêdowym
organów i instytucji publicznych, w szczególnoci za konstytucyjnych organów pañstwa. Artyku³ 5 ust. 1 wymienionej ustawy stanowi wprost: podmioty wykonuj¹ce zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dokonuj¹ wszelkich czynnoci urzêdowych w jêzyku polskim, chyba ¿e przepisy szczególne stanowi¹ inaczej. W art. 6 ww. ustawy stwierdza siê za, ¿e:
17
18
19
20
21

Judgment of the Court of 12 July 1979, Case 9/79.
Judgment of the Court of 2 April 1998, Case C-296/95.
Judgment of the Court of 27 October 1977, Case 30/77.
Dz.U. z dnia 16 lipca 1997 r., nr 78, poz. 483.
Dz.U. z dnia 8 listopada 1999 r., nr 90, poz. 999 z pón. zm.
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umowy miêdzynarodowe zawierane przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ powinny
mieæ polsk¹ wersjê jêzykow¹, stanowi¹c¹ podstawê wyk³adni, chyba ¿e przepisy szczególne stanowi¹ inaczej.
W zwi¹zku z powy¿szym s¹d polski w toku stosowania prawa powinien
pos³ugiwaæ siê tekstem normatywnym w jêzyku polskim. Tylko z takiego
tekstu, tylko na podstawie takiej wersji jêzykowej mo¿na rekonstruowaæ
normatywn¹ podstawê w procesie stosowania prawa. A contrario, tekst
w innym z jêzyków urzêdowych Unii Europejskiej nie mo¿e byæ ród³em
rekonstrukcji podstawy normatywnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dokonuj¹c interpretacji, polskie organy i instytucje publiczne powinny
oprzeæ siê na egzegezie polskiej wersji tekstu prawa wspólnotowego. Trudno
bowiem znaleæ przepis prawny, który upowa¿ni³by polski wewnêtrzny organ
to odejcia od zasady, któr¹ mo¿na nazwaæ tu zasad¹ jêzyka narodowego.
Jednoczenie nie mo¿na traciæ z pola widzenia, wynikaj¹cego z ogólnych
celów traktatowych, postulatu traktowania ka¿dego podmiotu europejskiego
prawa wspólnotowego tak samo, niezale¿nie od kraju, w którym przebywa.
Sytuacja podmiotów nie powinna byæ zró¿nicowana tylko dlatego, ¿e prawo
wspólnotowe stosowane jest przez organy w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich.
Ciê¿ar zapewnienia fundamentalnej równoci wobec prawa spoczywa
zdaniem autorów przede wszystkim na tych organach, które uczestnicz¹
w procesie tworzenia prawa wspólnotowego. Ten sam cel powinien przywiecaæ organom stosuj¹cym prawo wspólnotowe. Tym samym ogólna zasada
równoci wobec prawa w ocenie autorów nie uchybia i nie wy³¹cza z systemu
prawnego precyzyjnych treciowo norm powo³anych do ¿ycia w celu ochrony
urzêdowych jêzyków narodowych.

Summary
The article focuses on the issue: the influence of multi-languages
of European Union law on the realization of the principle of uniformity
of interpretation and application of the law. The issue is extremely complicated and multi-aspectual. The objective of the study is only to draw attention
to significant problems (including the Polish legal reality)  not an attempt
to formulate final solutions.
The authors consider the sense of the principle of interpretation uniformity and application of European Union law, they signalize the role
of translators and the translation science as well as present main mechanisms and rules of tackling interpretative difficulties resulting from multilanguages of legal texts of European Union law, which actually are inevitable. The carried out analysis is enriched with examples of jurisdiction of the
European Tribunal of Justice in Luxembourg.
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Differentia specifica wspó³czesnego prawa
administracyjnego
(prolegomena)
Prawo administracyjne jest stosunkowo m³od¹ dziedzin¹ prawa krajowego. Obok prawa cywilnego i karnego, zaliczane jest do tzw. podstawowych
ga³êzi prawa. Oznacza to, ¿e posiada w³asny zakres rzeczowy oraz swoist¹
metodê regulacji stosunków spo³ecznych. Pozosta³e ga³êzie (niepodstawowe)
nie posiadaj¹ w³asnej metody, a s¹ wyodrêbniane ze wzglêdu na koniecznoæ
kompleksowego ujêcia przez prawo pewnej sfery stosunków spo³ecznych przy
zastosowaniu ró¿nych sposobów i technik oddzia³ywania prawnego (np. prawo pracy, prawo finansowe, prawo gospodarcze). Tak¿e bior¹c pod uwagê
nazwy podmiotów prawa administracyjnego, wystêpuje doæ du¿e zró¿nicowanie. Przede wszystkim jest to prawo, które za swój g³ówny subiekt przyjmuje administracjê publiczn¹, a zw³aszcza perspektywê relacji jej organów
do osób i jednostek organizacyjnych pozostaj¹cych poza tymi strukturami.
Prawo administracyjne nie odnosi siê jednak zasadniczo do innych zjawisk
spo³ecznych, nie posiada te¿ monopolu na regulacjê prawn¹ administracji
publicznej. Podstawy prawne tej ostatniej wynikaj¹ z pozosta³ych ga³êzi prawa. Prawo administracyjne musi wspó³graæ z innymi dziedzinami prawa, jest
podobne do prawa karnego pod k¹tem dóbr prawnie chronionych, a od strony
stosunków spo³ecznych uzupe³nia prawo cywilne, które dotyczy g³ównie kwestii maj¹tkowych, mniej osobistych. Nakazuje to patrzeæ ca³ociowo na system prawa krajowego, ale jakociowa identyfikacja regulacji prawnej wymaga dostrze¿enia specyfiki dzia³ania prawa administracyjnego, zw³aszcza jego
w³adczoci, wyra¿aj¹cej siê w mo¿liwoci narzucania przez upowa¿nione organy administracyjne swojej woli innym podmiotom oraz jej wdro¿enia przez
zastosowanie rodków przymusu pañstwowego bez porednictwa s¹dów powszechnych.
Prawo administracyjne powsta³o kilkaset lat temu, g³ównie dla ochrony
mieszkañców (poddanych) przed jednostronnymi i swobodnymi dzia³aniami
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namiestników monarszych oraz feuda³ów (zarz¹dców lokalnych) przez zwi¹zanie ich prawem pozytywnym (pisanym), a póniej ustaw¹. Prawo to tworzy³o uprawnienia i obowi¹zki po obu stronach na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego. Z czasem powo³ano tak¿e specjalne s¹dy, które mia³y staæ na stra¿y
praworz¹dnego dzia³ania tej nowej administracji; s¹dy specyficzne (nazwane
administracyjnymi), które nie zastêpowa³y jej w za³atwianiu poszczególnych
spraw, ale rozpatrywa³y skargi obywateli na tle nielegalnych dzia³añ jej
organów, czy to naruszaj¹cych prawa podmiotowe, czy te¿ godz¹cych w porz¹dek prawny.
Wynika z tego, ¿e genezê prawa administracyjnego nale¿y wi¹zaæ z powstaniem nowoczesnej administracji, w tym z w³¹czeniem doæ autonomicznego zarz¹du lokalnego w system pañstwowy. Inaczej mówi¹c, nie ma zjawiska administracji publicznej bez kategorii prawa (ustawy) oraz obywatelstwa
 ujmuj¹cego w sobie zarówno wczeniejsze powinnoci, jak i przyznane
ustaw¹ uprawnienia oraz wynikaj¹ce z prawa natury powszechne wolnoci
osobiste, polityczne, socjalne i kulturowe. Du¿a w tym rola prawa administracyjnego, które takie prawa podmiotowe  tylko zadeklarowane w konstytucjach lub aktach równorzêdnych  ma gwarantowaæ i chroniæ. Czyni to
tak¿e prawo cywilne na zasadzie: tam, gdzie zaczyna siê twoje prawo, tam
koñczy siê moje. Zapewnia to równie¿ prawo karne, które poprzez katalog
przestêpstw na osobie i w mieniu, nie zezwalaj¹c na nieuprawnion¹ ingerencjê innych ludzi, w tym pe³ni¹cych funkcjê publiczn¹. Moc¹ prawa administracyjnego ulegaj¹ natomiast zawieszeniu z racji ochrony bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego, ochrony rodowiska, moralnoci publicznej, praw
i wolnoci innych ludzi  do momentu uchylenia przez organy administracyjne ustawowego zakazu korzystania  takie prawa, które przyjmuj¹ od obywateli zg³oszenia, zawiadomienia, owiadczenia, a nastêpnie odnotowuj¹ je
w ewidencjach, rejestrach, ksiêgach; rzadziej wydaj¹ pozwolenia, które maj¹
charakter dyspens od tych ogólnych zakazów. Warto zatem podkreliæ, i¿
prawa cz³owieka nie oznaczaj¹ swobody czy dowolnoci, albowiem prawo
administracyjne z definicji przewiduje granice prawne korzystania z tych
praw podmiotowych. Stosowanie tego prawa odbywa siê jednak nie swobodnie,
ale pod kontrol¹ s¹dów i trybuna³ów, co oznacza, ¿e nie powinno byæ norm
prawnych, które s¹ realizowane przez organy administracyjne arbitralnie.
Prawo administracyjne oznacza zatem regulacjê, która w formie zakazów, nakazów, uprawnieñ, czy to wynikaj¹cych wprost z przepisów prawa,
czy te¿ decyzji stosowania takich przepisów podjêtych przez kompetentne
organy administracyjne, reguluje sytuacje prawne obywateli i innych podmiotów (materialne prawo administracyjne). Prawo administracyjne ingeruje
równie¿ w tryb pracy takich organów przy za³atwianiu spraw indywidualnych, stwarzaj¹c gwarancje procesowe czynnego uczestnictwa dla stron (proceduralne prawo administracyjne). Tryb pracy organów administracyjnych
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w warunkach polskich jest doæ istotnie sformalizowany i skodyfikowany, co
oznacza, ¿e organy s¹ z za³o¿enia niewolnikami przepisów o postêpowaniu
administracyjnym.
Prawo administracyjne to jednak tak¿e prawo, które odnosi siê do funkcji administracji publicznej, jej organizacji i zasad jej wewnêtrznego dzia³ania (ustrojowe prawo administracyjne). Administracja publiczna jest bowiem
g³ównym realizatorem tego prawa i w interesie publicznym pozostaje, aby
by³a nale¿ycie urz¹dzona, co sprzyja zarówno efektywnoci, jak i zapewnieniu praworz¹dnoci. Ponadto we wspó³czesnych pañstwach wykonuje ona
zadania publiczne w zakresie wiadczenia us³ug kulturalno-bytowych dla
ludnoci oraz zarz¹dza rozbudowan¹ infrastruktur¹ i maj¹tkiem publicznym.
W tych p³aszczyznach dzia³a na podstawie ogólniejszych tytu³ów prawnych,
wskazuj¹cych nie na kompetencje, ale na cele, które powinna osi¹gaæ,
a rzadziej  ograniczaj¹cych mo¿liwoci wyboru rodków dzia³ania. Nie spe³nia tu funkcji jurysdykcyjnej, ale organizuj¹c¹, tzn. ewentualna decyzja administracyjna ma charakter pomocniczy albo zabezpiecza tylko interesy
stron. St¹d niektórym podmiotom administracji publicznej przyznaje siê tak¿e osobowoæ prawn¹ i czasem samodzielnoæ maj¹tkow¹, gospodarcz¹ i finansow¹. Oznacza to, ¿e organy administracyjne dzia³aj¹ nie tylko na podstawie prawa, ale tak¿e w granicach prawa. Nie zak³óca to standardu
pañstwa demokratycznego i praworz¹dnego, w którym administracja publiczna jest zwi¹zana prawem, bo wykonywanie zadañ publicznych nie mo¿e
odbywaæ siê poza prawem.
Na p³aszczynie reglamentacyjno-porz¹dkowej, tam, gdzie dochodzi do
ingerencji w prawa cz³owieka lub sfery przyznanych uprzednio uprawnieñ,
organy administracyjne winny posiadaæ szczegó³owe upowa¿nienia ustawowe, wskazuj¹ce na stan faktyczny (hipotezê), w którym mog¹ podj¹æ konkretn¹ czynnoæ, zakres, formê i charakter prawny tego dzia³ania. Odbywa siê to
g³ównie przez wydawanie rozmaitych aktów prawnych generalnych (aktów
normatywnych) oraz indywidualnych (aktów administracyjnych), co oznacza,
¿e organy administracyjne stanowi¹ i/lub stosuj¹ przepisy prawa.
W niektórych sytuacjach prawo administracyjne nie wi¹¿e bezwzglêdnie,
ale pozostawia samym organom w³adzê dyskrecjonaln¹ co do oceny dowodów
w dotarciu do prawdy materialnej lub te¿ w interpretacji przepisów prawa,
a wreszcie nawet co do samej potrzeby okrelenia skutku prawnego. To
ostatnie uprawnienie organów administracyjnych nazywane jest uznaniem
administracyjnym. Na p³aszczynie za dzia³alnoci organizatorskiej  tam,
gdzie administracja wykorzystuje uprawnienia, które tak samo przys³uguj¹
obywatelom czy ich organizacjom spo³ecznym, b¹d osobom prawa cywilnego
 przepisy upowa¿niaj¹ce j¹ do dzia³ania s¹ ogólniejsze. Tu administracja
aktywizuje siê nie tylko przez organy administracyjne, ale tak¿e przez poszczególnych funkcjonariuszy, a prawa zasadniczo siê nie stosuje, raczej tyl-
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ko tworzy i przestrzega. Administracja ma przy tym wykazywaæ inicjatywê
w³asn¹, bo jej rola nie ogranicza siê do wydawania aktów prawnych, lecz
chodzi tu przede wszystkim o osi¹ganie realnych celów spo³ecznych oraz
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnoci. W tej p³aszczynie sprawy indywidualne wystêpuj¹ rzadko, bardziej liczy siê dzia³anie ogólne i ca³ociowe.
St¹d zakres zwi¹zania administracji prawem jest inny oraz odmienna jest
sama techniczna strona przepisów prawa administracyjnego. Prawo stwarza
tu raczej ramy do rozwijania twórczej dzia³alnoci, ani¿eli daje do rêki konkretne instrumenty prawne.
W tej sferze, ale tak¿e i przy realizacji innych zadañ publicznych administracja ma kierowaæ siê dobrem wspólnym, które w przepisach prawa administracyjnego przyjmuje postaæ interesu publicznego. cile rozumiana administracja publiczna ma jednak ograniczone mo¿liwoci identyfikacji potrzeb
i korzyci sk³adaj¹cych siê na wystêpuj¹ce w danym miejscu i czasie wymogi
interesu publicznego (jedynie w ramach uznania administracyjnego i interpretacji przepisów prawa). Czyni to, aczkolwiek nie wyczerpuj¹co, ustawodawca.
Nawet z etymologii terminu ad ministrare wynika, ¿e administracja ma
realizowaæ cele ustalane poza jej strukturami. St¹d te¿ w dzisiejszej administracji publicznej wystêpuje nie tylko komponent biurokratyczny (urzêdniczy), ale aktywna pozostaje warstwa polityczna  organy i cia³a przedstawicielskie (demokratyczne). Misja wspó³czesnej administracji nie polega tylko
na realizacji zadañ publicznych (m.in. przez implementacjê ustaw), ale wype³nia siê tak¿e w procesach wspomagania egzekutywy politycznej, czy wêziej  programowania dzia³añ w poszczególnych dziedzinach administracji.
Klasycznie rozumiana administracja by³a jedynie s³ug¹ prawa, a sprawowanie w³adzy odbywa³o siê przede wszystkim w parlamentach, które posiada³y moc stanowienia prawa powszechnego. W XX w. nast¹pi³o wyrane
ograniczenie ich roli, sprowadzono je do pe³nienia funkcji prawotwórczych,
g³ównie z inicjatywy rz¹du oraz kontrolnych wzglêdem niego. Faktyczne
rz¹dzenie znalaz³o siê bowiem w gestii gabinetów, które wyposa¿one w zaplecze merytoryczne (administracyjne) uruchamia³y odpowiednie procesy decyzyjne. Rozwinê³y siê te¿ specyficzne instrumenty polityki rz¹du w postaci
prawotwórstwa delegowanego czy nawet prawa do wydawania dekretów.
Poza tym gabinetom zaczê³a z biegiem czasu podlegaæ na zasadzie wy³¹cznoci spora czêæ administracji pañstwowej, wobec której zyska³y uprawnienia
kierownicze i nadzorcze, w postaci rodków prawnych, s³u¿bowych, personalnych i bud¿etowych.
Sta³o siê to przyczyn¹ rozwoju róde³ prawa i kierownictwa wewnêtrznego. Wystarczaj¹cym tytu³em do wydawania takich aktów jest wy¿sze miejsce
w hierarchii organów administracji rz¹dowej. Z powy¿szych przyczyn wyklarowa³a siê tak¿e zasada przypisania odpowiedzialnoci za dzia³ania tej administracji zarówno gabinetowi  kompleksowej, jak i szefowi rz¹du  za pia-
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stunów organów administracji rz¹dowej i pozosta³y personel, czy ministrom
stoj¹cym na czele resortów  za kreowanie i realizacjê polityki rz¹du w tych
dziedzinach.
Istniej¹cy jeszcze gdzieniegdzie w po³owie XIX w. zarz¹d lokalny zosta³
w³¹czony w system pañstwowy. Nie stanowi³ on jednak domeny administracji
pañstwowej. Obok niej funkcjonowa³ bowiem samorz¹d terytorialny, w ramach którego wykreowane przy udziale spo³ecznoci miejscowej organy zarz¹dzaj¹ce (wybór in pleno lub tylko opinia-zgoda przy nominacjach rz¹dowych) za³atwia³y lokalne sprawy administracyjne. Z biegiem czasu
zgromadzenia mieszkañców zosta³y przekszta³cone w obieralne rady, które
zaczê³y kierowaæ prac¹ organów zarz¹dzaj¹cych, a te ostatnie sta³y siê równie¿ ich w³asnymi aparatami wykonawczymi, które obok spraw miejscowych
zaczê³y realizowaæ równie¿ zadania pañstwowe wynikaj¹ce z ustaw.
O ile w sferze spraw w³asnych decyduj¹cy g³os posiada³a rada, o tyle
w sferze zadañ zleconych kompetencja by³a przypisywana z zasady do organów zarz¹dzaj¹co-wykonawczych. Oznacza³o to, ¿e zadania zlecone nie by³y
wykonywane w imieniu i na rzecz mieszkañców, ale skutki ich wykonywania
obci¹¿a³y pañstwo jako takie. Dotyczy³o to g³ównie za³atwiania spraw
w drodze aktów indywidualnych czy stosowania przymusu pañstwowego.
Samorz¹d terytorialny mia³ byæ w swej naturalnej istocie odpowiedzialny za
niew³adcze zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wiadczyæ rozmaite us³ugi komunalne (materialne  przedsiêbiorstwa i niematerialne  zak³ady) czy udostêpniaæ dobra ogólnego u¿ytku lub urz¹dzenia u¿ytecznoci
publicznej, pokrywaj¹c swoje wydatki ze rodków finansowych pochodz¹cych
od spo³ecznoci, na rzecz której dzia³a³.
Samorz¹d terytorialny nie by³ jednak prostym kontynuatorem wczeniejszego zarz¹du lokalnego. Nie dzia³a³ w sposób odrêbny od pañstwa, ale
w ramach pañstwa. Zakres powierzonej odpowiedzialnoci za sprawy miejscowe predestynowa³ go do dzia³añ, które mia³y przynosiæ realne korzyci dla
mieszkañców, przez co zwi¹zanie prawem by³o luniejsze. Mia³ to jednak
czyniæ w oparciu o ustawy, z dba³oci¹ o ich przestrzeganie. Nie by³a to
swoboda podobna do wolnoci, któr¹ posiadaj¹ obywatele, ale by³a to samodzielnoæ oznaczaj¹ca brak formalnej podleg³oci organom administracji rz¹dowej. Rola organów pañstwowych w funkcjonowaniu samorz¹du by³a jednak du¿a i sprowadza³a siê do pe³nienia roli stra¿nika praworz¹dnoci.
W tym celu organy administracji rz¹dowej uzyska³y uprawienia kasatoryjne
wzglêdem uchwa³ obieralnych rad oraz inne rodki koryguj¹ce i wspomagaj¹ce dzia³ania organów samorz¹dowych. Z przyczyn naturalnych szerszy zakres nadzoru pañstwowego dotyczy³ wykonywania zadañ zleconych, bo chodzi³o nie tylko o legalnoæ, ale i nale¿yt¹ starannoæ.
Odpowiedzi¹ na procesy nacjonalizacyjne mniejszoci narodowych, etnicznych, wyznaniowych, a tak¿e dysproporcje w rozwoju terytoriów pod
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k¹tem demograficznym, kulturowym i gospodarczym by³a rozbudowa w³adz
samorz¹dowych. Obok samorz¹du lokalnego zaczêto pod wp³ywem tendencji
regionalistycznych i federacyjnych powo³ywaæ jego wy¿sze poziomy. Rozbudowa strukturalna sz³a w niektórych w pañstwach ze zwiêkszeniem upodmiotowienia wspólnot terytorialnych, które  obok dotychczasowych uprawnieñ
do wykonywania administracji (decentralizacja)  uzyskiwa³y prawo do stanowienia przepisów rangi ustawy (autonomia). Obok pañstw jednolitych, takich jak Francja, funkcjonowa³y pañstwa zwi¹zkowe, np. Niemcy. Jest to
wa¿ne, gdy¿ obok organów w³adzy wykonawczej i administracji pañstwowej
na szczeblu centralnym (administracja federalna) istniej¹ w takim pañstwie
regiony (kraje) stanowi¹ce w³asne przepisy prawa administracyjnego oraz
maj¹ce odrêbne aparaty administracyjne i czêsto tak¿e s¹dowe.
Dalsze procesy globalizacji i europeizacji spowodowa³y, ¿e prawo administracyjne wychodzi coraz czêciej z ram porz¹dku pañstwowego. Z jednej
strony jest zauwa¿alny wp³yw ró¿nego rodzaju organizacji, których organy
b¹d to wykonuj¹c uprawnienia powierzone im przez pañstwa do wspólnej
realizacji, b¹d te¿ zacieniaj¹c wspó³pracê miêdzynarodow¹, tworz¹ standardy i zasady zastêpuj¹ce czasem ród³a prawa krajowego. Oznacza to, ¿e
prawo administracyjne podlega procesom internacjonalizacji, choæ administracje poszczególnych pañstw dalej dzia³aj¹ na podstawie ustaw, ale w coraz
wiêkszym zakresie s¹ anga¿owane w realizacjê ponadpañstwowych i wspólnotowych regulacji prawnych. W konsekwencji w systemie róde³ prawa administracyjnego, opieraj¹cym siê dotychczas na hierarchii krajowych aktów normatywnych, ujawniaj¹ siê zewnêtrzne sk³adniki jakociowe, rodz¹ce oczekiwania
lub nawet powinnoci wzglêdem krajowych administracji publicznych.
Organy administracyjne kooperuj¹cych pañstw tworz¹ coraz czêciej odrêbny i spójny ponadnarodowy uk³ad  mo¿e jeszcze nie organizacyjny, ale
z pewnoci¹ funkcjonalny. Uk³ad taki ma najczêciej strukturê sieciow¹, bêd¹c¹ zaprzeczeniem hierarchii pañstwowej, akcentuj¹c¹ samodzielnoæ organów krajowych  jedynie z wiod¹c¹ rol¹ organu ponadnarodowego. Pojawia
siê zw³aszcza w Unii Europejskiej pojêcie wspólnej przestrzeni administracyjnej, tworzonej zarówno przez instytucje i agencje Unii, w szczególnoci
Komisjê Europejsk¹, jak i te krajowe organy administracyjne, które bezporednio stosuj¹ prawo wspólnotowe.
Nie wszystkie jednak zobowi¹zania miêdzynarodowe zaci¹gniête w ramach uczestnictwa Polski w organizacjach europejskich przek³adaj¹ siê na
publiczne prawa podmiotowe. Mimo ¿e w wiêkszoci wspó³czesnych pañstw
przyjmuje siê zasadê przychylnoci wobec prawa miêdzynarodowego, to bezporednie uprawnienia dla obywateli polskich mog¹ rodziæ tylko niektóre traktaty, konwencje, karty, pakty  ratyfikowane umowy miêdzynarodowe. Pozosta³e
ród³a prawa miêdzynarodowego (m.in. ogólne zasady prawa uznane przez
narody wiata, zwyczaje miêdzynarodowe, uchwa³y organizacji i konferencji
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miêdzynarodowych, orzecznictwo s¹dów i trybuna³ów miêdzynarodowych)
wi¹¿¹ pañstwo tylko w stosunkach zewnêtrznych. Dla swej implementacji
wymagaj¹ nowelizacji porz¹dku krajowego czy zmiany praktyki organów
pañstwowych  odmiennie ni¿ ratyfikowana umowa miêdzynarodowa, która
z chwil¹ jej promulgacji w krajowym dzienniku publikacyjnym stanowi czêæ
róde³ prawa obowi¹zuj¹cego w pañstwie. Wzmacnia to wspó³czenie obowi¹zuj¹ca zasada bezporedniego skutku umowy miêdzynarodowej, co oznacza, ¿e
obowi¹zywanie takiej umowy miêdzynarodowej wewn¹trz pañstwa nie mo¿e
byæ uzale¿nione od wydania odrêbnej ustawy wprowadzaj¹cej j¹ w ¿ycie.
Z perspektywy administracji publicznej danego pañstwa pojawia siê problem stosowania takiej umowy w praktyce. Dla realizacji zadañ publicznych
wymagana jest podstawa prawna wynikaj¹ca z ustawy. W sytuacji, kiedy
zauwa¿alna jest literalna kolizja miêdzy tymi przepisami, to przez konstytucyjn¹ w³aciwoæ Trybuna³u Konstytucyjnego do orzekania o sprzecznoci
miêdzy ró¿nego rodzaju aktami normatywnymi, organy administracyjne s¹
w zasadzie uwolnione od formu³owania ocen pod adresem obowi¹zuj¹cego
prawa  z prawem siê przecie¿ nie dyskutuje. Nie charakteryzuj¹ siê one
niezawis³oci¹ sêdziowsk¹ i m.in. nie mog¹ wystêpowaæ z pytaniami prejudycjalnymi do Trybuna³u Konstytucyjnego, przez co podlegaj¹ zarówno aktom
o randze ustawy (g³ównie Konstytucja RP, ustawy zwyk³e, ratyfikowane umowy miêdzynarodowe), jak i przepisom podustawowym (g³ównie rozporz¹dzenia,
akty prawa miejscowego), czy nawet aktom kierownictwa wewnêtrznego (g³ównie uchwa³y, zarz¹dzenia, statuty, regulaminy, instrukcje). W mniejszym stopniu determinuje dzia³alnoæ organów administracyjnych orzecznictwo s¹dowe, które wi¹¿e co do zasady w konkretnej sprawie. Podobnie pimiennictwo,
które mo¿na uznaæ za wskazania wiedzy. Organy administracyjne krêpowane
mog¹ byæ tak¿e planami, programami, wytycznymi, uzgodnieniami, koordynatami czy poleceniami, z których wynikaj¹ normy postêpowania o charakterze bardziej indywidualnym i konkretnym, przez co jest to bardziej sfera
stosowania prawa ni¿ jego stanowienia.
Zw³aszcza te ostatnie podstawy wi¹¿¹ nie tylko organy administracyjne,
ale i urzêdników. Wszyscy oni razem stanowi¹ s³u¿bê publiczn¹, która dzieli
siê na spo³eczn¹ i zawodow¹. Spo³eczn¹ s³u¿bê publiczn¹ stanowi¹ przede
wszystkim wybieralni przedstawiciele do organów administracyjnych i tzw.
urzêdnicy honorowi  bez wynagrodzenia. Zawodow¹ s³u¿bê publiczn¹ tworz¹ natomiast: 1) osoby nominowane (powo³ywane lub  rzadziej  mianowane) do pe³nienia funkcji organów administracyjnych; 2) osoby mianowane na
urzêdników; 3) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracê; 4) wyj¹tkowo, osoby wykonuj¹ce niektóre czynnoci urzêdowe zlecone im na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
Odró¿nienie organów administracyjnych od urzêdników jest o tyle istotne, ¿e ci ostatni w zasadzie nie posiadaj¹ uprawnieñ w³asnych. Wszystko, co
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czyni¹, jest uzale¿nione od podzia³u ustawowych uprawnieñ organu administracyjnego, bo jego cech¹ konstytutywn¹ jest posiadanie w³asnego prawnego
zakresu dzia³ania. Inaczej mówi¹c, wykonywanie zadañ publicznych, zw³aszcza tych, które polegaj¹ na wydawaniu aktów prawnych, odbywa siê przez
organy administracyjne, na których skoncentrowane zosta³y kompetencje.
Rol¹ urzêdników jest zapewnienie obs³ugi referendarskiej i kancelaryjnej lub
dzia³anie w zastêpstwie organu  z jego wyranego upowa¿nienia. St¹d te¿
najczêciej organem administracyjnym jest kierownik jednostki organizacyjnej (urzêdu administracyjnego).
Niemniej jednak zdarza siê, ¿e do pewnych przewidzianych ustaw¹ wybranych stanowisk pracy lub cia³ kolegialnych funkcjonuj¹cych w jednostce
organizacyjnej zostaj¹ przypisane uprawnienia ustawowe. Bêd¹ to równie¿
samodzielne monokratyczne lub kolegialne organy administracyjne o w³asnych, samoistnych kompetencjach. Oczywicie taki organ od strony s³u¿bowej pozostaje dalej podleg³y kierownikowi jednostki organizacyjnej, ale
w sprawach wydawania aktów prawnych (np. decyzji administracyjnych) s¹
to dwa odrêbne, równorzêdne i czêsto wspó³dzia³aj¹ce organy administracyjne. Nie posiadaj¹ jednak takiego charakteru ró¿nego rodzaju organy wewnêtrzne i doradcze (komisje czy pe³nomocnicy powo³ywani przez kierownika), których w³aciwoæ jest pochodn¹ repartycji zadañ. Obok formy ustawy
podstaw¹ kompetencji mo¿e byæ jedynie porozumienie administracyjne zawierane przez co najmniej dwa niezale¿ne organy administracyjne, a dotycz¹ce wspólnego wykonywania lub podzlecania zadañ. Wyj¹tkiem od zasady
nieprzenoszalnoci (ochrony) kompetencji jest tak¿e jej dewolucja i ewentualna delegacja, wskutek wy³¹czenia organu administracyjnego ze wzglêdu na
potrzebê zachowania neutralnego stosunku do spraw i osób.
ród³em uprawnieñ, ale ju¿ pochodnych, mo¿e byæ tak¿e pe³nomocnictwo
administracyjne, statut lub regulamin organizacyjny, z tym zastrze¿eniem,
¿e zmiana na stanowisku organu nie ma wp³ywu na moc obowi¹zuj¹c¹ dokonanych ju¿ czynnoci (zasada ci¹g³oci organu administracyjnego). Uprawnienia nie s¹ bowiem przypisane do osoby imiennie oznaczonej lub grupy
osób, ale abstrakcyjnie i bezosobowo ujêtego w przepisach prawa organu
administracyjnego, czyli pewnej konstrukcji prawnej.
Przez organy administracyjne nale¿y tak¿e rozumieæ organy osoby prawa publicznego. Tak¹ osob¹ jest pañstwo i odrêbne od pañstwa samodzielne
podmioty (dzia³aj¹ce w imieniu w³asnym i na w³asn¹ rzecz) powo³ane ustaw¹
do wykonywania zadañ publicznych, jak np. jednostki samorz¹du terytorialnego, samorz¹dy specjalne powo³ywane dla wolnych zawodów lub grup
przedsiêbiorców albo mniejszoci narodowych i etnicznych, zak³ady administracyjne, przedsiêbiorstwa publiczne, fundacje prawa publicznego, agencje
pañstwowe, pañstwowe fundusze celowe, niektóre inne pañstwowe osoby
prawne i pañstwowe jednostki organizacyjne podleg³e lub nadzorowane

Differentia specifica wspó³czesnego prawa administracyjnego

421

przez Prezesa Rady Ministrów lub w³aciwego ministra. Ustawowy zakres
dzia³ania przypisany jest do takiej osoby, a nie organów j¹ reprezentuj¹cych,
gdy¿ tych jest co najmniej kilka, czasem nawet o zmiennej obsadzie personalnej, np. sk³ady orzekaj¹ce samorz¹dowego kolegium odwo³awczego.
Ustawa ustrojowa wprowadza zazwyczaj tak¿e specjalne regu³y kolizyjne,
które formu³uj¹ zasady pierwszeñstwa w realizacji zadañ pomiêdzy osobami
prawa publicznego oraz pomiêdzy poszczególnymi organami konkretnej osoby.
Techniki legislacyjne mog¹ byæ ró¿ne: od zamkniêtych katalogów spraw (tzw.
enumeracja pozytywna) do klauzul generalnych i wyliczeñ przyk³adowych.
Wykonywanie wiêkszoci zadañ publicznych wymaga aktywnoci organów administracyjnych. Niektórych jednak administracja publiczna nie wykonuje za pomoc¹ organów administracyjnych, lecz funkcjonariuszy. Nie
dzia³aj¹ oni wtedy w zastêpstwie organów administracyjnych, ale w imieniu
w³asnym, albowiem to wy³¹cznie im ustawa powierza poszczególne uprawnienia. G³ówna funkcja kierownika urzêdu przejawia siê wtedy w organizacji
pracy podleg³ego zespo³u samodzielnych funkcjonariuszy  od strony merytorycznej jest on pierwszym wród równych. Zazwyczaj jednak ustawy
wzmacniaj¹ jego pozycjê prawn¹, powierzaj¹c mu dodatkowe uprawnienia,
przez co jest nie tylko funkcjonariuszem i kierownikiem, ale równie¿ odrêbnym organem administracyjnym o szczególnych upowa¿nieniach. Na takiej
zasadzie funkcjonuje Policja i inne s³u¿by mundurowe oraz inspekcje specjalne. Taki model funkcjonowania przyjmuj¹ tak¿e niektóre zak³ady administracyjne.
W oderwaniu od pojêcia organu administracyjnego odbywa siê funkcjonowanie administracji publicznej na podstawie innych ga³êzi prawa. W zakresie prawa pracy zak³adem pracy jest sama jednostka organizacyjna
(urz¹d), a funkcje pracodawcy niekoniecznie wykonuje jej kierownik. Podobnie na gruncie prawa cywilnego ustawowe upowa¿nienia do sk³adania
owiadczeñ woli w imieniu skarbu pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego, pañstwowych i komunalnych osób prawnych posiadaj¹ równie¿ osoby
niepe³ni¹ce funkcji organów administracyjnych. Postêpowanie w sprawach
karnych skarbowych prowadzi urz¹d skarbowy, a nie jego naczelnik. Podobnie wygl¹da postêpowanie karne lub w sprawach o wykroczenia. Podmiotem
gospodarki bud¿etowej jest natomiast jednostka organizacyjna lub nawet
system takich jednostek.
Wszystkie te uwarunkowania zmuszaj¹ do dyskusji na temat kryteriów
delimitacji prawa administracyjnego, jego statusu normatywnego i metodologicznego. Jego rola bowiem stale wzrasta. Nie bez przyczyny wspó³czesne pañstwo nazywanej jest w literaturze przedmiotu pañstwem administracyjnym1.
1 F. Schuppert, Administracja i prawo administracyjne w kooperatywnym pañstwie administracyjnym, [w:] Prawo publiczne na prze³omie, Poznañ 2001, s. 139 i nast.
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Summary
The article outlines the specifics of todays administrative law  its
origins, scope, characteristics and regulatory methods, in relation to public
administration, as well as development tendencies  especially those linked
with globalization and Europeanization processes.
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Dyrektywy interpretacyjne
umów miêdzynarodowych
W celu przedstawienia dyrektyw interpretacyjnych umów miêdzynarodowych w polskiej rzeczywistoci prawnej autorzy dokonali analizy orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, S¹du Najwy¿szego, s¹dów apelacyjnych.
Analiza ta mia³a charakter porównawczy w stosunku do postanowieñ zawartych w ratyfikowanej przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ Konwencji Wiedeñskiej
o Prawie Traktatów, sporz¹dzonej w Wiedniu w dniu 23 maja 1969 r.1
Maj¹c pe³n¹ wiadomoæ, ¿e podjêta problematyka jest niezwykle
skomplikowana i wieloaspektowa, autorzy zdecydowali siê zaprezentowaæ
szczególnie istotne dla tytu³owego zagadnienia orzeczenia polskich s¹dów
i Trybuna³u Konstytucyjnego oraz przedstawiæ podstawowy katalog dyrektyw interpretacyjnych (nie maj¹cy charakteru zupe³nego), które powinny
znajdowaæ zastosowanie podczas procesu wyk³adni umów miêdzynarodowych.
Art. 9 Konstytucji RP z dnia 9 kwietnia 1997 r. stanowi, i¿ Rzeczpospolita Polska przestrzega wi¹¿¹cego j¹ prawa miêdzynarodowego. Art. 87 zalicza
do róde³ powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa ratyfikowane umowy miêdzynarodowe2. Organ, który stosuje prawo, jest zatem uprawniony, a niekiedy
i zobowi¹zany, by za podstawê normatywn¹ swojej decyzji przyj¹æ umowê
miêdzynarodow¹3. Jak siê powszechnie przyjmuje, jednym z etapów procesu
stosowania prawa jest interpretacja. Nie wystarczy odnaleæ relewantny dla
danej sytuacji faktycznej przepis prawny. Nale¿y poddaæ go analizie znaczeniowej. Konieczne jest wyjanienie tego, co w przepisie niejasne, albo  jak
twierdz¹ inni  nale¿y z przepisów zawartych w akcie normatywnym zrekon1
2
3

Zob.: Dz.U. z dnia 2 listopada 1990 r., nr 74, poz. 439.
Zob.: Dz.U. z dnia 16 lipca 1997 r., nr 78, poz. 483.
R. Kwiecieñ, Miejsce umów miêdzynarodowych w porz¹dku prawnym pañstwa polskiego,
Warszawa 2000, s. 134169.
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struowaæ jednoznaczn¹ normê prawn¹. Bezsprzecznie nale¿y zastanowiæ siê
nad znaczeniem tekstu prawnego4.
Autorzy dla potrzeb niniejszej pracy dokonali nastêpuj¹cego wyboru
orzecznictwa polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego, S¹du Najwy¿szego oraz
s¹dów apelacyjnych:
1) Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 11 stycznia 1977 r.  problem
traktatów, których autentyczny tekst zosta³ ustalony w dwóch lub
wiêcej jêzykach. S¹d Najwy¿szy w uchwale z 11 stycznia 1977 r. interpretowa³ dwie umowy miêdzynarodowe: konwencjê miêdzynarodow¹ o przewozie towarów kolejami CIM z dnia 25 lutego 1961 r. (Dz.U. z 1964 r., nr 44,
poz. 300) i umowê o miêdzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej
SMGS z dnia 1 listopada 1961 r. (Dz.T. i Z.K. z 1966 r., nr 7, poz. 35). W toku
orzekania zwróci³ uwagê na problem wyk³adni traktatów, których autentyczny tekst zosta³ ustalony w dwóch lub wiêcej jêzykach. Otó¿: Jeli chodzi
o sformu³owanie art. 1 § 1 konwencji CIM, to pocz¹tkowo istnia³a pewna
rozbie¿noæ miêdzy tekstem niemieckim a francuskim. W szczególnoci
z tekstu niemieckiego wynika³a wskazana wy¿ej zasada, ¿e do przyjêcia
miêdzynarodowego charakteru umowy o przewóz wystarczy samo nadanie
przesy³ki do przewozu, którego droga ma przechodziæ przez dwa lub wiêcej
pañstw, gdy tymczasem tekst francuski móg³by wskazywaæ, ¿e konieczne
jest, aby towar faktycznie przeszed³ przez terytorium co najmniej dwóch
pañstw. W zwi¹zku z t¹ rozbie¿noci¹ Centralny Urz¹d Przewozów Miêdzynarodowych Kolejami w Brnie dokona³ wyk³adni na korzyæ tekstu niemieckiego
(por. Raport de lOffice Central des transpports internationaux par chemins de
fer Doc. OC/CIM  CiV Co Rev. VII/2 1512 1969), w rezultacie czego zrewidowany obecnie tekst francuski uzgodniony zosta³ z tekstem niemieckim5.
2) Postanowienie S¹du Najwy¿szego z 18 maja 1988 r.  odejcie od wyk³adni jêzykowej na rzecz wyk³adni systemowej i funkcjo4 Por. A. Koz³owski, Interpretacja traktatu miêdzynarodowego w wietle jego kontekstu,
Warszawa 2002, s. 940.
5 Uchwa³a SN z 11 stycznia 1971 r., III CZP 1/70; por. J. Pieñkos, Podstawy przek³adoznawstwa, Kraków 2003, s. 119198; por. tak¿e art. 33 Konwencji Wiedeñskiej o Prawie Traktatów (Dz.U. z 1990 r., nr 74, poz. 439):
1. Je¿eli tekst traktatu zosta³ ustalony jako autentyczny w dwóch lub wiêcej jêzykach, ma
jednakow¹ moc w ka¿dym z nich, chyba ¿e traktat postanawia lub strony uzgodni³y, i¿
w przypadku rozbie¿noci okrelony tekst jest rozstrzygaj¹cy.
2. Wersja traktatu w jêzyku innym ni¿ jeden z tych, w których tekst zosta³ ustalony jako
autentyczny, bêdzie uwa¿ana za autentyczn¹ tylko wówczas, gdy traktat tak postanawia lub
strony tak uzgodni¹.
3. Przyjmuje siê domniemanie, ¿e wyrazy u¿yte w traktacie maj¹ to samo znaczenie
w ka¿dym z tekstów autentycznych.
4. Z wyj¹tkiem wypadków, w których okrelony tekst zgodnie z ustêpem 1 jest rozstrzygaj¹cy, gdy porównanie tekstów autentycznych wykazuje ró¿nicê w znaczeniu, której nie usuwa
zastosowanie artyku³ów 31 i 32, nale¿y przyj¹æ znaczenie, które przy uwzglêdnieniu przedmiotu
i celu traktatu najlepiej godzi te teksty.
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nalnej. Postanowieniu to zosta³o wydane na skutek rewizji nadzwyczajnej
Ministra Sprawiedliwoci od postanowienia S¹du Najwy¿szego z dnia 8 grudnia 1987 r.6 We wczeniejszym postanowieniu SN uzna³, ¿e orzeczenie s¹du
czechos³owackiego nie mo¿e byæ wykonane w Polsce w drodze egzekucji.
Zgodnie z art. 44 umowy miêdzy Polsk¹ Rzeczpospolit¹ Ludow¹ a Czechos³owack¹ Republik¹ Socjalistyczn¹ o uregulowaniu obrotu prawnego w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 lipca
1961 r.7, wzajemnie wykonywane maj¹ byæ prawomocne orzeczenia dotycz¹ce
roszczeñ maj¹tkowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego
oraz roszczeñ cywilnoprawnych przyznanych w postêpowaniu karnym. Postanowienie nakazuj¹ce matce wydanie ma³oletniej Patrycji i powierzenie
ojcu wychowania dziecka, wed³ug s¹du, nie dotyczy praw maj¹tkowych, lecz
rozstrzyga o prawie niemaj¹tkowym, wiêc wobec wyranego sprecyzowania
w umowie zakresu orzeczeñ podlegaj¹cych realizacji nie mo¿e byæ wykonane
w Polsce w drodze egzekucji.
S¹d Najwy¿szy w drugim z postanowieñ, rozpatruj¹c rewizjê nadzwyczajn¹ Ministra Sprawiedliwoci, odszed³ od wyk³adni literalnej art. 44. Czytamy: [...] dokonana przez S¹d Najwy¿szy w zaskar¿onym rewizj¹ nadzwyczajn¹ postanowieniu wyk³adnia art. 44 umowy polsko-czechos³owackiej jest
zawê¿ona, pomija inne istotne postanowienia tej umowy, godzi w cel, dla
którego g³ównie zosta³a ona zawarta8. Zasadniczym celem jej zawarcia by³o,
jak nale¿y wnioskowaæ przede wszystkim z treci art. 1 ust. 1, zapewnienie
obywatelom jednej umawiaj¹cej siê strony na obszarze drugiej umawiaj¹cej
siê strony takiej samej ochrony prawnej w sprawach osobistych i maj¹tkowych, jaka przys³uguje jej w³asnym obywatelom [...] stanowisko S¹du Najwy¿szego mog³oby ugruntowaæ pogl¹d, ¿e orzeczenia s¹dów obu umawiaj¹cych siê pañstw, reguluj¹ce tak przecie¿ wa¿ne dla ich obywateli kwestie
w zakresie stosunków miêdzy rodzicami i dzieæmi, nadaj¹ce siê do wykonania w drodze egzekucji, pozostan¹ niewykonalne. Taki stan trudno zaakceptowaæ. W sytuacji gdy brak by³oby mo¿liwoci wykonania orzeczenia w tego
rodzaju sprawach, mog³oby dojæ do podjêcia przez zainteresowanych dzia³añ
pozaprawnych, do zaistnienia których z pewnoci¹ ¿adna z umawiaj¹cych siê
stron nie chcia³aby dopuciæ.
3) Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 12 czerwca 1992 r.  postulatywny charakter konwencji, przek³ad na jêzyk polski, odejcie od dos³ownego brzmienia Konwencji9. Skoro prawo wewnêtrzne w kwestiach
6
7
8

Postanowienie SN z 18 maja 1988 r., III CRN 111/88.
Dz.U. z 1962 r., nr 23, poz. 103 i 104.
Art. 31 ust. 1 Konwencji Wiedeñskiej o Prawie Traktatów: Traktat nale¿y interpretowaæ w dobrej wierze, zgodnie ze zwyk³ym znaczeniem, jakie nale¿y przypisywaæ u¿ytym w nim
wyrazom w ich kontekcie, oraz w wietle jego przedmiotu i celu.
9 Uchwa³a SN z 12 czerwca 1992 r., III CZP 48/92.
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uregulowanych przez Konwencjê o Prawach Dziecka10 zawiera luki  wywodzi SN ju¿ na wstêpie uchwa³y  mo¿liwe jest bezporednie stosowanie
i wyk³adnia przepisów konwencyjnych. Nastêpnie s¹d zwraca uwagê na
trudnoci interpretacyjne wynikaj¹ce z postulatywnego charakteru Konwencji (pañstwa-strony zapewni¹, podejm¹ w³aciwe kroki, bêd¹ respektowa³y). Dalej SN zaznacza: [...] t³umaczenie tych samych zwrotów jêzykowych
u¿ytych w ró¿nych przepisach tej samej umowy miêdzynarodowej nie mo¿e
byæ ró¿ne. W urzêdowym przek³adzie Konwencji z jêzyka francuskiego na
polski, wystêpuj¹cy m.in. w art. 3, 9, 18, 21, zwrot: linteret superieur de
lenfant t³umaczony jest niejednolicie. Przyk³adowo w art. 3 i 18 jako najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka, natomiast w art. 9 jako najlepiej
pojête interesy dziecka. S¹d uwa¿a, ¿e porównuj¹c kontekst jêzykowy u¿ycia zwrotu, prawid³owe by³oby t³umaczenie: nadrzêdny interes dziecka. Nale¿y to rozumieæ w ten sposób, ¿e interes dziecka wymaga preferencyjnego
traktowania w stosunku do innych interesów11.
S¹d Najwy¿szy tak¿e i w tym orzeczeniu odchodzi od wyk³adni dos³ownej
(jêzykowej) i ukierunkowuje siê bardziej na przedmiot i cel konwencji. Art. 21
stanowi: Pañstwa-Strony uznaj¹ce i/lub dopuszczaj¹ce system adopcji zapewni¹, aby dobro dziecka by³o celem najwy¿szym, i bêd¹: [...] traktowaæ
adopcjê zwi¹zan¹ z przeniesieniem dziecka do innego kraju jako zastêpczy
rodek opieki nad dzieckiem, je¿eli nie mo¿e byæ ono umieszczone w rodzinie
zastêpczej lub adopcyjnej albo nie mo¿na mu zapewniæ w ¿aden inny odpowiedni sposób opieki w kraju jego pochodzenia. Rezultat wyk³adni literalnej
zobowi¹zuje pañstwo-stronê Konwencji do wy³¹czenia mo¿liwoci orzeczenia
adopcji zagranicznej, gdy pojawi siê perspektywa umieszczenia dziecka choæby w krajowej placówce opiekuñczej. Dobro dziecka przemawia jednak wyranie na rzecz zastêpczych rodowisk rodzinnych. S¹d Najwy¿szy, maj¹c na
wzglêdzie nadrzêdny interes dziecka, odchodzi od dos³ownego brzmienia
Konwencji o Prawach Dziecka.
4) Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 23 czerwca 1992 r.  zakaz normotwórczej interpretacji umowy12. Interpretacja umowy miêdzynarodowej nie mo¿e mieæ charakteru normotwórczego  orzek³ SN w powy¿szej
uchwale, w której to rozpatrywa³ zagadnienie prawne wymagaj¹ce zasadniczej wyk³adni Konwencji o przekazywaniu osób skazanych na karê pozbawienia wolnoci w celu odbycia kary w pañstwie, którego s¹ obywatelami, sporz¹dzonej w Berlinie w dniu 19 maja 1978 r.13 Art. 4 Konwencji stanowi
m.in., ¿e przekazanie skazanego nie nastêpuje, gdy wed³ug ustawodawstwa
10
11

Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526.
O przek³adzie tekstów prawnych w obrocie miêdzynarodowym por. J. Pieñkos, op. cit.,
s. 141152; Z. Wawrzyniak, Praktyczne aspekty transliteracji literackiej na przyk³adzie jêzyka
niemieckiego i angielskiego, Warszawa 1991, s. 40 i nast.
12 Uchwa³a SN z dnia 23 czerwca 1992, I KZP 20/92.
13 Dz.U. z 1980 r., nr 8, poz. 21 i 22.
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Pañstwa, którego obywatelem jest skazany, czyn, za który zosta³ on skazany,
nie stanowi przestêpstwa. Znaczenie przepisu jest jasne i nie budz¹ce w¹tpliwoci, nie jest wiêc dopuszczalne, zdaniem s¹du, wy³¹czenie przes³anki
podwójnej karalnoci ani rozszerzaj¹ca interpretacja tej instytucji. SN wywodzi dalej: Dokonywania zabiegów interpretacyjnych zmieniaj¹cych treæ art.
4 lit. a Konwencji berliñskiej nie mog¹ tak¿e uzasadniæ takie wzglêdy, jak cel
tej Konwencji, intencje umawiaj¹cych siê stron, interes obywateli polskich
skazywanych przez s¹dy zagraniczne oraz ewentualna koniecznoæ pe³nienia
wobec nich przez pañstwo opiekuñczej funkcji. Tym samym wyranie opowiada siê po stronie tekstualistów: Podstawê interpretacji postanowieñ
umowy miêdzynarodowej mo¿e stanowiæ tylko tekst jej postanowieñ. S¹d
uznaje tak¿e moc obowi¹zuj¹c¹ i autorytet Konwencji Wiedeñskiej Prawa
Traktatów, wskazuj¹c, ¿e zasady interpretacji zosta³y usystematyzowane
w tym akcie i to w³anie one powinny byæ stosowane przy interpretacji
traktatów. Wyj¹tkowo interesuj¹co brzmi koñcowa czêæ orzeczenia. Przytaczamy j¹ zatem w ca³oci: Okrelenie znaczenia, jakie nale¿y przypisywaæ
u¿ytym w postanowieniach umowy wyrazom w danym kontekcie w wietle
przedmiotu regulacji i celu umowy, nie mo¿e polegaæ na modyfikowaniu tego
znaczenia przez nawi¹zanie do treci preambu³y umowy, zawieraj¹cej ogólne
okrelenie motywów, jakimi kieruj¹ siê strony, i do zamierzonego celu umowy. Natomiast je¿eli w przekonaniu podmiotu dokonuj¹cego interpretacji
umowy zawarte w niej postanowienia nie w pe³ni realizuj¹ cel i motywy
przytoczone we wstêpie, to nadawanie konkretnym, maj¹cym jednoznaczn¹
wymowê rozwi¹zaniom prawnym innej treci, nie jest w procesie wyk³adni
dopuszczalne. Problem interesu obywateli skazanych za pope³nione przestêpstwa przez zagraniczne s¹dy oraz stworzenie warunków do wykonywania
wobec nich przez pañstwo roli opiekuñczej w szerszym zakresie ni¿ wynika
to z ratyfikowanej przez Polskê Konwencji berliñskiej mo¿e byæ uregulowany
wy³¹cznie w drodze stosownych rozwi¹zañ przewidzianych w procedurze prawa miêdzynarodowego publicznego. Konserwatywne stanowisko S¹du Najwy¿szego wynika zapewne z charakteru konwencji. Tak jak w prawie wewnêtrznym zakazuje siê wyk³adni rozszerzaj¹cej prawa karnego14, tak
analogicznie w prawie miêdzynarodowym karnym zakazuje siê wyk³adni rozszerzaj¹cej traktatów.
5) Wyrok S¹du Apelacyjnego w Gdañsku z 23 grudnia 1994 r.
 wyk³adnia miêdzynarodowych konwencji cywilnoprawnych15. To
orzeczenie jest o tyle interesuj¹ce, ¿e odnosi siê do interpretacji szczególnej
14 Oczywicie, tylko przepisów na niekorzyæ oskar¿onego, w innym przypadku in dubio
pro reo; por. L. Morawski, Wstêp do prawoznawstwa, Toruñ 2001, s. 165; A. Marek, Prawo
karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997, s. 6063; W. Patryas, Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne, Poznañ 1988.
15 Wyrok S¹du Apelacyjnego w Gdañsku z 23 grudnia 1994 r., I ACr 916/94.

428

Micha³ Lasota, Adam Zienkiewicz

kategorii konwencji, tj. miêdzynarodowych konwencji cywilnoprawnych. Nale¿y do nich stosowaæ wyk³adniê jêzykow¹. Ten typ wyk³adni, wed³ug S¹du
Apelacyjnego, najlepiej sprzyja osi¹gniêciu jednolitoci w zakresie regulowania miêdzynarodowego obrotu handlowego16.
6) Postanowienie S¹du Najwy¿szego z 1 grudnia 1999 r.  wyk³adnia autonomiczna, jednolitoæ wyk³adni, wyk³adnia restryktywna, wspólnota interpretacyjna. S¹d Najwy¿szy, orzekaj¹c w sprawie bezprawnego uprowadzenia ma³oletniej Anny z Cypru do Polski17, zastosowa³
Konwencjê dotycz¹c¹ cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicê
sporz¹dzon¹ dnia 25 padziernika 1980 r. w Hadze. Wskaza³ przy tym, ¿e
umowy miêdzynarodowe podlegaj¹ wyk³adni autonomicznej. SN zaznaczy³, i¿
aby urzeczywistniæ za³o¿enia traktatu, powinno siê d¹¿yæ do mo¿liwie jednolitej interpretacji jego postanowieñ, we wszystkich pañstwach, które s¹ nim
zwi¹zane. Takie stanowisko S¹du mo¿na zdaniem autorów odczytaæ jako
postulat, aby przynajmniej ze wzglêdów pragmatycznych interpretatorzy danego traktatu miêdzynarodowego, pochodz¹cy z ró¿nych pañstw-stron i wywodz¹cy siê czêsto z ró¿nych krêgów cywilizacyjnych o odmiennej kulturze
prawnej, stanowili wspólnotê interpretacyjn¹.
S¹d zmierzy³ siê jeszcze z problemem wyk³adni art. 13 ust. 1 lit. b
Konwencji. Zgodnie z tym przepisem w³aciwa w³adza pañstwa wezwanego
mo¿e odmówiæ wydania dziecka, gdy osoba sprzeciwiaj¹ca siê wydaniu wyka¿e, ¿e istnieje powa¿ne ryzyko, i¿ powrót dziecka narazi³by je na szkodê
fizyczn¹ lub psychiczn¹ albo w jakikolwiek inny sposób postawi³by je w niekorzystnej sytuacji.
W pierwszej kolejnoci SN odwo³a³ siê do woli twórców Konwencji. Ich
zamierzeniom, zdaniem S¹du, odpowiada³aby tylko wyk³adnia restryktywna.
Konwencja straci³aby w ogóle swoje znaczenie, gdyby art. 13 nie by³ interpretowany cile. Celem Konwencji jest zapewnienie powrotu dziecka bezprawnie uprowadzonego, a realizacja tego celu ³¹czy siê dla dziecka z ró¿nego
rodzaju niedogodnociami i ujemnymi prze¿yciami. Zatem nale¿y przyj¹æ, ¿e
¿e art. 13 ust. 1 lit. b Konwencji ma na wzglêdzie jedynie »powa¿ne ryzyko«
szkód fizycznych lub psychicznych, na jakie móg³by naraziæ dziecko jego
powrót do miejsca sta³ego pobytu; konsekwentnie, równie powa¿ne musz¹
byæ inne niekorzystne dla dziecka sytuacje, zrównane w tym przepisie
z wzmiankowanymi szkodami. Wszelkie inne uci¹¿liwoci i niedogodnoci nie
wystarczaj¹. [...] Wskazuje siê przyk³adowo, ¿e art. 13 ust. 1 lit. b Konwencji
odnosi siê do przypadków, w których istnieje groba stosowania przemocy
wobec dziecka lub jego seksualnego wykorzystania przez wnioskodawcê, albo
16 Szczegó³owo o miêdzynarodowych stosunkach gospodarczych, miêdzynarodowym prawie gospodarczym i ród³ach tej ga³êzi prawa por. J. Gilas, Miêdzynarodowe prawo gospodarcze,
Bydgoszcz 1999, s. 1153, 123155 i 227243.
17 Postanowienie SN z 1 grudnia 1999 r., I CKN 992/99.
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gdy wnioskodawca jest alkoholikiem, narkomanem b¹d uchyla siê od pracy
zarobkowej.
7) Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 7 marca 2000 r.  wyk³adnia jêzykowa i systemowa, heureza a uzasadnienie, wspólnota interpretacyjna, konformizm interpretacyjny, wyk³adnia porównawcza18.
W wyroku tym Trybuna³ rozwa¿a³, czy art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 1970 r. o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych jest zgodny
z Konstytucj¹ i Europejsk¹ Konwencj¹ o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci19. Dokona³ przy tym wyk³adni szeregu przepisów traktatów miêdzynarodowych dotycz¹cych problematyki zrzeszania siê w zwi¹zki
zawodowe ¿o³nierzy zawodowych.
Trybuna³ Konstytucyjny stan¹³ przed problemem: czy normy prawa
miêdzynarodowego publicznego zobowi¹zuj¹ pañstwo polskie do zapewnienia
¿o³nierzom zawodowym prawa do tworzenia i zrzeszania siê w zwi¹zkach
zawodowych, czy mo¿e zobowi¹zuj¹ tylko do zapewnienia prawa do tworzenia ró¿nego rodzaju zrzeszeñ i organizacji, które zapewni³yby prawo do wyra¿ania interesów ¿o³nierzy zawodowych, ukierunkowanych na ochronê godnoci s³u¿by, nie za rozumianych jako wolnoæ polityczna pozostawania
w opozycji do organizacji tych Si³ Zbrojnych, spe³niaj¹cych rolê »pracodawcy«. TK rozpocz¹³ od analizy art. 9 Konwencji Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy (nr 87) dotycz¹cej wolnoci zwi¹zkowej i ochrony praw zwi¹zkowych20.
Art. 9 ust. 1 Konwencji stanowi co nastêpuje: Ustawodawstwo krajowe okreli, w jakiej mierze gwarancje przewidziane w niniejszej konwencji bêd¹
mia³y zastosowanie do si³ zbrojnych i policji. W ust. 2 czytamy natomiast:
Zgodnie z zasad¹, wyra¿on¹ w art. 19 § 8 Konstytucji Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy, ratyfikacja niniejszej Konwencji przez któregokolwiek
Cz³onka nie bêdzie uwa¿ana za naruszenie jakiegokolwiek istniej¹cego prawa, orzeczenia, zwyczaju lub uk³adu, które przyznaj¹ cz³onkom si³ zbrojnych
i policji gwarancje przewidziane w niniejszej konwencji.
W analizowanej materii zdaniem TK mo¿liwa jest dwojaka interpretacja.
Po pierwsze: przepis ten jest skierowany wy³¹cznie do pañstw, które podpisa³y tê Konwencjê, daj¹c im jedynie mo¿liwoæ wyboru, czy i w jakim zakresie zastosowaæ j¹ do si³ zbrojnych. Po drugie: stwarza ona wprost gwarancje
dla osób wchodz¹cych w sk³ad Si³ Zbrojnych, i¿ pañstwa zapewni¹ im choæby
w minimalnym zakresie wolnoæ zwi¹zkow¹ z Konwencji wynikaj¹c¹.
Trybuna³ uzna³, ¿e odwo³uj¹c siê jedynie do dyrektyw wyk³adni jêzykowej, nie mo¿na udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi. Postanowi³ wiêc rozwa¿yæ
kontekst normatywny (systemowy) interpretowanego przepisu. Co ciekawe,
18 Por. J. Oniszczuk, Umowa miêdzynarodowa w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Pañstwo i Prawo 1995, nr 7, s. 14 i n.
19 Wyrok TK z 7 marca 2001 r., K 26/98.
20 Dz.U. z 1958 r., nr 29, poz. 125.
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za kontekst normatywny zdaniem Trybuna³u uznaæ nale¿y nie tylko tradycyjnie pojmowane ród³a prawa miêdzynarodowego publicznego. TK w pierwszej kolejnoci zbada³ bowiem zdania najznakomitszych znawców prawa
publicznego ró¿nych narodów, prace L. Florka i M. Seweryñskiego21 oraz
L. Bettena22. Polscy autorzy opowiedzieli siê za stanowiskiem bardziej restryktywnym dla ¿o³nierzy zawodowych. W ich podrêczniku czytamy: prawo
do zrzeszania siê w zwi¹zkach nie dotyczy jedynie cz³onków Si³ Zbrojnych
i policji, w stosunku do których, zgodnie z art. 9 Konwencji, przepisy danego
pañstwa mog¹ okreliæ, czy i w jakim stopniu powy¿sze zasady maj¹ do nich
zastosowanie23. Pogl¹d L. Bettena jest odmienny. Jego zdaniem art. 9 Konwencji da³ pañstwom prawo okrelenia, jak dalece stosowaæ Konwencjê do Si³
Zbrojnych i policji, a w przypadku braku ustawowej regulacji tak¿e do nich
stosuje siê Konwencjê.
Co do tradycyjnie pojmowanych róde³ prawa Trybuna³ Konstytucyjny
wskaza³ na: art. 5 Konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy nr 98
dotycz¹cej stosowania zasad prawa organizowania siê i rokowañ zbrojnych24,
Konwencjê nr 151 MOP, dotycz¹c¹ ochrony prawa organizowania siê i procedury okrelania warunków zatrudnienia w s³u¿bie publicznej z dnia 27
czerwca 1978 r.25, art. 8 ust. 2 Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 r.26, art. 5 Europejskiej Karty Spo³ecznej27 i art. 11 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci28.
Argumenty z innych aktów normatywnych wystarczy³y, aby TK przyj¹³,
i¿: w³aciwe jest stanowisko, które pozostawia ustawodawcy krajowemu
kwestiê wyboru, jednak z zaleceniem, by ustawodawca ten  w miarê mo¿liwoci (»w jakiej mierze«)  aspiracjom wolnociowym ¿o³nierzy i policjantów
sprzyja³. Nastêpnie TK poszuka³ potwierdzenia powy¿szego wniosku
w praktyce innych pañstw-stron Konwencji, konkretnie w praktyce Niemieckiej Republiki Federalnej i Republiki Czeskiej. Tak¹ metodê interpretacji
nale¿y scharakteryzowaæ jako interpretacj¹ porównawcz¹. Trybuna³, u¿ywaj¹c argumentu z praktyki innych pañstw, da³ wyraz konformizmowi interpretacyjnemu i pokaza³, ¿e jego zdaniem w Niemczech, Czechach i Polsce
obowi¹zuje taki sam paradygmat interpretacyjny, a prawnicy z tych krajów
nale¿¹ do jednej wspólnoty interpretacyjnej.
21
22
23
24
25
26
27
28

L. Florek, M. Seweryñski, Miêdzynarodowe prawo pracy, Warszawa 1988.
L. Betten, International Labour Law, Boston 1993.
L. Florek, M. Seweryñski, op. cit., s. 126.
Dz.U. z 1958 r., nr 29, poz. 126.
Dz.U. z 1994 r., nr 22, poz. 78.
Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 169.
Dz.U. z 1999 r., nr 8, poz. 67.
Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284.
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Jednoczenie  zdaniem autorów  analizuj¹c przedmiotowe orzeczenie,
mo¿na odnieæ wra¿enie, i¿ Trybuna³ Konstytucyjny wyranie oddzieli³
w nim proces heurezy od procesu uzasadniania. W pierwszej kolejnoci przyj¹³ bowiem tezê, ¿e normy prawa miêdzynarodowego nie zobowi¹zuj¹ pañstwa do zapewnienia ¿o³nierzom zawodowym prawa do tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków zawodowych. Nastêpnie wyszuka³ argumenty, które
mog³yby byæ relewantne w tej konkretnej sprawie, a które uzasadnia³yby
wczeniej wysuniêt¹ tezê.
8) Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 19 lutego 2003 r.  wype³nianie
luk w drodze wyk³adni29. Okres obowi¹zywania aktu prawnego jest wskazany zazwyczaj przez okrelenie dnia wejcia w ¿ycie oraz dnia utraty jego
mocy. Zasad¹ jest, i¿ akt prawny powinien rozstrzygaæ kwestie, jakie przepisy maj¹ zastosowanie do spraw znajduj¹cych siê w toku w chwili jego zmiany. Przy czym powinien to wyra¿aæ jednoznacznie. W wypadku braku takiego
przepisu nale¿y powsta³¹ lukê wype³niæ w drodze wyk³adni. Istotne jest przy
tym, aby wyk³adnia, uwzglêdniaj¹c treæ przepisów reguluj¹cych obowi¹zywanie umowy, nie mia³a charakteru prawotwórczego.
* * *
Na podstawie powy¿szej analizy orzecznictwa polskich organów s¹dowych mo¿na pokusiæ siê o dokonanie próby rekonstrukcji podstawowych dyrektyw wyk³adni traktatów miêdzynarodowych, do których odwo³uj¹ siê polskie s¹dy oraz Trybuna³ Konstytucyjny w swojej praktyce orzeczniczej.
Dyrektywy te mia³yby nastêpuj¹c¹ treæ:
1) ogólny nakaz priorytetu wyk³adni jêzykowej;
2) zakaz wyk³adni rozszerzaj¹cej postanowieñ konwencji z dziedziny miêdzynarodowego prawa karnego lub (dobitniej) zakaz wyk³adni normotwórczej;
3) w przypadku pojawienia siê luki w prawie, nale¿y j¹ uzupe³niæ
w drodze wyk³adni, uwa¿aj¹c przy tym, aby wyk³adnia ta nie mia³a charakteru prawotwórczego;
4) ten sam zwrot obcojêzyczny u¿yty w ró¿nych miejscach w tym samym
traktacie musi byæ t³umaczony na jêzyk polski w taki sam sposób;
5) traktat miêdzynarodowy nale¿y interpretowaæ w podobny sposób, jak
interpretowany jest w innych krajach (argument konformistyczny  wspólnota interpretacyjna);
6) nie nale¿y interpretowaæ przepisów traktatu miêdzynarodowego, do
którego przestrzegania dane pañstwo jest zobowi¹zane, w sposób prowadz¹cy
do ich sprzecznoci z przepisami innych traktatów, do przestrzegania których
dane pañstwo jest równie¿ zobowi¹zane;
29

Uchwa³a SN z dnia 19 lutego 2003 r., I KZP 47/02.
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7) nie wolno interpretowaæ traktatu w sposób, który pozbawi³by go jego
znaczenia;
8) nie wolno interpretowaæ traktatu w taki sposób, aby rezultat tej interpretacji godzi³ w cel traktatu (traktat nale¿y interpretowaæ zgodnie z jego
celem).

Summary
The subject of considerations taken in the article is the following issue:
interpretative directives of international agreements in the light of the Polish jurisdiction. The authors analyzed the Polish judicial decisions of the
Constitutional Tribunal, the Highest Court, appellation courts  in search of
interpretative directives of international agreements existing in the Polish
legal reality. The said analysis was of a comparative character to the resolutions included in the Vienna Convention on the Law of Treaties, drawn in
Vienna on 23 May 1969, ratified by the Republic of Poland.
The result of the carried out studies is a reconstruction and presentation
of eight (8) basic interpretation directives of international agreements that
are referred to by Polish Courts and the Constitutional Tribunal in their
judicial practice.

Studia Prawnoustrojowe 9

UWM

433

2009

Dorota Krekora-Zaj¹c
Uniwersytet Warszawski

Wp³yw regulacji miêdzynarodowej
na polskie prawo zamówieñ publicznych
w sektorze wojskowym
Regulacjê prawn¹, na której opiera siê polski system zamówieñ publicznych, okrela ustawa z 2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych, jak równie¿
liczne akty wykonawcze. Choæ uznaje siê, i¿ prawo zamówieñ publicznych
jest czêci¹ prawa cywilnego, to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e do regulacji tej dziedziny prawa zastosowanie maj¹ oprócz zasad kodeksu cywilnego1 m.in. przepisy
kodeksu postêpowania cywilnego2, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji3, ustawy o dostêpie do informacji publicznej4, ustawy o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych5, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych6, ustawy  Prawo w³asnoci przemys³owej7
czy ustawy  Prawo budowlane8. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ oprócz prawa krajowego wielki wp³yw na polski system zamówieñ publicznych ma równie¿ prawo
wspólnotowe.
W niniejszym artykule zostan¹ przedstawione i omówione najwa¿niejsze
regulacje prawa wspólnotowego i krajowego odnosz¹ce siê do udzielania zamówieñ publicznych na potrzeby obronnoci na wspólnym rynku europejskim oraz regulacje zamówieñ z funduszy NATO.
Niew¹tpliwie dla stosowania krajowego prawa zamówieñ publicznych
wa¿ne s¹ ograniczenia wynikaj¹ce z przynale¿noci Polski do Unii Europejskiej. Podstawowym ród³em prawa wspólnotowego dotycz¹cego zamówieñ
1
2
3
4
5
6
7
8

Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.
Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 ze zm.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. , nr 153, poz. 1503 ze zm.
Dz.U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm.
Dz.U. z 2005 r., nr 14, poz. 114 ze zm.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz.1118 ze zm.
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publicznych jest Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹9. Polskie prawo zamówieñ publicznych uwzglêdniaæ musi równie¿ dyrektywy europejskie,
w tym dyrektywê w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieñ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us³ugi10, dyrektywê koordynuj¹c¹
procedury udzielania zamówieñ przez podmioty dzia³aj¹ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us³ug pocztowych11, dyrektywê
w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnosz¹cych siê do stosowania procedur odwo³awczych w zakresie
udzielania zamówieñ publicznych na dostawy i roboty budowlane12, dyrektywê koordynuj¹c¹ przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnosz¹ce siê do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówieñ
publicznych podmiotów dzia³aj¹cych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji13. Niew¹tpliwie zastosowanie do zamówieñ publicznych maj¹ równie¿ rozporz¹dzenia, w tym zw³aszcza rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnego s³ownika
zamówieñ14 oraz rozporz¹dzenie ustanawiaj¹ce standardowe formularze do
publikacji og³oszeñ w ramach procedur zamówieñ publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego Rady15.
Oprócz dyrektyw i rozporz¹dzeñ, dziedzinê zamówieñ publicznych reguluje równie¿ ca³y system decyzji oraz komunikatów Komisji Europejskiej.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ jednym z fundamentów prawa wspólnotowego
jest orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci (ETS). Zarówno
zamawiaj¹cy, jak i wykonawca ubiegaj¹cy siê o powierzenie mu zamówienia
publicznego, musz¹ zapoznaæ siê z szeregiem aktów wspólnotowych, które
nak³adaj¹ doæ restrykcyjne wymogi formalne. Jednak¿e prawo wspólnotowe,
podobnie jak prawo polskie, przewiduje mo¿liwoæ wy³¹czenia tej restrykcyjnej regulacji.
Zgodnie z TWE, ka¿de pañstwo cz³onkowskie mo¿e podejmowaæ rodki,
jakie uwa¿a za konieczne, w celu ochrony podstawowych interesów jego
9 Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ (dalej jako TWE), wersja skonsolidowana
(Dz.Urz. UE C 321E/37 z 29 grudnia 2006 r.).
10 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
(Dz.Urz. L 134 z 30 kwietnia 2004 r.).
11 Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
(Dz.Urz. L 134 z 30 kwietnia 2004 r.).
12 Dyrektywa Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. (Dz.Urz. L 395 z 30 grudnia
1989 r.).
13 Dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. (Dz.Urz. L 76 z 23 marca 1992 r.).
14 Rozporz¹dzenie nr 2195/2002/WE z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.Urz. L 340 z 16 grudnia
2002 r.), zmienione przez rozporz¹dzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wspólnego s³ownika zamówieñ (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz¹ce procedur udzielania zamówieñ publicznych w zakresie zmiany CPV.
15 Rozporz¹dzenie nr 1564/2005/WE z dnia 7 wrzenia 2005 (Dz.Urz. L 257 z 1 padziernika 2005 r.).
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bezpieczeñstwa, a które odnosz¹ siê do produkcji lub handlu broni¹, amunicj¹ lub materia³ami wojennymi. rodki takie nie mog¹ jednak negatywnie
wp³ywaæ na warunki konkurencji na wspólnym rynku w odniesieniu do produktów, które nie s¹ przeznaczone wy³¹cznie do celów wojskowych (art. 296
ust. 1 pkt a TWE). Wy³¹czenia te obejmuj¹ produkty ustalone przez Radê
Ministrów Wspólnoty Europejskiej w kwietniu 1958 r.16 Co wiêcej, ETS
orzek³, i¿ okrelenie i zdefiniowanie terminu interes bezpieczeñstwa pañstwa nale¿y do pañstwa cz³onkowskiego17. Je¿eli wiêc pañstwo stoi na stanowisku, i¿ zamówieniu powinny towarzyszyæ specjalne rodki bezpieczeñstwa i nie jest to oczywicie kwestionowane, wówczas mo¿e ono ograniczyæ
stosowanie prawa wspólnotowego.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ ETS konsekwentnie w swoim orzecznictwie
wyra¿a pogl¹d, i¿ wszystkie wy³¹czenia i ograniczenia konkurencji nale¿y
interpretowaæ w sposób cis³y, a podmioty powo³uj¹ce siê na te okolicznoci,
s¹ zobowi¹zane do ich w³aciwego udowodnienia18. Co wiêcej, ETS wielokrotnie podkrela³, i¿ skoro przyjmuj¹c traktat europejski, pañstwa przenios³y na
organy wspólnoty czêæ swoich w³asnych uprawnieñ, w tym równie¿ odnosz¹cych siê do zamówieñ publicznych, to przepisy krajowe ograniczaj¹ce regulacje wspólnotowe mog¹ byæ stosowane jedynie w wyj¹tkowych przypadkach19.
W tym miejscu warto przytoczyæ wyrok Trybuna³u Sprawiedliwoci Wspólnot
Europejskich z dnia 2 padziernika 2008 r.20 W przedmiotowej sprawie Komisja wnosi³a o stwierdzenie, ¿e dekret Ministra Spraw Wewnêtrznych, który zezwala³ na odstêpstwo od przepisów wspólnotowych dotycz¹cych zamówieñ publicznych na dostawy w odniesieniu do nabycia lekkich helikopterów
przeznaczonych na potrzeby policji i krajowej stra¿y po¿arnej jest niezgodny
z prawem wspólnotowym21. Trybuna³, podobnie jak we wczeniejszym
orzecznictwie, przypomnia³, ¿e zgodnie z art. 296 ust 1 lit. b TWE ka¿de
pañstwo cz³onkowskie mo¿e podejmowaæ rodki, jakie uwa¿a za konieczne
w celu ochrony podstawowych interesów swojego bezpieczeñstwa, a które
odnosz¹ siê do produkcji lub handlu broni¹, amunicj¹ lub wyposa¿eniem
wojskowym, pod warunkiem, ¿e te rodki nie bêd¹ negatywnie wp³ywaæ na
16

Decyzja w sprawie ustalenia listy produktów (broñ, amunicja i materia³y wojenne), do
których odnosz¹ siê przepisy art. 223 § 1b (obecnie art. 296) Traktatu. Protokó³ z 15 kwietnia
1958 r., nr 368/58.
17 Wyrok ETS z dnia 16 padziernika 2003 r., w sprawie C-252/01 Komisja przeciwko
Belgii.
18 Wyrok ETS z dnia 10 kwietnia 2003 r. w po³¹czonych sprawach C-20/01 oraz C-28/01
Komisja Europejska. przeciwko Republice Federalnej Niemiec; ETS z dnia 28 marca 1995 r.
w sprawie C-324/93 Evans Medical.
19 W. Hartung, Problematyka udzielania zamówieñ publicznych w dziedzinie obronnoci
i bezpieczeñstwa pañstwa, Kwartalnik Prawa Zamówieñ Publicznych 2008, nr 2, s. 57.
20 Wyrok TSWE z dnia 2 padziernika 2008 w sprawie C-157/06 Komisja przeciwko Republice W³oskiej.
21 Monitor Prawniczy 2008, nr 21, s. 1125.
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warunki konkurencji na wspólnym rynku w odniesieniu do produktów. Jednak podstawowym warunkiem do skorzystania z wy³¹czenia, zgodnie z art.
296 ust. 1 lit. b TWE jest, aby omawiane produkty by³y przeznaczone wy³¹cznie do celów wojskowych. Z uwagi na fakt, i¿ dekret dotyczy³ helikopterów,
które choæ przyczyniaj¹ siê do bezpieczeñstwa obywateli, to nie maj¹ zastosowania wojskowego, Trybuna³ uzna³, i¿ Republika W³oska uchybi³a przepisom
dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynuj¹cej procedury udzielania zamówieñ publicznych na dostawy22.
Wprawdzie zgodnie z TWE przemys³ obronny i zamówienia dotycz¹ce
wyposa¿enia wojskowego krajów cz³onków Unii Europejskiej nie podlegaj¹
ogólnym regu³om konkurencji i pomocy pañstwowej obowi¹zuj¹cym na
wspólnym rynku UE, jednak¿e we wrzeniu 2004 r. Komisja Europejska
opublikowa³a Zielon¹ Ksiêgê  Zamówienia publiczne w dziedzinie obrony23.
W zamierzeniach Zielona Ksiêga mia³a przyczyniæ siê do utworzenia europejskiego rynku wyposa¿enia wojskowego  European Defence Equipment Market (EDEM).
Europejska Agencja Obronna w listopadzie 2005 r. wyda³a Kodeks postêpowania w sprawach sprzeda¿y sprzêtu wojskowego  Code of Conduct on
Defence Procurement24. Podkrela siê, i¿ dokument ten stanowi pierwszy
krok do opracowania wspólnych dla wszystkich krajów cz³onkowskich zasad
przeprowadzania przetargów zbrojeniowych. Kodeks ten zacz¹³ obowi¹zywaæ
w lipcu 2006 r., a pañstwa, które go przyjê³y, zobowi¹zane s¹ do publikowania w internecie ka¿dego przetargu oraz równego traktowania wszystkich
uczestników przetargów, których przebieg monitoruje Europejska Agencja
Obrony i ministerstwa obrony pañstw-cz³onków Unii Europejskiej. Nadto
nale¿y zauwa¿yæ, i¿ kodeks swoj¹ regulacj¹ obejmuje jedynie kontrakty zbrojeniowe o wartoci powy¿ej 1 mln euro25. Polska popar³a zapisy zarówno
Zielonej Ksiêgi  zamówienia publiczne w dziedzinie obrony, jak równie¿
przyst¹pi³a do Kodeksu postêpowania w sprawie sprzeda¿y sprzêtu wojskowego. Oficjalne stanowisko Polski w tym zakresie zosta³o przyjête i przes³ane
do Komisji Europejskiej na pocz¹tku 2008 r.26
Niew¹tpliwie prace nad europejskim rynkiem zbrojeniowym nadal trwaj¹, czego dowodem jest przyjêcie 5 grudnia 2007 r. przez Komisjê Europejsk¹
pakietu dokumentów dotycz¹cych Europejskiego Rynku Wyposa¿enia Obronnego. Na pakiet ten sk³adaj¹ siê: Komunikat Komisji Europejskiej dotycz¹cy
22 Dyrektywa Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynuj¹ca procedury udzielania zamówieñ publicznych na dostawy (Dz.Urz. UE L nr 999 z 9 sierpnia 1993 r.).
23 Dz.Urz. UE C 221 z 8 wrzenia 2005 r.
24 EDA Steering Board Decision 2005/09.
25 A. Konarzewska, Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Rynku
Uzbrojenia, Bezpieczeñstwo Narodowe 2008, nr 78, s. 233.
26 Ibidem, s. 237.
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strategii dla europejskiego przemys³u obronnego27, projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz¹cy uproszczenia zasad i warunków
transferu produktów zwi¹zanych z obronnoci¹ w ramach Wspólnoty28 oraz
projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, koordynuj¹cej procedury udzielania zamówieñ publicznych na niektóre roboty budowlane, dostawy
i us³ugi w dziedzinie obronnoci i bezpieczeñstwa29. Co warte podkrelenia,
podstawowym celem projektu ostatniej dyrektywy jest ograniczenie przypadków korzystania z prerogatyw okrelonych w art. 296 TWE do rzeczywicie
wyj¹tkowych przypadków30. Regulacja nowej dyrektywy ma mieæ zastosowanie dla dostaw broni, amunicji lub materia³ów wojennych, okrelonych decyzj¹ Rady z 15 kwietnia 1958 r., jak równie¿ bêdzie stosowana do robót
budowlanych i us³ug cile zwi¹zanych z tymi dostawami31. Zatem d¹¿eniem
Wspólnoty jest zast¹pienie, w jak najszerszym zakresie, regulacji krajowych
prawa zamówieñ publicznych dotycz¹cych obronnoci regulacjami wspólnotowymi.
Inn¹ regulacj¹ maj¹c¹ istotny wp³yw na budowanie wojskowej wspó³pracy zagranicznej w ramach systemu zamówieñ publicznych jest akt prawa
krajowego  ustawa dotycz¹ca umów zawieranych na potrzeby obronnoci
i bezpieczeñstwa pañstwa, tzw. umów offsetowych32. Regulacja ustawowa
polega na wy³¹czeniu okrelonego typu umów z Prawa zamówieñ publicznych. Wy³¹czenie to obejmuje zawieranie umów na dostawy do Polski uzbrojenia lub sprzêtu wojskowego33 na potrzeby obronnoci lub bezpieczeñstwa
pañstwa, wyprodukowanego lub wytworzonego poza jej terytorium, do którego stosuje siê art. 296 TWE34. Umowy offsetowe to  zgodnie z art. 2 ust. 1
ustawy  umowy dostawy, których wartoæ jest równa lub przekracza,
w stosunku do jednego zagranicznego dostawcy w okresie trzech kolejnych
lat, równowartoæ w walucie polskiej 5 mln euro. Zatem nawet wówczas, gdy
27
28
29
30

COM (2007) 764.
COM (2007) 765.
COM (2007) 766.
W. Hartung, Europejski rynek obronny  nowa propozycja Komisji Europejskiej dotycz¹ca przepisów reguluj¹cych zamówienia publiczne w dziedzinie obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa, ,,Kwartalnik Prawa Zamówieñ Publicznych 2008, nr 1, s. 51.
31 Art. 1 projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynuj¹cej procedury
udzielania zamówieñ publicznych na niektóre roboty budowlane, dostawy i us³ugi w dziedzinie
obronnoci i bezpieczeñstwa.
32 Ustawa z dnia 10 wrzenia 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w zwi¹zku z umowami na potrzeby obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa (Dz.U. z 1999 r.,
nr 80, poz. 903 ze zm.).
33 Wykaz uzbrojenia objêtego obowi¹zkiem zawarcia umowy offsetowej znajduje siê
w rozporz¹dzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu
uzbrojenia i sprzêtu wojskowego, którego zakup jest objêty obowi¹zkiem zawarcia umowy
offsetowej (Dz.U. z 2007 r., nr 242, poz. 1775).
34 Art. 1 ust. 1 ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w zwi¹zku
z umowami na potrzeby obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa.
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wojsko ma zamiar zakupiæ broñ od dostawcy pochodz¹cego z obcego kraju,
ale wartoæ zamówienia jest ni¿sza ni¿ 5 mln euro, zamawiaj¹cy winien
stosowaæ ogóln¹ regulacjê dotycz¹c¹ zamówieñ publicznych.
Ustawa umo¿liwia ominiêcie przez zamawiaj¹cego formalnych trybów
przetargowych okrelonych w ustawie Prawo zamówieñ publicznych na rzecz
zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji przez ministra gospodarki
(art. 7 ust. 1). Nale¿y podkreliæ, i¿ kompetencje ministra gospodarki s¹
jednak o wiele szersze. Oprócz bowiem samego zawarcia umowy, zgodnie
z art. 22 omawianej ustawy, minister sprawuje równie¿ nadzór nad wykonywaniem tej umowy. Co wiêcej, zagraniczny dostawca, który zawar³ umowê
offsetow¹, ma obowi¹zek przedk³adaæ ministrowi w³aciwemu do spraw gospodarki pó³roczne i roczne sprawozdania z wykonania zobowi¹zañ offsetowych (art. 14 ust. 1). Natomiast minister ma prawo ¿¹daæ w ka¿dym czasie
od zagranicznego dostawcy informacji o stopniu wykonania zobowi¹zañ offsetowych.
Dodatkowo, w celu zapewnienia jeszcze wiêkszej kontroli nad tymi umowami, ich wejcie w ¿ycie oraz stwierdzenie ich wykonania wymaga zatwierdzenia przez Radê Ministrów (art. 23). Wyj¹tkowoæ tego trybu zawierania
umów o zamówienia publiczne polega m.in. na tym, i¿ zgodnie z dyspozycj¹
art. 4 ust. 2, ¿adna ze stron nie mo¿e odst¹piæ od zawartej umowy. Odrêbnoæ tej regulacji podkrela równie¿ postanowienie art. 25 ustawy statuuj¹ce,
i¿ do umów offsetowych nie maj¹ zastosowania przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Mo¿na zatem podsumowaæ, i¿ jest to wyj¹tkowy tryb zamawiania dostaw
na potrzeby obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa, który ze wzglêdu na strategiczne znaczenie dla Rzeczpospolitej Polskiej zosta³ wy³¹czony z ogólnej
regulacji odnosz¹cej siê do zamówieñ publicznych i poddany jeszcze bardziej
szczegó³owej kontroli pañstwa.
Nie ulega równie¿ w¹tpliwoci, i¿ umow¹ miêdzynarodow¹ maj¹c¹ bezporedni wp³yw na procedurê udzielania zamówieñ publicznych dla wojska jest
Pakt Pó³nocnoatlantycki (NATO). Odrêbnej regulacji podlegaj¹ zatem zamówienia dokonywane przez NATO, cile rzecz ujmuj¹c  finansowane przez
t¹ organizacjê. Program Inwestycyjny NATO w Dziedzinie Bezpieczeñstwa
(NSIP) s³u¿y wspólnemu finansowaniu przedsiêwziêæ zwi¹zanych z rozbudow¹, modernizacj¹ i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, sk³adnice materia³ów pêdnych i smarów (MPS), ruroci¹gi
paliwowe, radarowe urz¹dzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, a tak¿e instalacje
portowe35. Zamówienia w NATO udzielane s¹ w nastêpuj¹cych trybach36:
35 Zon. [online] <www.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Zamowienia+publiczne/Przetargi+NATO/<, dostêp: 2 stycznia 2008.
36 Zob. [online] <www.enter.net.pl/www/przetargi/nato.htm>, dostêp: 2 stycznia 2008.
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1) drobny zakup gotówkowy (petty cash),
2) zakup jednorazowy (single tender),
3) przetarg ograniczony (restricted bidding),
4) przetarg zwyk³y (formal bidding),
5) przetarg miêdzynarodowy (international bidding).
Dokumentami, które maj¹ fundamentalne znaczenie dla zamówieñ publicznych finansowanych przez NATO, s¹ procedury dla przetargów miêdzynarodowych na obszarze objêtym programem inwestycyjnym NATO (NSIP
NATO Security Investment Program)37 oraz dyrektywa w zakresie finansowania przez bud¿et wojskowy w³asnoci i us³ug38.
Art. 10 Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego ratyfikowanego przez Polskê39
statuuje, i¿ strony mog¹, za jednomyln¹ zgod¹, zaprosiæ do przyst¹pienia do
traktatu ka¿de pañstwo europejskie, które jest w stanie realizowaæ zasady
tego traktatu. Uznaje siê, i¿ do szeroko pojêtej realizacji tych zasad nale¿y
zaliczyæ uczestnictwo we wspólnych bud¿etach NATO oraz Programie Inwestycyjnym Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego. W³aciwe uczestnictwo w tym programie jest jednym z zasadniczych elementów sojuszniczej
aktywnoci i stanowi jedn¹ z podstawowych form wspó³pracy w ramach tej
organizacji40. Jak wskazuje uzasadnienie nowelizacji ustawy Prawo zamówieñ publicznych41 z 2003 r.42, w³anie uczestnictwo w Programie Inwestycyjnym Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego by³o zasadnicz¹ podstaw¹ dla postulowanych przez resort obrony narodowej wy³¹czeñ zamówieñ
realizowanych w ca³oci lub w czêci ze rodków finansowych NATO spod
rygorów ustawy Prawo zamówieñ publicznych. O strategicznoci funduszy
pochodz¹cych z NATO dla rozwoju Polskich Si³ Zbrojnych wiadcz¹ niew¹tpliwie przedstawione na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki
zamierzenia inwestycyjne NATO w Polsce w latach 20002008, z których
wynika, i¿ w ramach tych funduszy planowano m.in. utworzenie systemu
niejawnej ³¹cznoci, umo¿liwiaj¹cego przesy³anie informacji fonicznych
i transmisji danych miêdzy MSZ, MON, Sztabem Generalnym i Rodzajami
Si³ Zbrojnych oraz odpowiednimi organami NATO o wartoci 40 mln z³,
w³¹czenie polskiego systemu obrony powietrznej do zintegrowanego systemu
obrony powietrznej NATO o wartoci 431 534 000 z³, realizacjê docelowych
rozwi¹zañ w zakresie zarz¹dzania i kontroli przestrzeni powietrznej o warto37
38
39

Sygn. AC/4-D/2261, przyjête 28 listopada 1995 r. ze zm.
Sygn. ACE 60/70, przyjêta 12 maja 1997 r.
Traktat Pó³nocnoatlantycki sporz¹dzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 (Dz.U.
z 2000 r., nr 87, poz. 970).
40 G. Koz³owski, Zamówienia publiczne w Polsce w wietle zasad obowi¹zuj¹cych w NATO,
Pañstwo i Prawo 2003, nr 7, s. 82.
41 Mowa tu o ustawie z dnia 10 czerwca 1994 o zamówieniach publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 664 ze zm.).
42 Dz.U. z 2003 r., nr 165, poz. 1591.
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ci 195 980 000 z³, modernizacjê i rozbudowê lotnisk wraz z lotniskowymi
sk³adnicami MPS i baz morskich o wartoci 1 373 384 000 z³43 .
Podsumowuj¹c nale¿y zauwa¿yæ, i¿ na polski system zamówieñ publicznych w sposób znacz¹cy wp³ywaj¹ regulacje miêdzynarodowe. Wp³yw prawa
tworzonego przez Uniê Europejsk¹ i NATO jest szczególnie widoczny w przypadku zamówieñ publicznych odnosz¹cych siê do bezpieczeñstwa naszego
kraju. Na przyk³adzie sektora wojskowego widaæ, ¿e okrelone wy³¹czenia
z obowi¹zywania polskiego prawa zamówieñ publicznych nie musz¹ oznaczaæ
liberalizacji i uelastycznienia regulacji. Niekiedy, jak w przypadku zamówieñ
finansowanych w ramach NATO lub umów offsetowych, szczególne regulacje
maj¹ na celu zwiêkszenie kontroli nad wydatkowaniem rodków pieniê¿nych. Z uwag¹ równie¿ nale¿y obserwowaæ prace nad europejskim rynkiem
zbrojeniowym, gdy¿ te regulacje w perspektywie d³ugoterminowej mog¹
przyczyniæ siê do znacznego zdegradowania krajowego prawa zamówieñ publicznych zwi¹zanych z sektorem obronnoci.

Summary
The article describes major international and domestic regulations on
public procurements in defence sector on the Joint European Market or
financed by NATO. According to the community law, each State may undertake necessary actions to protect it basic security interests, including those
actions with refers to production or trade of weapons, ammunitions or war
materials, although such actions may not limit the competition on joint
market of non exclusively military goods. Nowadays the military industry
and military public procurements are excluded from the community regulations on competition and state aid, although some action were undertaken to
regulate those sectors on community level to establish a joint European
market of military equipment in the further.
The problems of international military cooperation in public procurements based on offset agreement were also mentioned in the article. Furthermore the article refers also to the impact on North Atlantic Treat regulation on public procurements, especially public procurements during realization
of investment project financed by NATO, like NSIP program.

43 Zob. [online] <www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/Lata+2002-2004/NATO++Mozliwosci+udzialu+polskich+ przedsiêbiorcow+w+Programie+Inwestycyjnym+NATO+w+Dziedz.htm>,
dostêp: 2 stycznia 2008.
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System opodatkowania w³adania gruntami
w Polsce
1. Uwagi ogólne
W polskim systemie podatkowym w³adanie gruntami wi¹¿e siê z koniecznoci¹ uiszczenia jednego z trzech podatków: podatku od nieruchomoci, podatku rolnego oraz podatku lenego. Pierwsza ze wskazanych danin uregulowana jest w ustawie o podatkach i op³atach lokalnych1, druga  w ustawie
o podatku rolnym2, trzecia  w ustawie o podatku lenym3. Wszystkie ww.
daniny maj¹ charakter maj¹tkowy4. Ustawodawca powi¹za³ bowiem powstanie i wyganiêcie obowi¹zku podatkowego z samym faktem posiadania (w³adania) przedmiotu opodatkowania  gruntu. Nie ma przy tym znaczenia to,
w jaki sposób grunty s¹ wykorzystywane przez podatnika. Mo¿e to mieæ
jedynie wp³yw na rodzaj i wysokoæ podatku.
Istotne zmiany w polskim systemie opodatkowania nieruchomoci gruntowych zasz³y z dniem 1 stycznia 2003 r.5 Pozornie wydawaæ by siê mog³o, ¿e
ustawodawca okreli³ jasne zasady opodatkowania gruntów. Praktyka pokazuje jednak, ¿e tak nie jest. Pomimo ju¿ kilku lat obowi¹zywania tych regulacji, w dalszym ci¹gu lokalne organy podatkowe (wójt, burmistrz, prezydent
miasta) napotykaj¹ liczne trudnoci. Ustawodawca próbuje dokonywaæ
1 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U.
z 2006 r., nr 121, poz. 844 z pón. zm.)  dalej jako u.p.o.l.
2 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r.,
nr 136, poz. 969 z pón. zm.)  dalej jako u.p.r.
3 Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 o podatku lenym (Dz.U. nr 200, poz. 1682 z pón.
zm.)  dalej jako u.p.l.
4 Podatkiem maj¹tkowym jest wiadczenie powi¹zane z maj¹tkiem poprzez elementy jego
konstrukcji, tj. przedmiot i podstawê opodatkowania.
5 Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 200, poz. 1683); ustawa z dnia
10 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. nr 200, poz. 1680).
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zmian w konstrukcji poszczególnych podatków. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ ustawê z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wesz³a w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2007 r. Ich celem z za³o¿enia by³o u³atwienie gminnym
(miejskim) organom podatkowym realizacji podatków obci¹¿aj¹cych w³adanie
gruntami. Nie wprowadzi³y one jednak ¿adnych rewolucyjnych zmian. Ustawa nowelizuj¹ca doprecyzowa³a jedynie pewne pojêcia, którymi pos³uguje siê
ustawodawca podatkowy. W dalszym jednak ci¹gu na etapie stosowania
przepisów normuj¹cych opodatkowanie w³adania gruntami powstaje wiele
w¹tpliwoci, czego najlepszym dowodem jest liczne orzecznictwo s¹dów administracyjnych w tym zakresie.

2. Rola ewidencji gruntów i budynków w systemie
opodatkowania w³adania gruntami
Stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne6 podstawê planowania gospodarczego, planowania
przestrzennego, wymiaru podatków i wiadczeñ, oznaczania nieruchomoci
w ksiêgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomociami
oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowi¹ dane zawarte w ewidencji
gruntów i budynków. Na koniecznoæ ustalania charakteru gruntu na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomoci, rolnym i lenym na podstawie danych wynikaj¹cych z ewidencji gruntów wskazuj¹ bezporednio art. 1a
ust. 3 u.p.o.l., art. 1 u.p.r. oraz art. 1 ust. 2 u.p.l. w których wymienia siê tê
ewidencjê jako dokument rozstrzygaj¹cy o klasyfikowaniu gruntów.
Ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków7. W myl § 1 tego¿ aktu obejmuje
ona dane liczbowe i opisowe dotycz¹ce gruntów i budynków oraz lokali,
a tak¿e dane dotycz¹ce w³acicieli nieruchomoci. Natomiast, w przypadku,
gdy brak jest danych dotycz¹cych w³acicieli nieruchomoci, w ewidencji
wykazuje siê dane osób i jednostek organizacyjnych, które tymi nieruchomociami w³adaj¹.
Ewidencja gruntów i budynków jest urzêdowym rejestrem, w którym
uwidacznia siê stosowne informacje dotycz¹ce poszczególnych nieruchomoci,
a wypis z takiego rejestru jest dokumentem urzêdowym. Zgodnie bowiem
z art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej8 dokumenty urzêdowe sporz¹dzone
6
7
8

Tekst jednolity: Dz.U z 2005 r., nr 240, poz. 2027 z pón. zm.
Dz.U. z 2001 r., nr 38, poz. 454.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U z 2005 r.,
nr 8, poz. 60 z pón. zm.).
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w formie okrelonej przepisami prawa przez powo³ane do tego organy w³adzy
publicznej stanowi¹ dowód tego, co zosta³o w nich urzêdowo stwierdzone.
W zwi¹zku z tym organ podatkowy nie ma, co do zasady, podstaw do pomijania tych danych w postêpowaniu podatkowym9.
Moc dowodowa dokumentów urzêdowych, w tym wypisu z ewidencji
gruntów i budynków, nie jest absolutna. Ordynacja podatkowa w § 3 art. 194
dopuszcza bowiem mo¿liwoæ przeprowadzenia dowodu przeciwko dokumentom urzêdowym wymienionym w tych przepisach. Powo³any przepis daje
zatem podstawê do przeprowadzenia przeciwdowodu w odniesieniu do domniemania wiarygodnoci oraz w odniesieniu do domniemania autentycznoci dokumentu urzêdowego. Mo¿liwe jest wiêc przeprowadzenie przeciwdowodu, je¿eli w sprawie daje siê sformu³owaæ zarzut przeciwko treci
dokumentu oraz przeciwko jego formie, gdy mo¿na sformu³owaæ wniosek, i¿
dokument ten nie ma cech autentycznoci.
Podkreliæ trzeba, ¿e ewidencjê gruntów i budynków oraz klasyfikacjê
gleboznawcz¹ gruntów prowadz¹ starostowie. Do ich zadañ nale¿y m.in.
utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualnoci, tj. zgodnoci
z dostêpnymi dla organu dokumentami i materia³ami ród³owymi. Dane zawarte w ewidencji podlegaj¹ aktualizacji wy³¹cznie z urzêdu lub na wniosek
podmiotów wymienionych w pkt 2 niniejszego artyku³u (m.in. w³acicieli,
u¿ytkowników wieczystych gruntów, trwa³ych zarz¹dców). Oznacza to, ¿e
podmiotem legitymowanym do wyst¹pienia z wnioskiem o zmianê danych
w ewidencji nie jest organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta). To
podatnik jest uprawniony, a w pewnych sytuacjach tak¿e zobowi¹zany do
wszczêcia procedury zmiany danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym.
Stanowisko to zosta³o potwierdzone jednoznacznie w orzecznictwie. W wyroku
WSA w Gdañsku z dnia 15 marca 2006 r.10 sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e
skoro podatnik kwestionuje dokument urzêdowy (dane z ewidencji gruntów
i budynków), to powinien wszcz¹æ procedurê w celu jego zmiany w organie
prowadz¹cym ewidencjê. Ani organ podatkowy, ani s¹d administracyjny nie
mog¹ zmieniæ danych z ewidencji czy wszcz¹æ procedury zmiany w ewidencji.
Aktualizacja operatu ewidencyjnego nastêpuje poprzez wprowadzenie
udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych. Z urzêdu wprowadza siê zmiany wynikaj¹ce z:
1) prawomocnych orzeczeñ s¹dowych, aktów notarialnych, ostatecznych
decyzji administracyjnych, aktów normatywnych;
9
10

L. Etel, Podatek od nieruchomoci, rolny, leny, Warszawa 2003, s. 58.
Sygn. akt I SA/Gd 348/04, niepubl. Tak¿e w wyroku NSA z dnia 29 grudnia 1993 r.
(III SA 747/93, ONSA 1994, nr 4, poz. 163) sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e organy ustalaj¹ce
wysokoæ zobowi¹zañ w podatku rolnym i lenym nie s¹ uprawnione do dokonywania ewidencji
gruntów i wypowiadania siê w przedmiocie w³asnoci gospodarstw rolnych poszczególnych podatników.
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2) opracowañ geodezyjnych i kartograficznych, przyjêtych do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawieraj¹cych wykazy zmian
danych ewidencyjnych;
3) dokumentacji architektoniczno-budowlanej, gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej;
4) ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów.
Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje siê niezw³ocznie po uzyskaniu przez starostê odpowiednich dokumentów okrelaj¹cych zmiany danych ewidencyjnych.
Podkreliæ nale¿y, ¿e obowi¹zek zg³aszania w³aciwemu starocie wszelkich zmian danych objêtych ewidencj¹ gruntów i budynków ci¹¿y równie¿ na
w³acicielu, a w odniesieniu do gruntów pañstwowych i samorz¹dowych  na
innych osobach fizycznych lub prawnych, w których w³adaniu znajduj¹ siê
grunty i budynki lub ich czêci. Termin zg³oszenia tych zmian wynosi 30 dni,
licz¹c od dnia ich powstania. Obowi¹zek ten nie dotyczy zmian danych objêtych ewidencj¹ gruntów i budynków, wynikaj¹cych z decyzji w³aciwych organów. Organami tymi s¹ w³aciwe urzêdy, s¹dy i kancelarie notarialne. Tak
wiêc osoba, która dysponuje np. stosownym aktem notarialnym, nie ma obowi¹zku przedk³adania go starocie w celu aktualizacji danych zawartych
w ewidencji, gdy¿ obowi¹zek ten, we wskazanym przyk³adzie, spoczywa na
notariuszu.
Proces aktualizacji koñczy siê zawiadomieniem o dokonanych
zmianach w danych ewidencyjnych podmiotów, o których mowa
w § 49 ust. 1 rozporz¹dzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w tym organów podatkowych, w wypadku zmian danych maj¹cych znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomoci, rolnego
i lenego. Zawiadomienie takie powinno zawieraæ: oznaczenie dokumentu,
który stanowi³ podstawê do zmiany, oraz datê wprowadzenia zmiany; oznaczenia odpowiednich jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali
oraz pozycji kartotek budynków i lokali, w których nast¹pi³y zmiany; zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmian¹ i po zmianie;
wyszczególnienie organów i jednostek organizacyjnych, do których przekazane zosta³o zawiadomienie oraz podpis organu lub upowa¿nionej przez
niego osoby.
W tym miejscu trzeba zwróciæ uwagê na niedoskona³oæ regulacji odnosz¹cej siê do obowi¹zku informowania organu podatkowego przez starostê
o zmianach danych ewidencyjnych. Jej mankamentem jest mianowicie brak
okrelenia terminu, w którym starosta ma te informacje przekazaæ. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e termin przekazania danych ewidencji organowi podatkowemu
nie jest okrelony ani w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, ani
w rozporz¹dzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Tak¿e Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji
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podatkowych11 nie okrela tego terminu. W akcie tym jest m.in. mowa
o organach administracji architektoniczno-budowlanej i ich obowi¹zku nieodp³atnego przekazywania w formie kopii, bez wezwania, organom podatkowym w³aciwym w sprawie podatku od nieruchomoci wydanych przez te
organy decyzji o: pozwoleniu na budowê, pozwoleniu na zmianê sposobu
u¿ytkowania obiektu budowlanego lub jego czêci. Informacje te powinny byæ
przekazywane w terminie do 15 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym wydana decyzja sta³a siê ostateczna lub up³yn¹³ termin do zg³oszenia sprzeciwu.
W zwi¹zku z powy¿szym racjonalne by³oby okrelenie terminu
przekazywania przez starostê organowi podatkowemu zaktualizowanych danych maj¹cych wp³yw na wymiar podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego. Tym bardziej jest to zasadne, ¿e dane z ewidencji
stanowi¹ podstawê wymiaru podatków. Brak okrelenia terminu skutkuje
tym, ¿e starostowie nie zawsze s¹ zmobilizowani do dokonywania tych czynnoci w rozs¹dnym czasie. W efekcie aktualne dane z ewidencji gruntów
i budynków docieraj¹ do organów podatkowych z du¿ym opónieniem12.

3. Normatywne zasady rozgraniczaj¹ce opodatkowanie
w³adania gruntami
Podstawowym przepisem rozgraniczaj¹cym opodatkowanie w³adania
gruntami jest art. 2 ust. 2 u.p.o.l. Stosownie do jego treci opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomoci nie podlegaj¹ u¿ytki rolne, grunty zadrzewione
i zakrzewione na u¿ytkach rolnych lub lasy, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
Przepis ten formu³uje wiêc generaln¹ zasadê, zgodnie z któr¹ podatek
od nieruchomoci obejmuje wszystkie nieruchomoci gruntowe nie
opodatkowane podatkiem rolnym lub lenym. Grunty objête podatkiem
rolnym lub lenym opodatkowane bêd¹ podatkiem od nieruchomoci wy³¹cznie w sytuacji, gdy zostan¹ zajête na wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej.
Przypomnieæ nale¿y, ¿e w myl art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. pod pojêciem
dzia³alnoci gospodarczej nale¿y rozumieæ dzia³alnoæ, o której mowa w przepisach ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej13. Za dzia³alnoæ gospodarcz¹ w rozumieniu u.p.o.l. nie uwa¿a siê jednak dzia³alnoci rolniczej lub
11
12

Dz.U. nr 240, poz. 2061 z pón. zm.
Szerzej na temat roli ewidencji gruntów i budynków w procesie wymiaru podatków zob.
B. Pahl, Dane z ewidencji gruntów i budynków a wymiar podatku od nieruchomoci, rolnego
i lenego, Przegl¹d Podatków Lokalnych i Finansów Samorz¹dowych 2007, nr 11.
13 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz.
1807).
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lenej oraz wynajmu turystom pokoi gocinnych w budynkach mieszkalnych
znajduj¹cych siê na obszarach wiejskich przez osoby ze sta³ym miejscem
pobytu w gminie po³o¿onej na tym terenie, je¿eli liczba pokoi przeznaczonych
do wynajêcia nie przekracza 5.
Z powy¿szego wynika zatem, ¿e wszystkie u¿ytki gruntowe wykazywane w ewidencji gruntów i budynków poza u¿ytkami rolnymi
i gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi na u¿ytkach rolnych
oraz lasami podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci.
Aby wiêc opodatkowaæ dany grunt podatkiem od nieruchomoci, nale¿y najpierw ustaliæ, czy nie jest on opodatkowany podatkiem rolnym lub lenym.

4. Zakres przedmiotowy podatku rolnego i podatku lenego
Zakres przedmiotowy podatku rolnego normuje art. 1 u.p.r. Przepis ten
stanowi, ¿e wiadczenie to obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji jako
u¿ytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych.
Wyj¹tkiem od tej zasady jest sytuacja, w której u¿ytki rolne lub grunty
zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych zostan¹ zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza.
Zakres pojêæ u¿ytki rolne i grunty zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych nale¿y ustalaæ w oparciu o przepisy powo³anego we wczeniejszej czêci opracowania rozporz¹dzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Stosownie do treci § 68 tego aktu u¿ytki rolne dziel¹ siê na:
1) grunty orne, oznaczone symbolem  R;
2) sady, oznaczone symbolem z³o¿onym z litery S oraz symbolu odpowiedniego u¿ytku gruntowego, stanowi¹cego czêæ sk³adow¹ oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym za³o¿ony zosta³ sad (np. S  R, S  £, S  Ps);
3) ³¹ki trwa³e, oznaczone symbolem  £;
4) pastwiska trwa³e, oznaczone symbolem  Ps;
5) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem z³o¿onym z litery B
oraz symbolu odpowiedniego u¿ytku gruntowego, stanowi¹cego czêæ sk³adow¹ oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym wzniesione zosta³y
budynki (np. B  R, B  £, B  Ps);
6) grunty pod stawami, oznaczone symbolem  Wsr;
7) rowy, oznaczone symbolem  W.
Przedstawione powy¿ej katalog u¿ytków rolnych ma charakter zamkniêty. Oznacza to, ¿e ¿aden inny grunt, bez wzglêdu na oznaczenie, nie mo¿e byæ
zaliczony do ww. kategorii i w konsekwencji byæ objêty podatkiem rolnym.
Poza u¿ytkami rolnymi opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaj¹
równie¿ grunty zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych. Tego typu
grunty w myl § 68 ust. 2 powo³anego rozporz¹dzenia zosta³y zaliczone do
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grupy gruntów lenych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. Taki zapis
w ewidencji gruntów i budynków mo¿e b³êdnie sugerowaæ, ¿e grunty te
powinny byæ opodatkowane podatkiem lenym. Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e
zakres przedmiotowy podatku rolnego wyznaczony jest w art. 1 u.p.r. a nie
w § 68 ust. 2 rozporz¹dzenia. Tym samym grunty zadrzewione i zakrzewione
na u¿ytkach rolnych opodatkowane s¹ podatkiem rolnym, a nie lenym14.
Grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone s¹ symbolem  Lz, lub
w przypadku zadrzewieñ ródpolnych, zaistnia³ych na gruntach objêtych klasyfikacj¹ gleboznawcz¹  symbolem z³o¿onym z liter Lz oraz symbolu odpowiedniego u¿ytku gruntowego, stanowi¹cego czêæ sk³adow¹ oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu (np. Lz  R, Lz  £, Lz  Ps).
Jeli chodzi natomiast o zakres przedmiotowy podatku lenego, to jest on
okrelony w art. 1 ust. 1 u.p.l. Przepis ten stanowi, ¿e opodatkowaniu podatkiem lenym podlegaj¹ okrelone w ustawie lasy, z wyj¹tkiem lasów zajêtych
na wykonywanie innej dzia³alnoci gospodarczej ni¿ dzia³alnoæ lena. W ust. 2
powo³anego artyku³u prawodawca stanowi, ¿e lasem s¹ grunty lene sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (symbol  Ls). Warto w tym
miejscu zauwa¿yæ, ¿e z treci powo³anego przepisu wynika, i¿ przeznaczenie
gruntu lenego na inn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ ni¿ dzia³alnoæ lena skutkuje
opodatkowaniem takiego gruntu podatkiem od nieruchomoci i to wed³ug najwy¿szych stawek. W przepisie tym wystêpuje luka prawna, bowiem dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ nie jest dzia³alnoæ rolnicza. Tym samym grunt sklasyfikowany jako Ls, a zajêty na prowadzenie dzia³alnoci rolniczej nie
podlega opodatkowaniu ani podatkiem lenym, ani podatkiem rolnym, ani te¿ podatkiem od nieruchomoci. Innymi s³owy w ogóle nie
podlega opodatkowaniu. W powo³anym przepisie nale¿a³oby wiêc dodaæ, ¿e
opodatkowaniu podatkiem lenym nie podlegaj¹ grunty zajête na wykonywanie innej dzia³alnoci gospodarczej ni¿ dzia³alnoæ lena i rolnicza.

5. Opodatkowanie gruntów rolnych i lenych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
Z treci powo³anych powy¿ej przepisów wynika, ¿e u¿ytki rolne, grunty
zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych oraz lasy bêd¹ podlega³y
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci, je¿eli zostan¹ zajête na prowa14 Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e ustawodawca w art. 1 u.p.r. mówi o gruntach zadrzewionych
i zakrzewionych na u¿ytkach rolnych. Oznacza to, ¿e grunt zadrzewiony i zakrzewiony po³o¿ony
na innych gruntach ni¿ u¿ytki rolne podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci.
W zwi¹zku z tym w doktrynie wskazuje siê, ¿e zasady opodatkowania Lz-ów s¹ nadmiernie
skomplikowane i w praktyce stwarzaj¹ problemy interpretacyjne  zob. szerzej R. Dowgier,
L. Etel, T. Kurzynka, G. Liszewski, M. Pop³awski, E. Wróblewski, Reforma podatków maj¹tkowych, Warszawa 2004, s. 159.
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dzenie dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena.
W praktyce powstaje bardzo czêsto problem z ustaleniem zakresu znaczeniowego terminu zajêcie. Zwi¹zane jest to z tym, ¿e na gruncie podatków
sk³adaj¹cych siê na system opodatkowania nieruchomoci gruntowych wystêpuje bardzo podobne pojêcie  grunty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej. Czy s¹ to pojêcia to¿same?
Rozwi¹zuj¹c ten problem nale¿y zauwa¿yæ, ¿e regu³a wyk³adni synonimicznej zabrania przyjmowania, ¿e normodawca nadaje ró¿nym zwrotom to
samo znaczenie. W przeciwnym razie w¹tpliwe sta³oby siê za³o¿enie o racjonalnym ustawodawcy, a wiêc takim, który tworzy przepisy prawa w sposób
sensowny, racjonalny i celowy, znaj¹c ca³y system prawny i nadaj¹c poszczególnym s³owom i zwrotom zawsze takie samo znaczenie, nie zamieszczaj¹c jednoczenie zbêdnych sformu³owañ15. Innymi s³owy, je¿eli ustawodawca wprowadza ró¿ne terminy, to nadaje im ró¿ne znaczenia. Zatem jeli w u.p.o.l. jest
mowa o gruntach zwi¹zanych i zajêtych, to zgodnie z prezentowan¹ dyrektyw¹ interpretacyjn¹, nie mo¿na tym zwrotom nadawaæ tego samego znaczenia. Podobne stanowisko zosta³o wyra¿one przez WSA w Warszawie
w wyroku z dnia 8 wrzenia 2005 r.16 W orzeczeniu tym sk³ad orzekaj¹cy
stwierdzi³, ¿e pojêcie grunty zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
nie jest to¿same z pojêciem grunty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej, bowiem regu³a zakazu wyk³adni synonimicznej zabrania przyjmowania, ¿e normodawca nadaje ró¿nym zwrotom to samo znaczenie.
Za zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej nale¿y wiêc
uznaæ grunty objête u.p.o.l. (np. sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako Bi, Ba, Bp, Bz, K, N), je¿eli s¹ w posiadaniu przedsiêbiorcy lub
innego podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹. Nie ma przy tym
znaczenia, czy grunty s¹ przez przedsiêbiorcê faktycznie wykorzystywane do
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Samo pozostawanie gruntów podlegaj¹cych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci w posiadaniu przedsiêbiorcy, ustawodawca uzna³ za wystarczaj¹ce do obci¹¿enia ich najwy¿sz¹ stawk¹
podatku od nieruchomoci, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l.17
Natomiast przez zajêcie na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej nale¿y rozumieæ faktyczne wykorzystywanie gruntów do prowadzenia takiej dzia³alnoci18. Nie jest z tym równoznaczny sam fakt pozostawania gruntów
15
16
17

Zob. wyrok TK z dnia 23 lutego 1999 r., K 25/98, OTK 1999, nr 2, poz. 23.
Sygn. akt III SA/Wa 346/05, niepubl.
M. Pop³awski, Opodatkowanie u¿ytków rolnych bêd¹cych w posiadaniu przedsiêbiorcy,
Przegl¹d Podatków Lokalnych i Finansów Samorz¹dowych 2006, nr 12, s. 9
18 W wyroku WSA we Wroc³awiu z dnia 30 padziernika 2007 r. (I SA/Wr 819/07) jednoznacznie stwierdzono, ¿e pojêcie zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej dotyczy tych
gruntów, które s¹ gruntami rolnymi (gruntami sklasyfikowanymi w ewidencji gruntów i budynków jako u¿ytki rolne). A zatem okrelenie to nale¿y interpretowaæ wed³ug jêzykowego znaczenia, tzn. jako grunt u¿ywany faktycznie do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
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w posiadaniu przedsiêbiorcy19. Je¿eli wiêc przedsiêbiorca posiada grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako R lub Ls, to grunt taki
nie podlega co do zasady rygorom u.p.o.l.  powinien byæ opodatkowany
odpowiednio podatkiem rolnym i lenym. Dopiero z chwil¹ faktycznego wykorzystywania gruntu na dzia³alnoæ gospodarcz¹ nale¿y go opodatkowaæ
podatkiem od nieruchomoci i to wed³ug stawek najwy¿szych. W praktyce
zdarza siê, ¿e przedsiêbiorca wykorzystuje tylko pewn¹ czêæ u¿ytku rolnego.
Czy w takim przypadku nale¿y opodatkowaæ ca³¹ dzia³kê gruntu podatkiem
od nieruchomoci stawkami w³aciwymi dla gruntów zwi¹zanych z oprowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej? Nale¿y stwierdziæ, ¿e nie, gdy¿ pojêcie
zajêcie nale¿y odnosiæ do tej czêci dzia³ki gruntu, która faktycznie s³u¿y
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej z wy³¹czeniem innych funkcji. Je¿eli
wiêc na u¿ytku rolnym bêdzie posadowiona budowla (np. stacja transformatorowa typu kontenerowego), to podatkiem od nieruchomoci nale¿y opodatkowaæ wy³¹cznie czêæ faktycznie zajêt¹ pod tê budowlê.

6. Zakres przedmiotowy podatku od nieruchomoci
W pkt 3 niniejszego opracowania podkrelone zosta³o, ¿e przepisem rozgraniczaj¹cym opodatkowanie gruntów jest art. 2 ust. 2 u.p.o.l. Przepis ten
stanowi, ¿e opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci nie podlegaj¹ u¿ytki
rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych lub lasy,
z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej. Zauwa¿yæ
nale¿y, ¿e przepis ten nie tylko rozgranicza opodatkowanie gruntów, ale
równie¿ okrela zakres przedmiotowy podatku od nieruchomoci. Tym samym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlegaj¹ nastêpuj¹ce
grunty:
1. Grunty zabudowane i zurbanizowane, które w myl § 68 ust. 3 rozporz¹dzenia dziel¹ siê na:
a) tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem  B;
b) tereny przemys³owe, oznaczone symbolem  Ba;
c) inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem  Bi;
d) zurbanizowane tereny niezbudowane, oznaczone symbolem  Bp;
e) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem  Bz;
f) u¿ytki kopalne, oznaczone symbolem  K;
g) tereny komunikacyjne, w tym:
- drogi, oznaczone symbolem  dr,
- tereny kolejowe, oznaczone symbolem  Tk,
- inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem  Ti.
19
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2. U¿ytki ekologiczne, oznaczone symbolem z³o¿onym z litery E oraz
symbolu odpowiedniego u¿ytku gruntowego okrelaj¹cego sposób zagospodarowania lub u¿ytkowania terenu (np. E  Ws, E  Wp, E  Ls, E  Lz, E  N,
E  Ps, E  R).
3. Nieu¿ytki, oznaczone symbolem  N.
4. Grunty pod wodami, które stosownie do § 68 ust. 4 rozporz¹dzenia
dziel¹ siê na:
a) grunty pod morskimi wodami wewnêtrznymi, oznaczone symbolem
 Wm;
b) grunty pod wodami powierzchniowymi p³yn¹cymi, oznaczone symbolem  Wp;
c) grunty pod wodami powierzchniowymi stoj¹cymi, oznaczone symbolem  Ws.
5. Tereny ró¿ne, oznaczone symbolem  Tr.
Wszystkie wymienione powy¿ej kategorie u¿ytków gruntowych nie s¹
objête zakresem przedmiotowym podatku rolnego lub lenego. Dlatego te¿,
maj¹c na uwadze zasadê sformu³owan¹ w art. 2 ust. 2 u.p.o.l., nale¿y je
opodatkowaæ podatkiem od nieruchomoci. Na zakoñczenie dodaæ trzeba, ¿e
przepisy rozporz¹dzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków nie przewiduj¹ innych ni¿ wymienione w niniejszym artykule kategorii u¿ytków
gruntowych.
W kontekcie powy¿szego warto jeszcze zwróciæ uwagê na kwestiê opodatkowania u¿ytków ekologicznych. Podlegaj¹ one opodatkowaniu podatkiem
od nieruchomoci. S¹ jednak od tego wiadczenia zwolnione na mocy art. 7
ust. 1 pkt 10 u.p.o.l. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e u¿ytki ekologiczne s¹
równie¿ zwolnione od podatku rolnego (art. 12 ust. 1 pkt 8 u.p.r.) oraz od
podatku lenego (art. 7 ust. 1 pkt 3 u.p.l.). Wygl¹da wiêc to tak, jakby u¿ytki
ekologiczne opodatkowane by³y wszystkim trzema daninami i od ka¿dej
z nich zwolnione! Rozwi¹zanie to dowodzi tylko niekonsekwencji ustawodawcy i braku spójnoci na etapie tworzenia prawa podatkowego.

7. Wnioski
Analiza konstrukcji prawnych reguluj¹cych opodatkowanie w³adania
gruntami w Polsce pozwala stwierdziæ, ¿e podstawowym przepisem rozgraniczaj¹cym opodatkowanie nieruchomoci gruntowych jest art. 2 ust. 2 u.p.o.l.
Wynika z niego, ¿e opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlegaj¹
grunty, które nie s¹ opodatkowane podatkiem rolnym lub lenym. Tym samym, aby opodatkowaæ dany grunt podatkiem od nieruchomoci, nale¿y
ustaliæ, czy nie jest on opodatkowany podatkiem rolnym lub lenym. Grunty
objête zakresem przedmiotowym podatku rolnego lub lenego bêd¹ opodatko-
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wane podatkiem od nieruchomoci, o ile zostan¹ zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
W konstrukcji poszczególnych podatków sk³adaj¹cych siê na system opodatkowania w³adania gruntami mo¿na wskazaæ na pewne niecis³oci. Dotycz¹ one przede wszystkim opodatkowania gruntów lenych zajêtych na wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ lena czy te¿
opodatkowania u¿ytków ekologicznych. Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e zasadnicz¹ rolê w systemie opodatkowania nieruchomoci gruntowych odgrywa
ewidencja gruntów i budynków. Przepisy okrelaj¹ce zasady jej prowadzenia
nie s¹ odpowiednio dostosowane do potrzeb wymiaru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego. Istotnym ich mankamentem jest brak okrelenia
terminu przesy³ania przez starostê aktualnych danych organom podatkowym. Zmiany w zakresie danych zawartych w ewidencji powinny nad¹¿aæ za
zmianami w ustawach podatkowych, co wynika z roli, jak¹ pe³ni ewidencja
przy wymiarze podatków.

Summary
The aim of this work is to present a tax system of occupation of land in
The Republic of Poland. In the Polish tax system the ownership of the land
results in necessity to pay one of the tree taxes: real estate tax, agriculture
tax or forest tax. The key meaning in the matter of taxation on the land by
one of the mentioned above taxes is the classification of land in the Land and
Building Registry. Data included in it are binding for tax authorities. In the
current tax system regarding taxation on occupation of land the changes are
necessary, because of the mistakes in the acts of parliament regulating the
real estate tax, agriculture tax and forest tax. The mistakes are caused by
poor level of creating tax law.
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Kryteria ustalania wysokoci zadoæuczynienia
pieniê¿nego w razie uszkodzenia cia³a
lub wywo³ania rozstroju zdrowia
czynem niedozwolonym
 w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego
Problematyka ustalania wysokoci zadoæuczynienia pieniê¿nego, maj¹cego rekompensowaæ szkodê niemaj¹tkow¹ za doznan¹ krzywdê w razie
uszkodzenia cia³a lub wywo³ania rozstroju zdrowia, sprowadza siê do odpowiedzi na pytanie, jakie kryteria wp³ywaj¹ na wysokoæ odpowiedniej sumy,
której przyznanie przewiduje art. 445 § 1 k.c.1 Punktem wyjcia do rozwa¿añ
winno byæ stwierdzenie, ¿e ustawodawca nie okreli³ dok³adnych kryteriów,
jakimi nale¿y siê kierowaæ przy ustalaniu wysokoci zadoæuczynienia. Kryteria te zosta³y jednak¿e okrelone w judykaturze, a tak¿e w doktrynie.
Przed prób¹ przedstawienia aktualnego dorobku orzecznictwa w tej kwestii nale¿y  choæby w ogólnym zarysie  przypomnieæ podstawowe pojêcia:
uszkodzenie cia³a i rozstrój zdrowia. Wobec tego, ¿e ustawowe uregulowanie nie wyjania tych terminów, pojawia siê pytanie, co przez nie nale¿y
rozumieæ. Analiza pogl¹dów wyra¿onych w doktrynie, jak w i orzecznictwie
pozwala na sformu³owanie wniosku, ¿e wystêpuje s³uszna tendencja do szerokiego ujmowania tych pojêæ. W literaturze najczêciej przyjmuje siê, ¿e
uszkodzenie cia³a oznacza naruszenie integralnoci fizycznej pozostawiaj¹ce
wyrane lady bêd¹ce wynikiem naruszenia tkanek organizmu, bez wzglêdu
na to, czy chodzi o uszkodzenia jedynie powierzchowne, czy te¿ powa¿ne (np.
powi¹zane ze z³amaniem koci, uszkodzeniem miêni itp.). Naruszenie to
mo¿e dotyczyæ nie tylko samej pow³oki cielesnej (np. rany, st³uczenia, z³amania), ale równie¿ tkanek oraz narz¹dów wewnêtrznych (uszkodzenia organów
wewnêtrznych). Rozstrój zdrowia wyra¿a siê natomiast w innych postaciach
1

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z pón. zm.).
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zak³ócenia w funkcjonowaniu poszczególnych organów, bez widocznego ich
uszkodzenia (np. zatrucie, nerwica, choroba psychiczna, obni¿enie sprawnoci intelektualnej).
W judykaturze S¹du Najwy¿szego pojawi³a siê równie¿ próba wyjanienia powy¿szych terminów. Wydaje siê, i¿ w orzecznictwie pojêcia te s¹ ujmowane szeroko. W szczególnoci warto siêgn¹æ do wyroku S¹du Najwy¿szego
z dnia 12 marca 1975 r.2, w którym wyjaniono, ¿e uszkodzeniem cia³a
w rozumieniu art. 444 § 1 i 445 § 1 k.c. jest takie oddzia³ywanie na cia³o
ludzkie, które pozostawia na nim wyrany lad bêd¹cy wynikiem naruszenia
tkanek organizmu, bez wzglêdu na to, czy chodzi o uszkodzenie jedynie
powierzchowne, czy te¿ uszkodzenie powa¿ne, np. powi¹zane ze z³amaniem
koci, uszkodzeniem miêni itp. Rozstrojem zdrowia natomiast w rozumieniu
tych przepisów bêdzie takie oddzia³anie na organizm ludzki, które poci¹ga za
sob¹ zak³ócenie jego funkcji. Czas trwania skutków nie ma znaczenia.
Zgodnie z art. 445 § 1 k.c., zadoæuczynienie pieniê¿ne polega na przyznaniu poszkodowanemu odpowiedniej sumy pieniê¿nej za doznan¹ krzywdê.
Ze wzglêdu na niewymiernoæ krzywdy okrelenie w konkretnym przypadku
w³aciwej sumy pozostawione zosta³o s¹dowi rozstrzygaj¹cemu sprawê merytorycznie. Zakres swobody s¹du jest tu wiêc niew¹tpliwie wiêkszy ni¿ przy
ustalaniu naprawienia szkody maj¹tkowej. Odpowiednia suma w rozumieniu
omawianego przepisu nie oznacza jednak sumy dowolnej, okrelonej wy³¹cznie wed³ug uznania s¹du, a jej prawid³owe ustalenie wymaga uwzglêdnienia
wszystkich okolicznoci mog¹cych mieæ w danym przypadku znaczenie. Zarówno okolicznoci wp³ywaj¹ce na wysokoæ zadoæuczynienia, jak i kryteria
ich oceny powinny byæ rozwa¿ane indywidualnie w zwi¹zku z konkretn¹
osob¹ poszkodowanego. Nastêpstwem przedstawionego stanowiska jest
stwierdzenie, i¿ treæ art. 445 k.c. pozostawia swobodê s¹dowi orzekaj¹cemu
w ustalaniu wysokoci zadoæuczynienia oraz pozwala  w okolicznociach
rozpoznawanej sprawy  uwzglêdniæ indywidualne w³aciwoci i subiektywne odczucia osoby poszkodowanej3.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e s¹dy, rozstrzygaj¹c o wysokoci zadoæuczynienia, kieruj¹ siê ca³okszta³tem okolicznoci konkretnej sprawy i formu³uj¹
przy tym pogl¹dy teoretyczne, zawieraj¹ce ogóln¹ ocenê analizowanej instytucji prawnej. Dostrzegaj¹c trudnoci zwi¹zane z okreleniem wysokoci zadoæuczynienia za pomoc¹ jednego prostego schematu, nale¿y uznaæ, ¿e na
podstawie konkretnych rozstrzygniêæ mo¿na podj¹æ próbê zrekonstruowania
stanowiska judykatury oraz ocen i pogl¹dów wypowiadanych na ich tle. Ucilenie tego ogólnego stwierdzenia, w wietle orzecznictwa S¹du Najwy¿szego,
sprowadza siê do spostrze¿enia, ¿e przy ustalaniu wysokoci zadoæuczynie2
3

II CR 18/75, niepubl.
Por. wyrok SN z dnia 19 maja 1998 r., II CKN 756/97, niepubl.
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nia nie mo¿na pos³ugiwaæ siê sztywnymi regu³ami. Okrelenie wysokoci
zadoæuczynienia powinno siê opieraæ na obiektywnych i sprawdzalnych kryteriach, kierowaæ siê jego celami i charakterem, przy uwzglêdnieniu indywidualnej sytuacji poszkodowanego.
W orzecznictwie ugruntowa³ siê pogl¹d, zapocz¹tkowany wyrokiem S¹du
Najwy¿szego z dnia 24 czerwca 1965 r.4, opowiadaj¹cy siê za kompensacyjnym charakterem przewidzianego w art. 445 § 1 k.c. zadoæuczynienia pieniê¿nego, tj. uznaj¹cy je za sposób naprawienia szkody niemaj¹tkowej, wyra¿aj¹cej siê krzywd¹ w postaci doznanych cierpieñ fizycznych i psychicznych.
Z kompensacyjnego charakteru zadoæuczynienia wynika, ¿e powinno ono
uwzglêdniaæ nie tylko krzywdê istniej¹c¹ w chwili orzekania, ale równie¿
tak¹, któr¹ poszkodowany bêdzie w przysz³oci na pewno odczuwaæ, oraz
krzywdê daj¹c¹ siê z du¿ym stopniem prawdopodobieñstwa przewidzieæ. Zasadnicz¹ przes³ank¹ przy okrelaniu jego wysokoci jest stopieñ natê¿enia
cierpieñ fizycznych i ujemnych doznañ psychicznych5. Decyduj¹ce znaczenie
maj¹ przy tym rzutuj¹ce na rozmiar krzywdy okolicznoci, takie jak rodzaj,
charakter, d³ugotrwa³oæ i intensywnoæ cierpieñ fizycznych i psychicznych,
stopieñ i nieodwracalnoæ urazu (kalectwa, oszpecenia), rodzaj wykonywanej
pracy, szanse na przysz³oæ, poczucie nieprzydatnoci spo³ecznej, bezradnoæ
¿yciowa i inne czynniki podobnej natury6. Podkrelenia wymaga fakt, ¿e nie
tylko trwa³e, lecz tak¿e przemijaj¹ce zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, polegaj¹ce na znoszeniu cierpieñ fizycznych czy psychicznych, uzasadniaj¹ przyznanie zadoæuczynienia pieniê¿nego.
Jak wynika z wczeniejszych uwag, okrelenie wysokoci zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê w razie uszkodzenia cia³a lub wywo³ania rozstroju
zdrowia stanowi istotne uprawnienie s¹du rozstrzygaj¹cego sprawê merytorycznie i w tym zakresie dysponuje on swobod¹ decyzyjn¹. Nie oznacza to
jednak dowolnoci w okrelaniu nale¿nego zadoæuczynienia, a zas¹dzenie go
w wysokoci nieodpowiedniej do wszystkich okolicznoci stanowi¹cych podstawê jego ustalenia narusza art. 445 § 1 k.c. Podkrela siê przy tym, ¿e
ocena s¹du w tym wzglêdzie powinna opieraæ siê na ca³okszta³cie okolicznoci sprawy, nie wy³¹czaj¹c takich czynników, jak wiek poszkodowanego7 czy
postawa sprawcy8. Gdy poszkodowany jest osob¹ m³od¹ lub nastêpuje szcze4
5

I PR 175/68, OSNCP 1969, nr 2, poz. 37.
Por. uchwa³ê Pe³nego Sk³adu Izby Cywilnej SN z dnia 8 grudnia 1973 r., III CZP 37/73,
OSNCP 1974, nr 9, poz. 145.
6 Por. wyroki SN z dnia 18 kwietnia 2002 r., II CKN 605/2000, niepubl. i z dnia
9 listopada 2007 r., V CSK 245/2007, Biuletyn S¹du Najwy¿szego 2008, nr 4.
7 Por. wyroki SN z dnia 2 wrzenia 1960 r., 3 CR 173/60, OSN 1962, nr 1, poz. 14; z dnia
15 grudnia 1965 r., II PR 280/65, OSNCP 1966, nr 1, poz. 168 i z dnia 12 wrzenia 2002 r.,
IV CKN 1266/2000, niepubl.
8 Por. wyroki SN z dnia 10 padziernika 1967 r., I CR 224/67, OSNCP 1968, nr 6, poz. 107
oraz z dnia 19 sierpnia 1980 r., IV CR 283/80, OSNCP 1981, nr 5, poz. 81.
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gólne nasilenie winy sprawcy, rozmiar krzywdy mo¿e byæ wiêkszy, ni¿ gdy
takie okolicznoci nie wystêpuj¹.
Reasumuj¹c, wysokoæ odpowiedniej sumy, której przyznanie przewiduje
art. 445 § 1 k.c., zale¿y przede wszystkim od rozmiaru doznanej przez poszkodowanego krzywdy, ustalonej przez s¹d przy uwzglêdnieniu ca³okszta³tu
okolicznoci sprawy. Uzupe³nieniem tej zasady, a w³aciwie jej pewnym ograniczeniem, jest  wywodzone równie¿ z u¿ytego w art. 445 § 1 k.c. zwrotu
mówi¹cego o odpowiedniej sumie  przyjmowane konsekwentnie w orzecznictwie stanowisko, zgodnie z którym wysokoæ zadoæuczynienia wyznaczaj¹
dwie jego granice. Z jednej strony zadoæuczynienie musi przedstawiaæ wartoæ ekonomicznie odczuwaln¹9, przy uwzglêdnieniu skali i zakresu nastêpstw uszkodzenia cia³a i sytuacji ¿yciowej poszkodowanego, z drugiej za
powinno byæ utrzymane w rozs¹dnych granicach, odpowiadaj¹cych aktualnym
warunkom i przeciêtnej stopie ¿yciowej10. To ostatnie pojêcie sprecyzowane
zosta³o w taki sposób, ¿e nie mo¿e byæ wynikiem oceny najbiedniejszych
warstw spo³eczeñstwa11. Ograniczenie siê do przeciêtnej stopy ¿yciowej spo³eczeñstwa, przy znacznym zró¿nicowaniu dochodów ró¿nych grup spo³ecznych, nie jest wystarczaj¹ce. Bior¹c jednak pod uwagê tak¿e dyscyplinuj¹c¹
funkcjê odszkodowañ i zadoæuczynienia, okrelanie jego wysokoci na podstawie dochodów najubo¿szych warstw spo³ecznych by³oby krzywdz¹ce. Innymi s³owy, potrzeba utrzymania wysokoci zadoæuczynienia w rozs¹dnych
graniach, odpowiadaj¹cych aktualnym warunkom i przeciêtnej stopie ¿yciowej spo³eczeñstwa, nie mo¿e prowadziæ do podwa¿enia kompensacyjnej funkcji zadoæuczynienia, a zatem jego wysokoæ musi przedstawiaæ ekonomicznie
odczuwaln¹ wartoæ12.
Pogl¹d, ¿e zadoæuczynienie powinno byæ umiarkowane, nawi¹zuje do
linii orzecznictwa zapocz¹tkowanej w wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia
24 czerwca 1965 r., w którym sformu³owana zosta³a teza, ¿e zadoæuczynienie powinno byæ umiarkowane, przez co nale¿y rozumieæ kwotê pieniê¿n¹,
której wysokoæ jest utrzymana w rozs¹dnych granicach, odpowiadaj¹cych
aktualnym warunkom i przeciêtnej stopie ¿yciowej spo³eczeñstwa. Zapatrywanie to by³o w orzecznictwie konsekwentnie podtrzymywane, mimo zmian
uzasadniaj¹cej go argumentacji, w szczególnoci odchodzenia od akcentowanej wczeniej obawy przed nieusprawiedliwionym wzbogaceniem poszkodowanego w wyniku przyznaniu mu zbyt wygórowanego zadoæuczynienia. Nale¿y przyj¹æ, ¿e zachowa³o ono aktualnoæ tak¿e w obecnych stosunkach
9 Por. wyroki SN z dnia 28 wrzenia 2001 r., III CKN 427/2000, niepubl.; z dnia
30 stycznia 2004 r., I CK 131/2003, OSNC 2005, nr 2, poz. 40 oraz z dnia 10 lutego 2004 r., IV
CK 355/2002, niepubl.
10 Por. wyrok SN z dnia 24 czerwca 1965 r., I PR 203/65, OSPiKA 1966, nr 4, poz. 92.
11 Por. wyrok SN z dnia 6 czerwca 2003 r., IV CKN 213/2001, niepubl.
12 Por. wyrok SN z dnia 10 marca 2006 r., IV CSK 80/2005, OSNC 2006, nr 10, poz. 175.
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spo³eczno-ekonomicznych. Jak wskaza³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia
12 wrzenia 2002 r.13, zasada umiarkowanej wysokoci zadoæuczynienia
trafnie ³¹czy wysokoæ zadoæuczynienia z wysokoci¹ stopy ¿yciowej spo³eczeñstwa, gdy¿ zarówno ocena, czy jest ono realne, jak i czy nie jest nadmierne, pozostawaæ musi w zwi¹zku z poziomem ¿ycia. Jednak, co podkrela
siê w judykaturze w ostatnim okresie14, ma ona uzupe³niaj¹cy charakter
w stosunku do kwestii podstawowej, jak¹ jest rozmiar szkody niemaj¹tkowej.
Powo³anie siê na ni¹ przez s¹d przy ustalaniu zadoæuczynienia pieniê¿nego
za doznan¹ krzywdê nie mo¿e prowadziæ do podwa¿enia kompensacyjnej
funkcji zadoæuczynienia. Innymi s³owy, zasada umiarkowanej wysokoci zadoæuczynienia trafnie ³¹czy wysokoæ zadoæuczynienia z wysokoci¹ stopy
¿yciowej spo³eczeñstwa, bowiem zarówno ocena, czy jest ono realne, jak
i czy nie jest nadmierne, a wiêc czy jest odpowiednie, pozostawaæ musi
w zwi¹zku z poziomem ¿ycia. W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego wskazuje
siê na uzupe³niaj¹cy charakter tej zasady w stosunku do kwestii zasadniczej,
jak¹ jest rozmiar szkody niemaj¹tkowej, gdy¿ jedynie przy zachowaniu takiej
relacji oraz ró¿nej wagi ka¿dego z tych elementów mo¿liwe jest zachowanie
kompensacyjnej funkcji zadoæuczynienia. Niezachowanie takiej relacji miêdzy rozmiarem szkody niemaj¹tkowej a zasad¹ umiarkowanej wysokoci zadoæuczynienia oraz niedostrze¿enie ró¿nej wagi ka¿dego z tych elementów
doprowadzi do sytuacji, w której ustalona wysokoæ zadoæuczynienia w nieodpowiedniej wysokoci nie zrekompensuje nale¿ycie doznanej przez poszkodowanego krzywdy. Oznacza to, ¿e zasada umiarkowanej wysokoci zadoæuczynienia nie mo¿e oznaczaæ przyzwolenia na lekcewa¿enie takich bezcennych
wartoci, jak zdrowie czy integralnoæ cielesna.
Nale¿y tak¿e zgodziæ siê z pogl¹dem S¹du Najwy¿szego, ¿e zdrowie jest
dobrem szczególnie cennym, st¹d przyjmowanie niskich kwot zadoæuczynienia w przypadkach ciê¿kich uszkodzeñ cia³a prowadzi do niepo¿¹danej deprecjacji tego dobra15 . Dlatego w judykaturze spotykamy wypowiedzi, ¿e dla
oceny, czy okrelona suma jest odpowiednim w rozumieniu art. 445 § 1 k.c.
zadoæuczynieniem, decyduj¹ce znaczenie ma charakter i rozmiar krzywdy
doznanej przez poszkodowanego. Na ocenê tê nie ma natomiast wp³ywu
sytuacja maj¹tkowa sprawcy szkody16.
Podsumowuj¹c stan orzecznictwa S¹du Najwy¿szego zwi¹zanego z ustaleniami wysokoci zadoæuczynienia pieniê¿nego, nale¿y stwierdziæ, ¿e s³usznie zwraca siê uwagê na to, i¿ zadoæuczynienie nie jest kar¹, lecz sposobem
naprawienia krzywdy. Wysokoæ zadoæuczynienia ma przede wszystkim re13
14

IV CKN 1266/2000, niepubl.
Por. wyroki SN z dnia 12 wrzenia 2002 r., IV CKN 1266/2000 i z dnia 30 stycznia
2004 r., I CK 131/2003, OSNC 2005, nr 2, poz. 40.
15 Por. wyrok SN z dnia 16 lipca 1997 r., II CKN 273/97, niepubl.
16 Por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 7 padziernika 1998 r., I CKN 418/98, niepubl.
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kompensowaæ krzywdê doznan¹ na skutek czynu niedozwolonego. Zadoæuczynienie maj¹ce charakter kompensacyjny nie mo¿e byæ jednak nadmierne
do doznanej krzywdy. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, i¿ pojêcie odpowiednioci
nawi¹zuje do utrzymania kwoty zadoæuczynienia w rozs¹dnych granicach,
tj. takich, które odpowiadaj¹ przeciêtnej stopie ¿yciowej spo³eczeñstwa. Jednoczenie zadoæuczynienie, stanowi¹c realn¹ wartoæ, nie mo¿e byæ (wobec
tego, ¿e stanowi ono wiadczenie pieniê¿ne za doznan¹ szkodê niemaj¹tkow¹, a zatem niewymiern¹) ekwiwalentem doznanej szkody, a w szczególnoci ród³em wzbogacenia. Z drugiej strony wysokoæ zadoæuczynienia za
doznan¹ krzywdê winna mieæ charakter kompleksowy i obejmowaæ wszelkie
cierpienia, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, zarówno doznane, jak i prognozowane na przysz³oæ, wobec czego nie mo¿e mieæ charakteru symbolicznego. Z tego wynika, ¿e wartoæ odpowiednia to wartoæ utrzymana
w granicach odpowiadaj¹cych aktualnym warunkom i przeciêtnej stopie ¿yciowej spo³eczeñstwa. Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e na wysokoæ zadoæuczynienia sk³adaj¹ siê cierpienia pokrzywdzonego  tak fizyczne, jak i psychiczne  których rodzaj, czas trwania i natê¿enie nale¿y ka¿dorazowo okreliæ
w kontekcie materia³u dowodowego sprawy. Indywidualny charakter zadoæuczynienia przes¹dza o tym, ¿e ostateczne ustalenia, jaka konkretnie
kwota jest odpowiednia, z istoty swej nale¿y do sfery swobodnego uznania
sêdziowskiego, lecz nie mo¿e to byæ uznanie dowolne.
Jak ju¿ wczeniej zaznaczono, ocena kryteriów decyduj¹cych o wysokoci
zadoæuczynienia zale¿y od okolicznoci konkretnej sprawy. Dlatego konfrontacja danego przypadku z innymi mo¿e daæ jedynie orientacyjne wskazówki
co do poziomu odpowiedniego zadoæuczynienia. Kierowanie siê przy ustalaniu sumy zadoæuczynienia sumami zas¹dzanymi z tego tytu³u w innych
sprawach mo¿e tylko zapobiegaæ powstawaniu ra¿¹cych dysproporcji w podobnych sprawach. Wysokoæ wiadczeñ przyznanych w innych sprawach,
choæby w podobnych stanach faktycznych, nie mo¿e natomiast stanowiæ dodatkowego kryterium miarkowania zadoæuczynienia. W ka¿dej sprawie wystêpuj¹ szczególne, w³aciwe tylko dla niej, okolicznoci faktyczne. Natê¿enie
doznanych krzywd zale¿y od indywidualnych cech poszkodowanego. Dlatego
okolicznoci wp³ywaj¹ce na wysokoæ zadoæuczynienia, podobnie jak kryteria ich oceny, powinny byæ rozwa¿ane indywidualnie dla konkretnego pokrzywdzonego, bez wzglêdu na wysokoæ zadoæuczynienia zas¹dzonego
w innej sprawie. Nie da siê bowiem w wymierny sposób oceniæ, czy doznana
przez powoda krzywda, nawet przy podobnych obra¿eniach i sytuacji osobistej, jest wiêksza czy mniejsza ni¿ krzywda doznana przez inn¹ osobê, na
rzecz której w innej sprawie zas¹dzono odpowiednie wiadczenie.
Reasumuj¹c, o rozmiarze nale¿nego zadoæuczynienia pieniê¿nego powinien decydowaæ g³ównie rozmiar doznanej krzywdy. Jednak¿e niewymierny
jej charakter sprawia, ¿e cis³e ustalenie jej rozmiaru, a tym samym wysoko-
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ci zadoæuczynienia jest trudne i pozostawione ocenie s¹du. Ocena ta powinna siê opieraæ na ca³okszta³cie okolicznoci sprawy i obejmowaæ wszystkie
czynniki maj¹ce wp³yw na rozmiar doznanej szkody, nie wy³¹czaj¹c takich,
jak nasilenie i stopieñ cierpieñ fizycznych i psychicznych, ich intensywnoæ
i czas trwania, nieodwracalnoæ nastêpstw wypadku (pobyt w szpitalu, bolesnoæ zabiegów, intensywnoæ dokonywanych operacji, leczenie sanatoryjne
itp.), d³ugotrwa³oæ choroby, rozmiar kalectwa, trwa³oæ nastêpstw zdarzenia
(oszpecenie, bezradnoæ ¿yciowa, poczucie nieprzydatnoci, koniecznoæ
zwiêkszonego wysi³ku w codziennym ¿yciu, pracy), prognozy na przysz³oæ
(polepszenie lub pogorszenie stanu zdrowia), wiek poszkodowanego17 (zwykle wiêksz¹ krzywd¹ jest kalectwo dla osoby m³odszej), a tak¿e konsekwencje
uszczerbku na zdrowiu w dziedzinie ¿ycia osobistego i spo³ecznego (niemo¿noæ wykonywania zawodu, uprawiania sportów, pracy twórczej, artystycznej, wycieczek, uczêszczania do teatru lub kina, zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego, posiadania dzieci, nawi¹zywania kontaktów towarzyskich itp.). Nie
bez znaczenia dla rozmiaru poczucia krzywdy w wietle art. 445 § 1 k.c. jest
zachowanie siê i postawa osoby odpowiedzialnej za szkodê wyrz¹dzon¹ czynem niedozwolonym18. Obojêtnoæ tej osoby wobec wyrz¹dzonej szkody mo¿e
pog³êbiæ u poszkodowanego poczucie krzywdy w sytuacji, w której sprawca
nie podejmuje ¿adnych starañ o z³agodzenie nastêpstw szkody19.
W lad za S¹dem Najwy¿szym nale¿y podkreliæ, ¿e nale¿ne poszkodowanemu zadoæuczynienie nie mo¿e byæ mechanicznie mierzone przy zastosowaniu stwierdzonego procentu uszczerbku na zdrowiu20. Stanowisko, zgodnie z którym wysokoæ zadoæuczynienia nale¿a³oby ustalaæ wy³¹cznie
w oparciu o stopieñ doznanego przez poszkodowanego uszczerbku na zdrowiu, nie zas³uguje na aprobatê. Na rozmiar krzywdy, a w konsekwencji
wysokoæ zadoæuczynienia sk³adaj¹ siê cierpienia fizyczne i psychiczne, których rodzaj, natê¿enie i czas trwania nale¿y ka¿dorazowo okreliæ na podstawie okolicznoci konkretnej sprawy. Mierzenie krzywdy wy³¹cznie stopniem
uszczerbku na zdrowiu stanowi³oby niedopuszczalne uproszczenie, nie znajduj¹ce oparcia w treci art. 445 § 1 k.c. Nadmieniæ te¿ trzeba, ¿e kwoty
zadoæuczynienia zas¹dzane w innych sprawach mog¹ stanowiæ jedynie
wskazówkê dla s¹du rozpoznaj¹cego dan¹ sprawê, natomiast w ¿adnym stopniu s¹du tego nie wi¹¿¹21.
17 Por. orzeczenia SN z dnia 2 wrzenia 1960 r., 3 CR 173/60, OSN 1962 , nr 1, poz. 14; 15
grudnia 1965 r., II PR 280/65, OSNCP 1966, nr 10, poz. 168 i 12 wrzenia 2002 r., IV CKN
1266/00, niepubl.
18 Por. wyrok SN z dnia 19 sierpnia 1980 r., I CR 283/80, OSNCP 1981, nr 5, poz. 81.
19 Por. wyrok SN z dnia 9 stycznia 1978 r., IV CR 510/77, OSNCP 1978, nr 11, poz. 210.
20 Tak SN w wyroku z dnia 5 padziernika 2005 r., I PK 47/05, Monitor Prawny 2006,
nr 4.
21 Por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 28 czerwca 2005 r., I CK 7/2005, LexPolonica
nr 1526282.
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Summary
The aim of this article is to explain the issues of establishing the height
of compensation for bodily injury or health disorder caused by unlawful act
in the light of Supreme Courts jurisdiction. As a consequence of historical
development the principles of compensation, the factors affecting on this law
institution and the prerequisites of its height have been formed. The principles of this law institution regulated in civil code in many cases have been
developed by doctrine, but especially by jurisdiction. Therefore, the article
presents the tendencies of development of Supreme Courts jurisdiction concerning rules of compensation. As the result of transformation of the socialeconomic system there arose the need of a new view on the problem of the
function of liability for damages. This, in turn, requires the thought on the
main problem connected with function of compensation.
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Mit spo³eczeñstwa heterogenicznego.
Inne spojrzenie na heterogenicznoæ
albo mit o niej
Naukowa uczciwoæ wymaga³aby przeprowadzenia skutecznej i krytycznej analizy pojêcia heterogenicznoæ oraz przejrzenia realiów funkcjonowania spo³eczeñstwa heterogenicznego. Daje siê zauwa¿yæ, ¿e pojêcie to funkcjonuje sobie dosyæ swawolnie, tak, jakby by³o rzeczywistoci¹ niepodwa¿aln¹.
Inaczej jednak na heterogenicznoæ ma prawo spogl¹daæ spo³eczeñstwo polskie, a inaczej narody skupione w Unii Europejskiej. Spogl¹daj¹c na strukturê
spo³eczeñstwa europejskiego w ogólnoci, trudno zaprzeczyæ jego heterogenicznoci. Wszystkie zreszt¹ spo³eczeñstwa w ró¿nych sekwencjach funkcjonalnych by³y heterogeniczne.
Bior¹c jednak pod uwagê pejza¿ polski, jest to uniform szyty bez brania
miary w tym hic et nunc. Jest to w najlepszym przypadku diagnostyka
imaginacji i za³o¿eñ, pewnej wirtualnej rzeczywistoci, by nie powiedzieæ
dosyæ realnie i wprost  po¿¹danej i projektowanej sytuacji. Nie zabawiaj¹c
siê w futurologiê, unikaj¹c tak¿e dywagacji o rzeczywistoci bez okrelonej
podstawy, nale¿y siê skupiæ w rozwa¿aniach na realiach, a nie na mrzonkach.
Zauwa¿alny staje siê proces, w którym za³o¿enia w nieuprawniony sposób
przekszta³caj¹ siê w fakty, szczególnie medialne. Na podobnej zasadzie funkcjonuje zreszt¹ strach: albo Unia Europejska, albo Bia³oru. Póki co Polska,
a raczej polski region europejski, nie jest  przy ca³ej wiadomoci z³o¿onoci
problemu  heterogeniczny. Choæ tereny polskie s¹ zamieszkiwane przez
ró¿ne nacje i grupy etniczne, nie mo¿na w sposób usprawiedliwiony nazwaæ
spo³eczeñstwa polskiego heterogenicznym. Przy ca³ej ró¿norodnoci pozostaje
homogenicznym.
Heterogenicznoæ nie jest procesem zaistnia³ym wspó³czenie. Spo³ecznoci europejskie zawsze by³y heterogeniczne; mo¿na sugerowaæ, ¿e bardziej
ani¿eli inne regiony wiata. Obecnie jednak pojêcie to jest nad wyraz nad-
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u¿ywane i  bez strachu o pope³nienie wiêkszego b³êdu  mo¿na powiedzieæ,
¿e jest to specyficzna operacjonalizacja pojêcia, s³u¿¹ca wzmocnieniu argumentacji na rzecz pluralizmu. Wydaje siê, ¿e heterogenicznoæ staje siê
usprawiedliwieniem dzia³añ medialnych ukazuj¹cych pluralizm jako jedyn¹
alternatywê dla monolitu dotychczasowej kultury opartej na pierwiastku
chrzecijañskim. Dlatego dla umys³u niezmodyfikowanego politycznie heterogenicznoæ pozostaje prowokacj¹.
Na podstawie dowiadczenia i literatury fachowej mo¿na stwierdziæ, ¿e
heterogenicznoæ jest efektem dyferencjacji etnicznej i kulturowej1 (przemilcza siê szczegó³owe dyferencjacje etyczne i religijne, tak jakby nie funkcjonowa³y). U ich podstaw tkwi dyferencjacja systemowa. Nie jest prawd¹, ¿e
wspó³czesne przemieszczenia ludnoci s¹ najwiêksze w historii; do wêdrówek
ludów dochodzi³o tak¿e we wczeniejszych fazach historii i to w o wiele
wiêkszych rozmiarach. Procesy mieszania siê kultur i cywilizacji maj¹ jednak odmienne pod³o¿e ani¿eli wczeniejsze wêdrówki ludów. Mobilnoæ,
o której w programach UE tak du¿o siê mówi, nie jest ani specyficzn¹ cech¹
obecnych czasów globalizuj¹cych siê struktur, ani te¿ nie decyduje o kszta³cie
przemian. To, co specyfikuje natê¿enie wspó³czesnych zjawisk, to mo¿liwoci
przenoszenia informacji i promowanie niektórych treci w sposób masowy,
a czêsto wybiórczy. Specyficzne dla wspó³czesnej mobilnej kultury w kontekcie heterogenicznoci jest zagadnienie zasobów wiedzy i jej powszechnej
dostêpnoci. W zale¿noci od potrzeb ekonomiczno-politycznych funduje siê
spo³eczeñstwu pochwa³ê jednych i odrzucenie innych pogl¹dów. To, co
w sposób szczególny k³adzie siê cieniem na promowanej heterogenicznoci, to
socjotechniczny sposób przekazu informacji. Nale¿y uznaæ, ¿e zawsze funkcjonowa³a w ludziach i spo³eczeñstwach tendencja poznawania innych kultur.
Jednak¿e dokonuje siê to wspó³czenie w sposób wirtualny, nieweryfikowalny.
Dyferencjacje kulturowe, cile zwi¹zane z etnicznymi, nie usprawiedliwiaj¹ zbyt pochopnych i niekoniecznie uczciwych wzorców kulturowych propagowanych w ramach struktur europejskich. S¹ one zaporedniczone
w ró¿nych kierunkach mylowych, prawnych i etycznych, tworz¹c synkretyczny konglomerat pogl¹dów. W wielu punktach nie przystaje on do rzeczywistych pogl¹dów spo³ecznych, ale bêd¹c jako u¿yteczn¹ formu³¹ dzia³ania,
ad hoc jest przyjmowany w zarz¹dzaniu spo³ecznym. W tym wzglêdzie podobieñstwa do dzia³añ podejmowanych w gospodarce staj¹ siê bardzo wyrane.
Wszystko, co na dzisiaj przynosi po¿ytek, jest wykorzystywane, choæby
w jakiej perspektywie nie by³ przewidywalny skutek.
Zauwa¿alne zjawisko to równie¿ redefiniowanie niektórych pojêæ, podci¹ganie etycznie wadliwych postaw pod pojêcia praw cz³owieka i dziwna esty1 L. Morawski, G³ówne problemy wspó³czesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian,
Warszawa 1999.
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ma wzglêdem innoci. Na podstawie takich procesów funduje siê spo³eczeñstwom Europy tzw. wartoci europejskie. Samo pojêcie kusi do pewnej dyskusji. Otó¿ wartoci s¹ spo³ecznym uznaniem cenionych cech postêpowania.
Specyfik¹ ich jest jakby spo³eczne, oddolne pochodzenie; nie s¹ stanowione,
uzgadniane w ekskluzywnych gremiach. Wartoci europejskie mo¿na okreliæ
jedynie jako standardy europejskie. Po czêci s¹ przejmowane i asymilowane do europejskiego ustawodawstwa i politycznych dokumentów, choæby
z powodu wartoci powszechnie uznawanych lub funkcjonuj¹cych ju¿ ustaleñ
prawa miêdzynarodowego. S¹ uzgadniane, og³aszane lub przyjmowane przez
gremia polityczne, ale nie wyrastaj¹ z uznania spo³ecznego; bywa, ¿e s¹
narzucane, st¹d wiêc i s¹ chronione prawem. Takiej ochrony nie posiadaj¹
rzeczywiste wartoci pielêgnowane przez ludzi. Bywa, ¿e rz¹dy nie ws³uchuj¹
siê w wartoci spo³eczne, ale skutecznie funduj¹ swoje standardy swoim
spo³eczeñstwom. Dlatego uzasadniony wydaje siê apel o u¿ywanie pojêcia
standardy europejskie, a unikanie pojêcia wartoci europejskie.
Innym aspektem heterogenicznoci w wydaniu europejskim jest to, ¿e
chce siê j¹ zaaplikowaæ spo³eczeñstwom Europy zbyt szybko. Dlatego przemieszczenie jakich grup spo³ecznych w ramach wspólnoty traktuje siê jako
rzeczywist¹ realizacjê heterogenicznoci. Nie jest tak jednak¿e w pe³ni.
Zmiana miejsca zamieszkania przez ludzi poszukuj¹cych pracy wcale nie
oznacza domniemanej heterogenicznoci. Nie stanowi o niej to, ¿e miliony
Polaków wyje¿d¿aj¹ do Anglii, Irlandii i Niemiec, choæby w takim kontekcie
pojêcie to umieszczano. Heterogenicznoæ nie jest faktem, tylko procesem. To,
¿e pañstwo niemieckie przyjê³o wiele tysiêcy Turków do sprz¹tania klozetów
i uczyniono z nich gastarbeiterów, to, ¿e wielu muzu³manów zamieszkuje
Francjê i Hiszpaniê, kolonizuj¹c je, te¿ o procesie nie wiadczy. Zjawisko to
ma o wiele g³êbsze konotacje.
Nomadycznoæ, przypisana cile do tych zjawisk, skutecznie rujnuje
prawdê o heterogenicznoci. Nie posiadamy mierników wyró¿niaj¹cych heterogenicznoæ; przecie¿ nie wiadczy o niej procent przebywaj¹cych na danym
terytorium osób wywodz¹cych siê z innych kultur. ¯adna arytmetyka nie
pomaga w dojciu do sedna problematyki. Wydaje siê natomiast, ¿e asymilacja grup ludnociowych w obrêbie jakiego spo³eczeñstwa lub jej brak o tym
wiadczyæ mo¿e. Ta asymilacja dokonuje siê szczególnie poprzez przyjêcie
jêzyka danego kraju. To jednak¿e powoduje niekiedy doæ radykalne odciêcie
siê od w³asnej to¿samoci, jêzyka, kultury lub rodziny. W ten sposób zatraca
siê jakakolwiek heterogenicznoæ. Z drugiej strony ci, którzy nie wytracili
prerogatyw wsobnoci i nie wyzbyli siê jêzyka, kultury i rodziny, zamykaj¹
siê w gettach narodowych i stanowi¹ enklawy innoci w spo³eczeñstwach
przebywania. Realizuj¹ swoje cele, najczêciej zarobkowe, a bêd¹c jednoczenie nomadami, nie stanowi¹ o heterogenicznoci spo³eczeñstwa. Przyk³ad
muzu³manów przybywaj¹cych do krajów, z którymi siê nie kojarz¹ mental-
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nie, a jedynie zaludniaj¹ je, wykorzystuj¹c prawa i zabezpieczenia socjalne,
nie wspó³uczestnicz¹c w budowie wietlanej przysz³oci kraju przebywania,
jest dobrym przyk³adem b³êdnego rozumienia heterogenicznoci. Podobnie
Polacy przybywaj¹cy do krajów daj¹cych im mo¿liwoci zarobkowania dopiero
w perspektywie kilku pokoleñ s¹ w stanie podj¹æ siê tworzenia spo³eczeñstwa
wspólnego z osiad³ymi na danym terenie. Póki co, sprzedaj¹c piwo w pubach,
sprz¹taj¹c hotelowe pokoje, wyzbywaj¹ siê ³¹cznoci z w³asn¹ kultur¹ i przyporz¹dkowuj¹ do tam panuj¹cego ³adu. W najbli¿szej perspektywie nie s¹
w stanie realizowaæ spo³eczeñstwa heterogenicznego. Dopiero nastêpne pokolenia, o ile zachowaj¹ swoj¹ odmiennoæ mylow¹, kulturow¹ i religijn¹, bêd¹
tworzyæ spo³eczeñstwo heterogeniczne. Podobne problemy spotyka³y spo³ecznoci ¿ydowskie rozproszone w przestrzeni spo³ecznej ró¿nych pañstw.
Linearne rozumienie heterogenicznoci pozwala³oby widzieæ obecnoæ jakichkolwiek elementów obcych w spo³eczeñstwach zastanych jako realizacjê
heterogenicznoci. Tak jednak w pe³ni nie jest. Dopiero dynamika uczestnictwa, cis³e wkomponowanie siê w miejsce przebywania na zasadzie zachowania i tworzenia kultury typowej dla rodowiska pochodzenia i jej stabilne
promowanie w otoczeniu, przy u¿ytkowaniu jêzyka nowego kraju, mo¿e
wiadczyæ o zaistnieniu heterogenicznoci. Fascynacja bêbni¹cym na tamtamie Afrykaninem na ulicach Bonn wcale nie wiadczy o heterogenicznym
spo³eczeñstwie niemieckim. Wyrzeczenie siê przez Niemców poczucia wy¿szoci (chyba, ¿e sk³aniamy siê do u¿ytecznoci folkloru afrykañskiego), nietraktowanie go jako spe³niaj¹cego us³ugi wobec narodu niemieckiego, przy zachowaniu cis³ej sprawiedliwoci w zarobkowaniu, bêdzie znakiem równorzêdnoci.
To w³anie równorzêdne traktowanie obcego z w³asnym staje siê symptomem heterogenicznoci. Tymczasem poczucie zasiedzenia, w³adanie rodkami materialnymi pozwalaj¹cymi na spo³eczne zaistnienie, ale te¿ i poczucie
soboci, realizuj¹ce siê w pojêciu jestem u siebie, i wynikaj¹ce z tego korzyci skutecznie blokuj¹ pieñ o tolerancji. Dlatego te¿ twierdzenie, ¿e okrzep³e, zasiedzia³e, silne finansowo wspólnoty etniczne (obce w krajobrazie kraju docelowego) s¹ w stanie zbudowaæ heterogeniczne spo³eczeñstwo na razie
wydaje siê piewem przysz³oci. Dopóty, dopóki tylko Turcy sprz¹taæ bêd¹
niemieckie szalety, a Polacy wykonywaæ polednie roboty, których nie podejm¹ siê Anglicy, nie bêd¹ oni u¿ytkownikami wspólnych przestrzeni kulturowych. Bêd¹ najmitami zorientowanymi na zarobek i prze¿ycie, ale nie na
tworzenie wielokulturowej realnoci. Nie wystarcz¹ prawne zabezpieczenia
zapewniane ludziom drugiej kategorii, nie wystarcz¹ ³askawe pieni o tolerancji, jeli nie bêdzie zrównania p³ac swoich i obcych. Jeli jedynym
wymiarem kompetencji przyby³ego z innego kraju pracownika jest u¿ytkowanie miejscowego jêzyka, a nie jego fachowoæ i równorzêdne z miejscowymi
robotnikami zarobki, to ujawniaæ siê bêdzie u¿ytecznoæ importu obcych,
ale nie równouprawnienie.
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Innym problemem pozostaje to, ¿e cz³owiek ekonomicznie ukszta³towany
ojczyznê czyni sobie z pieni¹dza. Spójrzmy na polskich nomadów w Ameryce
Pó³nocnej. Domy posiadane w Chicago, na Florydzie i w Moñkach nie stanowi¹ o tym, ¿e Polacy w masie s¹ na tyle silni, ¿e odciskaj¹ znacz¹cy lad
w historii USA. Starsze pokolenie ma jeszcze jakie têsknoty za krajem i jego
kultur¹, ale im m³odsze  tym mniej d¹¿noci do odró¿niania siê od spo³ecznego t³a. Kolejne pokolenia coraz bardziej staj¹ siê zhomogenizowane. K³opoty z przekazem kulturowym pomiêdzy pokoleniami opieraj¹ siê na trudnoci
opisywania stanów ducha w jêzyku rodziców. Efektem tego jest wykorzenienie z duchowoci i kultury kraju pochodzenia. Odmiennie dzieje siê w rodowisku importowanych do Europy muzu³manów. cis³a wspó³praca rodzin islamskich z imamami nie pozwala m³odemu pokoleniu wyzbyæ siê jêzyka
i kultury rodziców. Nomadycznoæ muzu³mañska jest zinstytucjonalizowana
i celowa. Nie ma zatomizowania osób, tak charakterystycznego dla Europejczyków. Odmiennoæ kulturowa Arabów wywo³uje wiêc odmienne skutki.
Wydaje siê, ¿e heterogenicznoæ bazuj¹ca na dyferencjacjach etnicznych
nie zosta³a pokonana i bêdzie to jeszcze nieraz zarzewiem problemów Europy. Inaczej jest z dyferencjacj¹ kulturow¹, opieraj¹c¹ siê na poprzedniej  ta
bêdzie mo¿liwa do opanowania i spacyfikowania poprzez kulturê masow¹.
Umierzaj¹ce ból ró¿norodnoci has³a o wielokulturowoci, a przy tym fanatyzm relatywizmu wydaj¹ siê byæ dobrymi medykamentami na pozosta³e
dyferencjacje.
Jeli skoncentrujemy siê na rozwa¿aniach nad heterogenicznoci¹ bazuj¹c¹ na dyferencjacjach etycznych i religijnych, dokonania Europy wydaj¹ siê
byæ bardziej zadowalaj¹ce. Homogenizacja spo³eczeñstwa w tym zakresie
posz³a w wytyczonym kierunku i da³a po¿¹dane efekty. Zarówno etyka, jak
i religia  stanowi¹ce w przesz³oci trzon kultury europejskiej i bêd¹ce miernikiem jej wielkoci i odmiennoci  sprowadzone zosta³y do roli skansenu
i folkloru (oczywicie obumieraj¹cych). Heterogenicznoæ jako has³o, tak solidnie plakatowane, bywa u¿ywana przeciwko dyferencjacjom etycznym
i religijnym. Mo¿e dlatego trudniej bêdzie walczyæ w Europie z tradycjami
islamskimi, bo nie mamy ju¿ co zaoferowaæ muzu³manom oprócz swego prawa i pieni¹dza. Zostan¹ one zreszt¹ wykorzystane przez nich do sobie w³aciwych celów. Bogata Europa, gubi¹c dotychczasowe formy heterogenicznoci,
traci podstawy swojego rozwoju. Stara, schorowana i ironiczna Europa odwie¿a owieceniowe pomys³y wiary w rozum, tyle tylko, ¿e zmanipulowany
funkcjonuj¹cym prawem o obliczu pozytywistycznym. Podstawowym wymiarem kultury uczyniono pieni¹dz i w³adztwo, co konsekwentnie przyczynia siê
do upadku staruszki. Europa u¿ywa jeszcze szlachetnych s³ów typu demokracja i wolnoæ, ale im czêciej ich u¿ywa, tym rzadziej je stosuje. Koniec
historii jako nie w pe³ni jest realistyczny, gdy¿ osi¹gniêcie najjaniejszego
pu³apu rozwoju wcale nie koñczy temporalnego trwania wiata. Natomiast
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nale¿y siê zgodziæ, ¿e pojêcie to staje siê sensowne, gdy rozumiemy przez to
koniec kultury, koniec cywilizacji, koniec demokracji lub koniec duchowego rozwoju.
Homogenicznoæ i heterogenicznoæ s¹ zjawiskami komplementarnymi,
a nie antagonistycznymi. Homogenizacja jest naturaln¹ sk³onnoci¹ ka¿dego
organizmu spo³ecznego. Nawet te organizacje, które chwal¹ heterogenicznoæ, w ró¿nych aspektach swego dzia³ania maj¹ dyktatorsk¹ tendencjê do
homogenizowania niektórych przestrzeni ¿ycia spo³ecznego. W bez³adzie heterogenicznoci istnieje jaka wewnêtrzna i nie zawsze czytelna logika. Mo¿na w sposób zbli¿ony do prawdy przyj¹æ, ¿e tak natarczywe akcentowanie
heterogenicznoci, jakby ona do tej pory nie funkcjonowa³a, s³u¿y podparciu
tezy o pluralizmie. Mówienie z kolei o tym ostatnim ma na celu po³¹czenie
nowoczesnych si³, aby zapobiegaæ skutkom rozbicia spo³ecznego poprzez
wprowadzenie równoci. W konsekwencji pojawiaj¹ siê kolejne nierównoci,
choæby poprzez wyalienowanie i marginalizacjê sporych grup spo³ecznych,
które w demokratycznych warunkach maj¹ prawo do innego widzenia rzeczywistoci i odmiennego wiatopogl¹du. Pacyfikacjê ¿ycia spo³ecznego, dokonuj¹c¹ siê chocia¿by poprzez wprowadzanie kolejnego katalogu praw podstawowych cz³owieka, dotyka nieub³agana tendencja do dzielenia spo³eczeñstw
i napiêtnowywania nieprzystosowanych do nowych zmian. Dokonuje siê wiêc
podzia³u na bogatych i biednych, uczestnicz¹cych i nie w ¿yciu politycznym,
homo- i heteroseksualnych, moherowych i nowoczesnych, przy ironicznym
powtarzaniu mantry o równoci i demokratycznych uprawnieniach do wolnoci s³owa. W procederze napiêtnowywania uczestnicz¹ media, które skutecznie omieszaj¹ jednych i apoteozuj¹ drugich. Odmiennoæ kultur narodowych
nieodmiennie prowadzi do konfliktu2. Pacyfikuj¹ce dzia³anie globalizacji
mo¿e jedynie prowadziæ do sp³aszczenia kultur narodowych do poziomu mia³kiego zaspokojenia kultury masowej. Kultura narodowa oparta jest na dowiadczeniach historycznych. Skoro nie mo¿e zaistnieæ wojna to i nie ma
kontrastu. Political correctness niweluje oryginalnoæ. Baumann wykazuje,
¿e globalizacja cile ³¹czy siê siê z fragmentyzacj¹ (a dalej z egoizmem)3.
2 Wczeniej przed takimi zjawiskami przestrzega³ Toma Halik, Rückkehr nach Europa,
Ost-West. Europäischen Perspektiven 2001, nr 2 (Heft 1), s. 39.
3 Z perspektywy przed rozszerzeniem UE, mówi³ o tym Bernhard Vogel, premier Turyngii,
zastanawiaj¹c siê nad kryteriami znaczenia pojêcia Europa. Przywo³uj¹c s³owa Hansa-Gerda
Pötteringa i Ludgera Kühnhardta, ¿e nie mo¿na Europy traktowaæ jako sumy ¿ydowskich,
chrzecijañskich, greckich i rzymskich, romantycznych i racjonalnych idei, ale jako Erst ist der
dialogischen Entdeckung der Widersprüche gewinnt europäische Vielfalt Kraft und Inspirationen, mówi³, ¿e Karta Praw Podstawowych w tych granicach powinna dzia³aæ. W rozdziale
Wiêcej federalizmu musi byæ celem, potwierdza³ spostrze¿enia Baumanna: Gleichzeitig mit
dem Trend der Globalisierung ist ein gegenläufiger Trend zur Fragmentierung festzustellen:
Man besinnt sich wieder auf seine engere Umgebung, auf seine Wurzeln und Traditionen.
B. Vogel, Meine Kriterien für Europa, Ost-West. Europäischen Perspektiven 2001, nr 2
(Heft 1), s. 16.
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Oba procesy staj¹ siê komplementarne. Polaryzacja globalistyczna tworzy
napiêcie, bez którego ¿aden rozwój nie by³by mo¿liwy, ale jest to dzia³anie
wzglêdnie skrywane. Brak wojen jest faktem, ale pojawiaj¹ siê inne sposoby
prowokuj¹ce rozwój poprzez rzeczywiste lub fikcyjne dzielenie spo³eczeñstw.
Na kanwie wspomnianych zagadnieñ warto zwróciæ uwagê choæby na
zabiegi przekszta³cania pojêæ typu patriotyzm. W miejsce dotychczas funkcjonuj¹cego pojêcia, zwi¹zanego cile z to¿samoci¹ historyczn¹ i terytorialn¹, wprowadza siê termin Verfassungspatriotismus. Realizuje on teoriê konstytucyjnego patriotyzmu praw4 Jürgena Habermasa (dlatego taka troska
Unii Europejskiej o wprowadzenie Karty Praw Podstawowych i konstytucji
UE pod nazw¹ Traktatu Lizboñskiego). Mechanizm tych dzia³añ jest dosyæ
czytelny: zbudowanie nowego ³adu wymaga zburzenia dotychczasowych
struktur spo³ecznych, zagubienia mylenia historycznego, nowych konstrukcji mentalnych bez pierwiastków religijnych, rozbudzenie konsumeryzmu
i indywidualizmu. Jest to burzenie dla budowania. Liberalna konstrukcja
¿ycia publicznego, choæ nie zawiera klauzul antyreligijnych, spycha ca³¹ warstwê ¿ycia spo³ecznego w wymiarze religijnym, duchowym w przyporz¹dkowan¹ strefê rozwoju jedynie ekonomicznego5.
Dyskurs spo³eczny w ró¿now¹tkowym spo³eczeñstwie jest raczej zaburzony. Niewyznaj¹cy nowej wiary w uszczêliwiaj¹ce wizje spo³eczne nie uczestnicz¹ w dobrodziejstwach rozwoju, pobieraj¹c emerytury ze starego portfela.
Teorie s¹ szybko przekuwane w rzeczywistoæ. Nie nad¹¿aj¹ za zmianami ci,
którzy maj¹ stary obraz demokracji. W Polsce funkcjonuje specyficzny platfus polityczny, który objawia siê degrengolad¹ rodowisk politycznych,
sp³aszczeniem ideologicznym nowej fali polityków i spo³eczeñstwa. Wi¹¿e siê
z tym zagadnieniem zanik podzia³u na lewicê i prawicê, wt³aczanie libertyñskich mrzonek o heterogenicznym spo³eczeñstwie jako obowi¹zuj¹cego kanonu spo³ecznego mylenia, sp³aszczenie kultury, bunt mas (szczególnie internetowych) oraz wyrównywanie szans dla wszelkich odmiennoci. ¯ycie
polityczne naznaczone jest, tak jak i ca³a kultura spo³eczna, specyficznym
platfusem ideologicznym. A przecie¿ p³askostopie to defekt stóp do tego stopnia niebezpieczny, ¿e mo¿e wadliwie uformowaæ ca³y krêgos³up. Powoduje nie
tylko trudnoci w prozaicznym poruszaniu siê, ale tak¿e niekorzystnie oddzia³uje na kr¹¿enie krwi. Podobnie dzieje siê z ¿yciem spo³ecznym; bezkrê4 J. Habermas, Cittadinanza, politica e identita,nationale. Riflessioni sul futuro dellEuropa, Micromega 1991, nr 5, s. 123146; wyd. polskie: Obywatelstwo i to¿samoæ narodowa.
Rozwa¿ania nad przysz³oci¹ Europy, Warszawa 2003.
5 Mówi o tym w szeroki sposób Armin Laschet: Mit der Ausweitung der Zuständigkeiten
und der daraus folgenden Zunahme des Regulierungsbedarfs ist die europäische Realität in
demn vergangenen Jahrzehnten auch zunehmend »technischer« und verglischen mit dem Idealismus der Anfangsjahre ein gutes Stûck pragmatischer, um nicht zu sagen nûchterner geworden  A. Laschet, Europa  Wunsch und Wirklichkeit, Ost-West. Europäischen Perspektiven
2001, nr 2 (Heft 1), s. 27.
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gos³upowe dopomina siê obioru jednostkowych decyzji, wymaga czasu. Tymczasem nowy styl ¿ycia narzuca szybkie, niekiedy niefrasobliwe obiory. Gubi
siê moment dany na zastanowienie nad perspektywami dzia³añ. Wzorzec
szybkiego dzia³ania nawet w biznesie (dla zysku) przynosi czêste kryzysy
w cyklach koniunkturalnych, czego obecnie jestemy wiadkami. W ¿yciu
spo³ecznym o wiele czêciej konsekwencj¹ tego s¹ niewymierne i d³ugotrwaj¹ce szkody.
W tak zarysowanych kontekstach pojawia siê ogromny problem stanowienia prawa cechuj¹cego siê rozumnoci¹ i stabilnoci¹. To kontratyp dotychczasowego widzenia roli i charakteru prawa.
Pytaniem istotnym pozostaje to, czy wiara w heterogenicznoæ spo³eczeñstwa bêdzie wymuszana, tak jak wymuszane s¹ równe reprezentacje kobiet
w stosunku do mê¿czyzn w niektórych parlamentach europejskich. Czy Europejczyk ma wierzyæ w ró¿nice kulturowe i etniczne, dla których jednoczenie musi zapomnieæ o ró¿nicach etycznych i religijnych? Jeli tak, to
w Europie mamy du¿y problem fundowany przez rozwój ekonomiczny lub,
dok³adniej, przez melan¿ polityki z kapita³em6. Prawda, równie¿ naukowa,
w takim wiecie, jaki sobie stwarzamy, wydaje siê byæ mitem. Czy tak jest
rzeczywicie?
Ma³y Ksi¹¿ê z opowieci A. de Saint-Exupéryego stwierdza: Z³e baobaby
zagra¿aj¹ ma³ej planecie. Kiedy wyrosn¹, ju¿ nie mo¿na siê ich pozbyæ. Trzeba siê zmusiæ do regularnego wyrywania baobabów. Manipulacje przy u¿ytkowaniu pojêæ, ich utylitarne traktowanie w skali masowej prowadzi do
rozmywania prawdy. Przed intelektualn¹ warstw¹ spo³eczeñstwa stoi ogromne zadanie weryfikowania nag³onionych projektów rzeczywistoci, które z t¹
ostatni¹ niekoniecznie maj¹ du¿o wspólnego.

Summary
There are many myths subjected to political plans. Their characteristic
is that these do not distort the whole reality, but some of its elements are
strongly emphasized in the media. It is a typical instrumentalization of
social sentiment. One of the myths is the emphasized heterogeneity.
Heterogeneity, as many other currently fashionable expressions, can be
embarrassing. It is hard to contradict social diversity, but a unification ten6 Nie jest to ¿adne novum, i¿ takie cis³e po³¹czenie funkcjonuje; mówi o tym Armin
Laschet: Damit sind heute nahezu alle Politibereiche direkt oder indirekt mit der europäischen Politik verknüpft, und dies nicht etwa aus einem profanen Selbstzweck heraus,
sonderrn vielmehr weil man erkannt hat, dass in einer globalisierten Welt politische, wirtschaftliche und soziale Prozesse immer stärker miteinander verflochten sind, die Nationalstaaten
infolgedessen immer weniger Aufgaben klasschischer Souveränität alleine wahrnehmen und
erfûllen kõnnen und Europa nur im Zusammenschluss eine Chance hat  ibidem, s. 26.
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dency, homogenization is also present. Both processes are complementary.
The suggestiveness of the state of diversity assumes the inability of legal
specification of the states of certainty needed for legal resolutions in the
process of creation of law. Such a state of affairs together with limited
democrativity provokes the law less and less dependent on the societys
evaluation (including ethical) to precede. Then it is easy for alientations in
law creation and loses of clear democratic procedures to take place.
The otherwise just charge of democracy shortage in the law and European structures most probably has its source here. Then the level of democracy
of the European Union should be healed. This can be executed by discovering the truth about the due legal validity of choosing directions of its
development in adrele of policy-makers broader than the Brussels officials
only. The law as the expression of will of the sovereigns must obey the will of
all actors of social life. It appears that reducing the role of myths in social
management will serve this cause well.
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Kontrakty mened¿erskie jako pozapracownicze
podstawy zatrudnienia
1. Uwagi ogólne
Prawid³owy rozwój przedsiêbiorstwa w du¿ym stopniu zale¿y od jego
sprawnego i efektywnego zarz¹dzania. Transformacja systemowa w Polsce po
roku 1989 wi¹za³a siê z przebudow¹ stosunków w³asnociowych w gospodarce oraz z wprowadzeniem rynkowych mechanizmów i instrumentów zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych obserwuje siê
dynamiczny rozwój cywilnoprawnych podstaw zatrudnienia grupy zawodowej mened¿erów. Podobnie jak w krajach zachodnich, tak i w Polsce umowy
takie s¹ nazywane kontraktami mened¿erskimi. Niestety, z uwagi na brak
kompleksowej regulacji tych umów w przepisach obowi¹zuj¹cego prawa, najczêciej podstaw¹ zatrudnienia osób zarz¹dzaj¹cych przedsiêbiorstwem jest
stosunek pracy. Zatrudnienie mened¿erów w organizacjach gospodarczych nale¿y ujmowaæ w ramach nowych zjawisk oraz nowych tendencji, jakie pojawiaj¹ siê w dziedzinie prawa pracy. Do takich tendencji nale¿y istotne zwiêkszenie
woli stron stosunku pracy w kszta³towaniu jego treci, swobody kontraktowania oraz uelastycznienia stosunków pracy. Decyzja przedsiêbiorstwa i osoby
zarz¹dzaj¹cej w sprawie wyboru zatrudnienia ma fundamentalne znaczenie
dla sytuacji prawnej obu stron. Z punktu widzenia przedsiêbiorstwa istotne
bêd¹ mo¿liwoci motywowania zarz¹dcy do zwiêkszenia efektywnoci podmiotu
w obrocie gospodarczym, za mened¿era  wywi¹zywanie siê ze swoich obowi¹zków, dbanie o w³asne prawa oraz poziom ochrony prawnej zatrudnienia.

2. Pojêcie i charakter prawny kontraktu mened¿erskiego
Za kontrakty mened¿erskie uwa¿a siê wszelkie formy zatrudniania mened¿erów, czyli osób pe³ni¹cych jakiekolwiek funkcje kierownicze w przedsiêbiorstwie. Podkrela siê ich rolê w zwi¹zku ze wspó³czesnym podzia³em pracy
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wymagaj¹cym zatrudnienia profesjonalistów na stanowiskach kierowniczych
w jednostkach gospodarczych. Dzia³alnoæ mened¿era opiera siê na ró¿nych
uk³adach z w³acicielem lub w³acicielami czy organami reprezentuj¹cymi
w³aciciela. Wa¿ne jest, ¿e miêdzy mened¿erem (zarz¹dc¹) a w³acicielem czy
organem reprezentuj¹cym w³aciciela mog¹ ujawniaæ siê rozbie¿noci interesów, postulowanych i realizowanych celów dzia³ania, rozbie¿noci w ocenie
skutecznoci zastosowanych rodków oraz kryteriów efektywnoci zarz¹dzania1. W powszechnej opinii przedsiêbiorców kontrakty mened¿erskie uchodz¹
za nowoczesne i efektywne2. Wielu autorów3 przypisuje pojêciu kontraktów
mened¿erskich ró¿ne znaczenia, m.in. umowy o wiadczenie us³ug mened¿erskich czy kontrakty kierownicze.
Kontrakt mened¿erski pojmowany jest najczêciej jako umowa o wiadczenie us³ug mened¿erskich:
a) zawarta pomiêdzy dwoma samodzielnymi podmiotami  zarz¹dc¹
przedsiêbiorstwa (mened¿erem) a zlecaj¹cym zarz¹d przedsiêbiorc¹;
b) maj¹ca za przedmiot zarz¹dzanie za wynagrodzeniem cudzym przedsiêbiorstwem (rozumiane jako podejmowane zarówno czynnoci faktycznych,
jak i prawnych);
c) w imieniu przedsiêbiorcy, na jego rzecz i rachunek oraz ryzyko4.
Zwraca siê uwagê na to, ¿e mened¿er ma wnosiæ do przedsiêbiorstwa
nowe wartoci niematerialne (swoje kwalifikacje, umiejêtnoci, predyspozycje, dowiadczenie zawodowe, renomê oraz kontakty na rynku)5. To swoisty
transfer know-how w dziedzinie zarz¹dzania6, który w po³¹czeniu z innymi
zasobami ma zwiêkszyæ efektywnoæ na rynku pracy. S. W³odyka przez umowê mened¿ersk¹ rozumie tak¹ umowê o zarz¹d przedsiêbiorstwem, która
polega na uzdrowieniu lub restrukturyzacji przedsiêbiorstwa albo niezale¿nie od tego optymalnie i racjonalnie prowadzeniu spraw przedsiêbiorstwa7.
Autor wskazuje, ¿e w praktyce anglosaskiej wyró¿nia siê trzy typy kontraktów mened¿erskich: MBO (Menagement Buy-Out), MBI (Menagement BuyIn), LBO (Leveraged Buy-Out). Natomiast E. Brozi twierdzi, ¿e wymienione
typy kontraktów s¹ swoistymi technikami sprzeda¿y przedsiêbiorstwa w ra1
2

s. 12.

3

Z. Kubot, Kontrakty mened¿erskie, Zielona Góra 1994, s. 5.
Z. Kubot, Rodzaje kontraktów mened¿erskich, Przegl¹d Prawa Handlowego 1999, nr 6,

Zob. W. Gujski, Kontrakty mened¿erskie oraz inne umowy cywilnoprawne o wiadczenie
pracy, Warszawa 2000, s. 17 i nast.; J. Kruczalak-Jankowska, Umowy mened¿erskie, Warszawa
2000, s. 116142.
4 S.W. Ciupa, Natura prawna umowy, Manager, dodatek specjalny pt. Kontrakty mened¿erskie z grudnia 1997, s. 5.
5 Ibidem, s. 6.
6 J. Kruczalak-Jankowska, op. cit., s. 148.
7 S. W³odyka, Prawo umów w obrocie gospodarczym, Kraków 1993, s. 100 i nast.
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mach metody prywatyzacji, jak¹ jest wykup przedsiêbiorstwa8. Umowa mened¿erska znajduje zastosowanie przy oddaniu przedsiêbiorstwa w u¿ywanie. Polega to na przekazaniu ryzyka zwi¹zanego z zarz¹dzaniem osobie
trzeciej w celu uzyskania efektów restrukturyzacyjnych, które prowadz¹ do
wzrostu efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw. Metoda ta jest czêsto
stosowana w krajach rozwijaj¹cych siê, w których brakuje kapita³u prywatnego o odpowiedniej wielkoci, a g³ówne problemy le¿¹ w sferze zarz¹dzania.
Kontrakty mened¿erskie nale¿¹ wy³¹cznie do kategorii umów cywilnoprawnych. Mimo ¿e s³u¿¹ do zatrudniania osób wykonuj¹cych pracê na rzecz
podmiotu zatrudniaj¹cego, s¹ to umowy o odmiennym charakterze ni¿ typowe umowy o pracê. Strony mog¹ swobodnie kszta³towaæ treæ takiego kontraktu, wynagrodzenie mened¿era mo¿e byæ uzale¿nione od konkretnych rezultatów okrelonych przez strony, nie ma równie¿ podporz¹dkowania
przedsiêbiorcy lub jego kierownictwu. Ryzyko oraz odpowiedzialnoæ za prowadzone przedsiêbiorstwo podzielono miêdzy mened¿era a przedsiêbiorcê.
Precyzuj¹c pojêcie kontraktu mened¿erskiego, przyjmuje siê, ¿e jest to
umowa cywilnoprawna zawierana pomiêdzy zleceniodawc¹ (w³acicielem
przedsiêbiorstwa lub osob¹ reprezentuj¹c¹ w³aciciela) oraz zleceniobiorc¹
(wyspecjalizowanym mened¿erem lub firm¹ zarz¹dzaj¹c¹) w celu wiadczenia szeroko pojêtych us³ug zarz¹dzania lub realizacji okrelonych zadañ,
gdzie strony mog¹ dowolnie kszta³towaæ warunki umowy w ramach przepisów kodeksu cywilnego i powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa9.

3. Kategorie kontraktów mened¿erskich
Ró¿norodnoæ kontraktów mened¿erskich i kierowniczych uzasadnia ich
klasyfikacjê wed³ug ró¿nych kryteriów10. Wieloæ umów o zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem wymaga uporz¹dkowania na podstawie pewnych kryteriów,
które umo¿liwi¹ wyró¿nienie ich poszczególnych typów.
1) Z punktu widzenia wiêzi prawnych ³¹cz¹cych mened¿era z przedsiêbiorc¹ kontrakty mened¿erskie mo¿na podzieliæ na te, które s¹ samodzieln¹
8 E. Brozi, Drogi i bariery prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, £ód 1993, s. 84
i nast., 9495. Autor definiuje kontrakty w nastêpuj¹cy sposób: MBO  to taki kontrakt,
w którym podmiotem przejmuj¹cym jest kadra mened¿erska wywodz¹ca siê z przejmowanego
przedsiêbiorstwa. LBO  to wykup przedsiêbiorstwa przez jego kadrê mened¿ersk¹, oparty na
silnym wspomaganiu kredytowanym ze strony instytucji finansowych. EBO  to wykup pracowniczy, w którym podmiotem wykupuj¹cym jest nie tylko kadra mened¿erska, ale równie¿ szeregowi pracownicy przedsiêbiorstwa. MBI  przejmuj¹cym jest grupa mened¿erów z zewn¹trz
przedsiêbiorstwa, popierana przez instytucje finansuj¹ce transakcje.
9 P. Walentynowicz, Kontrakt mened¿erski w zarz¹dzaniu firm¹, Bydgoszcz 2000, s. 52.
10 Z. Kubot, Pojêcie i rodzaje kontraktów mened¿erskich. Prawo pracy, ubezpieczenia spo³eczne, polityka spo³eczna, Opole 1998, s. 225226.
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podstaw¹ pe³nienia funkcji zarz¹dzaj¹cej, jak i te, które wystêpuj¹ obok
innej podstawy anga¿owania mened¿erów. Kontrakty tego drugiego rodzaju
mog¹ byæ pierwotne lub wtórne wobec innej podstawy zatrudnienia mened¿era11.
2) Kryterium podzia³u kontraktów mened¿erskich jest te¿ status prawny zarz¹dcy12. Mo¿na wyró¿niæ kontrakty mened¿erskie, które mog¹ byæ
zawierane wy³¹cznie z osobami fizycznymi, zarówno z osobami fizycznymi,
jak i prawnymi b¹d wy³¹cznie z osobami prawnymi.
3) Na podstawie kryterium pozycji mened¿era w strukturze organizacyjnej wyró¿niæ mo¿emy kontrakty zawierane z mened¿erami najwy¿szego
szczebla oraz kontrakty z mened¿erami ni¿szych stopni. W praktyce umowy
o zarz¹dzanie zawierane s¹ najczêciej z naczelnymi mened¿erami organizacji gospodarczych13.
4) S¹ kontrakty mened¿erskie bêd¹ce umowami nazwanymi, uregulowane przez ustawodawcê, oraz kontrakty mened¿erskie wprowadzane do obrotu
prawnego jako umowy nienazwane na zasadzie swobody umów14. Podzia³ ten
ma charakter umowny, poniewa¿ w wietle teorii umów prawa cywilnego
ustawowe nadanie nazwy danej umowie oraz jej fragmentaryczna regulacja
bez okrelenia essentialia negotii takiej umowy nie pozwala na uznanie jej za
umowê nazwan¹15.
5) Kryterium powierzania zarz¹dzania na podstawie kontraktów mened¿erskich instytucjami publicznymi. Przyk³adem mo¿e byæ umowa o zarz¹dzanie publicznymi zak³adami opieki zdrowotnej (art. 44 ust. 4 ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej) lub umowa o zarz¹dzanie instytucjami kultury (art. 15 ust. 4a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej). Mo¿na wyró¿niæ podzia³ kontraktów mened¿erskich na kontrakty
w organizacjach gospodarczych (przedsiêbiorstwach) oraz kontrakty w instytucjach publicznych16.
W literaturze u¿ywa siê terminu kontrakty mened¿erskie w szerokim
rozumieniu, gdy¿ obejmuje on zarówno takie kontrakty, które pojawiaj¹ siê
w praktyce, jednak nie maj¹ jednoznacznej regulacji prawnej, jak i takie,
które tak¹ obowi¹zuj¹c¹ regulacjê posiadaj¹. Problematykê kontraktów mened¿erskich nale¿y traktowaæ przysz³ociowo, gdy¿ bêdzie ona wymagaæ
uwagi ustawodawcy i doktryny.

11
12
13

Z. Kubot, Rodzaje kontraktów..., s. 14.
Ibidem, s. 1415.
B. Haus, G. Osbert-Pociecha, H. Jagoda, Zarz¹dzanie firm¹ na podstawie kontraktu,
Warszawa 1996, s. 93.
14 Z. Kubot, Rodzaje kontraktów..., s. 15.
15 Zob. J. Kruczalak-Jankowska, op. cit., s. 133 i nast.
16 Z. Kubot, Rodzaje kontraktów..., s. 15.
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4. Obowi¹zki mened¿era
Mened¿er zobowi¹zuje siê do do³o¿enia nale¿ytej starannoci przy wykonywaniu czynnoci, jakie mu powierzono. W umowie mog¹ siê znaleæ postanowienia typowe dla umowy o dzie³o, czyli obowi¹zek osi¹gniêcia okrelonego
celu gospodarczego, poziomu zysku, wdro¿enia produkcji danych towarów,
uzyskanie okrelonej pozycji na rynku, wprowadzenie spó³ki na gie³dê, zbudowanie sieci oddzia³ów17. Prowadzenie spraw przedsiêbiorstwa obejmuje
dzia³ania polegaj¹ce na planowaniu, organizowaniu, kierowaniu oraz podejmowaniu decyzji dotycz¹cych przedsiêbiorstwa w zakresie prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e kontroli ich wykonywania. Zarz¹dzaj¹cy przedsiêbiorstwem na podstawie kontraktu mened¿er przejmuje obowi¹zki
kierownicze i uprawnienia kontrolne, w ramach których podejmuje odpowiednie decyzje. S¹ to najczêciej czynnoci natury faktycznej, o charakterze merytorycznym, wywo³uj¹ce skutki poza sfer¹ samego prawa (np. uprawnienia
kierownicze wobec pracowników przedsiêbiorstwa)18. W kontrakcie nale¿y
sprecyzowaæ prawa oraz obowi¹zki mened¿era, okreliæ sposób wiadczenia
pracy, zakres swobody w podejmowaniu decyzji oraz kwestiê odpowiedzialnoci. Obowi¹zki mo¿na równie¿ okreliæ, wyznaczaj¹c cele i zadania do wykonania, które wynikaj¹ z planów dzia³ania przedsiêbiorstwa b¹d z umów
statutowych lub uchwa³. W ramach reprezentacji mened¿er rozporz¹dza
przedsiêbiorstwem i zaci¹ga zobowi¹zania w imieniu podmiotu, którym zarz¹dza. Powy¿sze czynnoci prawne uzupe³niaj¹ czynnoci faktyczne podejmowane przez mened¿era przy prowadzeniu spraw przedsiêbiorstwa19.
Zgodnie z zasad¹ swobody umów do kontraktu mened¿erskiego mog¹ byæ
wprowadzane tak¿e i inne obowi¹zki. Do g³ównych celów zawierania umów
o zarz¹dzanie nale¿¹:
a) zwiêkszenie efektywnoci dzia³ania przedsiêbiorstwa;
b) dokonanie naprawy (sanacji) przedsiêbiorstwa;
c) kontynuacja dzia³alnoci przedsiêbiorstwa;
d) zwiêkszenie zasobów niematerialnych przedsiêbiorstwa (transfer
know-how, podniesienie kultury organizacyjnej przedsiêbiorstwa);
e) przygotowanie przedsiêbiorstwa do zbycia lub przekszta³cenia;
f) rozpoczêcie nowej formy lub rodzaju dzia³alnoci przedsiêbiorstwa20.
W kontrakcie nale¿y wskazaæ, jakie konkretne zadania ma wykonywaæ
mened¿er. W szczególnoci do tych obowi¹zków mo¿na zaliczyæ:
17 R. Sadlik, Zatrudnienie cz³onków zarz¹du w spó³kach kapita³owych, Prawo Pracy
1999, nr 8, s. 1011.
18 S. W. Ciupa, Typowe postanowienia kontraktu  obowi¹zki i uprawnienia mened¿era,
Manager, dodatek specjalny pt. Kontrakty mened¿erskie z grudnia 1997, s. 8.
19 Ibidem, s. 8 i nast.
20 S. W. Ciupa, Przyczyny i cele zawierania kontraktów w praktyce zarz¹dzania przedsiêbiorstwami, Manager, dodatek specjalny pt. Kontrakty mened¿erskie z grudnia 1997, s. 14.
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- w przypadku prezesa  kierowanie i koordynowanie pracami zarz¹du,
- nadzór nad funkcjonowaniem wszystkich dzia³ów spó³ki,
- zapewnienie efektywnej dzia³alnoci operacyjnej spó³ki,
- sporz¹dzenie bilansów, sprawozdañ, rachunku zysków i strat,
- prowadzenie polityki kadrowej  tworzenie systemów motywuj¹cych
pracowników,
- dokonywanie za spó³kê, bêd¹c¹ pracodawc¹, czynnoci w sprawach
z zakresu prawa pracy wobec pracowników spó³ki,
- kszta³towanie dobrego imienia i wizerunku firmy,
- nadzór nad przesuniêciami technicznymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi przedsiêbiorstwa,
- udostêpnianie wszelkich dokumentów radzie nadzorczej (komisji rewizyjnej),
- prowadzenie dokumentacji spó³ki, wymaganej przez obowi¹zuj¹ce
przepisy prawne21.
W interesie przedsiêbiorcy le¿y ochrona wszelkich informacji handlowych, inwestycyjnych, technologicznych, ekonomicznych, do których mened¿er ma pe³ny dostêp. Do kontraktów mened¿erskich czêsto wprowadza siê
wiêc ograniczenia o charakterze konkurencyjnym. W szczególnoci dotycz¹
one tajemnicy przedsiêbiorstwa, zakazu konkurencji i klauzuli konkurencyjnej22. Przepisy prawne dopuszczaj¹ podpisanie umów o zakazie konkurencji
podczas trwania zatrudnienia, a tak¿e po jego ustaniu (tzw. klauzula konkurencyjna), jednoczenie przedstawiaj¹c konsekwencje ich naruszenia.
Organy nadzorcze przedsiêbiorstwa mog¹ kontrolowaæ sposób kierowania przez mened¿era zarz¹dem oraz nakazaæ przedstawienie im w odpowiedniej formie i treci niezbêdnych informacji i dokumentów dotycz¹cych kondycji finansowej przedsiêbiorstwa.

5. Rozwi¹zanie kontraktu mened¿erskiego
Stron podpisuj¹cych kontrakt mened¿erski nie obowi¹zuj¹ ograniczenia
co do iloci zawieranych po sobie umów terminowych, jak to ma miejsce
w przypadku umów o pracê na czas okrelony (art. 251 § 1 k.p.). W praktyce
dochodzi do zawierania kontraktów na okres jednego roku z opcj¹ przed³u¿enia na nastêpny rok lub d³u¿szy okres23. W przypadku cz³onków zarz¹du
umowa powinna obejmowaæ tylko okres pe³nienia funkcji, w konsekwencji
21 E. Suknarowska-Drzewiecka, E. Anyszka, Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 8384.
22 S. W. Ciupa, Typowe postanowienia..., s. 9.
23 B. Haus, G. Osbert-Pociecha, H. Jagoda, op. cit., s. 85.
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kontrakt mened¿erski z cz³onkiem zarz¹du spó³ki akcyjnej mo¿e byæ zawarty
tylko na czas okrelony, nie przekraczaj¹cy 5 lat, a z cz³onkiem zarz¹du
spó³ki z o.o.  na czas okrelony lub nieokrelony. Natomiast w sytuacji, gdy
mened¿erem zostaje osoba nie bêd¹ca cz³onkiem zarz¹du, kontrakt mo¿na
podpisaæ zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony.
W literaturze podkrela siê, ¿e kontrakt mened¿erski powinien byæ zawierany na minimum kilka lat24. Mened¿er powinien mieæ zapewniony odpowiedni czas na realizacjê wyznaczonych mu zadañ. W d³u¿szej perspektywie
musi siê on uporaæ ze skutkami wadliwych dzia³añ poprzednich zarz¹dców
i zacz¹æ sprawnie zarz¹dzaæ przedsiêbiorstwem25. Strony mog¹ wprowadziæ
postanowienia umo¿liwiaj¹ce wczeniejsze rozwi¹zanie kontraktu. Kontrakty
mened¿erskie w szczególnoci powinny dok³adnie okrelaæ przyczyny natychmiastowego rozwi¹zania umowy. Najczêciej s¹ one zwi¹zane z dzia³aniem
mened¿era na szkodê przedsiêbiorstwa, podjêciem dzia³alnoci konkurencyjnej sprzecznej z zawart¹ w kontrakcie klauzul¹, zaistnieniem konfliktu miêdzy mened¿erem a przedsiêbiorc¹ go zatrudniaj¹cym, niemo¿noci¹ wykonywania obowi¹zków zarz¹dczych przez czas d³u¿szy ni¿ okrelony w umowie,
pope³nieniem przez zarz¹dcê okrelonego typu przestêpstwa, czy te¿ po prostu dzia³aniem si³y wy¿szej26.
Zgodnie z art. 45c ust. 1 ustawy o przedsiêbiorstwach pañstwowych27,
organ za³o¿ycielski mo¿e rozwi¹zaæ z mened¿erem umowê o zarz¹dzanie,
gdy:
a) zarz¹dca w zwi¹zku z zarz¹dzaniem przedsiêbiorstwem dopuszcza siê
ra¿¹cego naruszenia prawa;
b) przedsiêbiorstwo pañstwowe przez co najmniej 3 kolejne miesi¹ce nie
wype³nia zobowi¹zañ wobec Skarbu Pañstwa z tytu³u podatków;
c) zarz¹dca w sposób istotny naruszy³ postanowienia umowy o zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem;
d) przedsiêbiorstwo pañstwowe przekroczy³o wskaniki przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia, ustalone przez trójstronn¹ Komisjê
ds. Spo³eczno-Gospodarczych lub Radê Ministrów, w trybie okrelonym
w ustawie o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnych
wynagrodzeñ u przedsiêbiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, co spowodowa³o pogorszenie sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa28.
24
25
26

W. Gujski, op. cit., s. 56.
Ibidem, s. 56 i nast.
S. W. Ciupa, Czas trwania i rozwi¹zanie kontraktu, Manager, dodatek specjalny pt.
Kontrakty mened¿erskie z grudnia 1997, s. 13.
27 Ustawa z dnia 25 wrzenia 1981 r. o przedsiêbiorstwach pañstwowych (tekst jedn.
Dz.U. z 2002 r., nr 112, poz. 981 z pón. zm.).
28 Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu
przeciêtnych wynagrodzeñ w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. z 1995 r., nr 1, poz. 2 z pón. zm).
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Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rozwi¹zanie kontraktu mened¿erskiego jest mo¿liwe na podstawie porozumienia stron. Umowa mo¿e z mocy prawa równie¿
wygasn¹æ w razie mierci mened¿era lub utraty przez niego pe³nej zdolnoci
do czynnoci prawnych.

Summary
It shows the practice of economic development, that enterprise the services of management more and more often be testified on basis of manager
contracts. According to the Civil Law, the qualification of this type of contracts gives sides large possibilities to free formation of content of manager
contracts. In this type of contracts the manager and the businessman does
not be embarrass of the principles of the Labour Code, therefore the mutual
rights in borders of liberty of contracts can shape freely and the duties. The
relating the range differences in tenet step out as well as the definition of
manager contract, but the authors majority agrees that these contracts
should be classified to contracts in the Civil Law instead of the Labour Law.
The article represents characterizing manager contract features, explanation
notion, it shows the categories of contracts contained in Polish legal system
as well as managers duties and ways of the terminations of the contracts.
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Utrata mocy obowi¹zuj¹cej
aktu prawa miejscowego na skutek wydania
roztrzygniêcia nadzorczego lub orzeczenia
s¹du administracyjnego
Zasada jawnoci prawa1 oraz przejrzystoæ porz¹dku prawnego wymaga,
aby informacja o utracie mocy prawnej ka¿dego aktu normatywnego nastêpowa³a w tym samym trybie, w jakim przewidywane jest jego og³oszenie.
Decentralizacja w³adzy publicznej, w postaci scedowania czêci zadañ
pañstwa na samorz¹d terytorialny, nie oznacza jego samowoli i wy³¹czenia
spod kontroli czy nadzoru w³aciwych organów administracji publicznej oraz
s¹downiczych. Stosownie do art. 171 Konstytucji RP, dzia³alnoæ samorz¹du
terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalnoci. Organami
nadzoru nad dzia³alnoci¹ jednostek samorz¹du terytorialnego s¹ Prezes
Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych  regionalne izby obrachunkowe2. Zgodnie za z art. 184 Konstytucji RP, Naczelny S¹d
Administracyjny oraz inne s¹dy administracyjne sprawuj¹, w zakresie okrelonym w ustawie, kontrolê nad dzia³alnoci¹ administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje równie¿ orzekanie o zgodnoci z ustawami uchwa³ organów
samorz¹du terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rz¹dowej.
Wskazana regulacja konstytucyjna poprzez wprowadzenie pojêæ nadzór
i kontrola znacznie ró¿nicuje zakres swobody prawotwórczej jednostek samorz¹du terytorialnego wzglêdem terenowych organów administracji rz¹do1 Por. art. 88 ust. 1 Konstytucji RPz 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.). Zob.
szerzej na temat aspektów jawnoci w: G. Wierczyñski, Urzêdowe og³oszenie aktu normatywnego, Warszawa 2008, s. 3762.
2 Zob. szerzej: M. Mazuryk, Realizacja postanowieñ art. 171 Konstytucji RP z 1997 r.
w ustawodawstwie i orzecznictwie, [w:] J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk (red.), Dziesiêæ lat
reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2009, s. 309317; a tak¿e
P. Chmielnicki, Akty nadzoru nad dzia³alnoci¹ samorz¹du terytorialnego w Polsce, Warszawa
2006, s. 3353.
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wej. Jednostki samorz¹du terytorialnego w omawianym zakresie podlegaj¹
bowiem zarówno nadzorowi w³aciwych organów administracji publicznej,
jak i kontroli s¹dów administracyjnych, podczas gdy terenowe organy administracji rz¹dowej co do zasady kontroli s¹dów administracyjnych. Nadzór
Prezesa Rady Ministrów nad aktami prawa miejscowego stanowionymi przez
wojewodê i organy administracji niezespolonej wprowadza dopiero art. 41
ustawy o administracji rz¹dowej w województwie3. Ponadto w doktrynie
prawa administracyjnego zgodnie przyjmuje siê, ¿e kontrola polega na porównaniu stanu istniej¹cego ze stanem postulowanym i wskazywaniu na tej
podstawie ró¿nicy miêdzy tym, co istnieje, a tym, jak byæ powinno oraz
ustaleniu przyczyn tej ró¿nicy i sformu³owaniu zaleceñ w celu usuniêcia
niepo¿¹danych zjawisk4. Nadzór obejmuje natomiast badanie dzia³alnoci
danego podmiotu administracyjnego (kontrolê) ³¹cznie z mo¿liwoci¹ jej modyfikacji w celu zapewnienia zgodnoci z prawem5.
Uwzglêdniaj¹c jednak sposób sprawowania kontroli przez s¹dy administracyjne, dla potrzeb niniejszego opracowania przyj¹æ nale¿y, ¿e zarówno pod
pojêciem nadzoru, jak i kontroli nale¿y rozumieæ sytuacje, w których podmiot
kontroluj¹cy mo¿e wp³ywaæ bezporednio na dzia³alnoæ podmiotu kontrolowanego, wyposa¿ony jest wiêc w rodki o charakterze w³adczym, nie bêd¹c przy
tym organem strukturalnie nadrzêdnym nad podmiotem kontrolowanym6.
Wiêkszych problemów interpretacyjnych nie budzi natomiast kryterium
kontroli nad dzia³alnoci¹ prawotwórcz¹ terenowych organów administracji
publicznej, zarówno samorz¹dowych, jak i rz¹dowych. Z regulacji konstytucyjnej wynika bowiem, ¿e podstawowym kryterium kontroli jest legalnoæ.
Legalnoæ stanowi ponadto zasadnicze kryterium kontroli w odniesieniu do
dzia³alnoci prawotwórczej organów jednostek samorz¹du terytorialnego
i wskazane jest obecnie, w lad za Konstytucj¹ RP, we wszystkich trzech
ustrojowych ustawach samorz¹dowych (tj. art. 85 ustawy o samorz¹dzie
gminnym7, art. 77 ustawy o samorz¹dzie powiatowym8, art. 79 ustawy
3 Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (tekst jedn. Dz.U.
z 2001 r., nr 80, poz. 872 ze zm.).
4 Zob. W. Dawidowicz, Zagadnienia ustroju administracji pañstwowej w Polsce, Warszawa
1970, s. 34; E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Toruñ 1994, s. 188; J. Lang, [w:]
Z. Cielak, J. Jagielski, J. Lang, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne,
Warszawa 1996, s. 229.
5 Por. M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznañ 1996, s. 14;
J. Boæ (red.), Prawo administracyjne, Wroc³aw 1998, s. 214-215 oraz uchwa³a TK z dnia
5 padziernika 1994 r., W 1/94, OTK1994, nr 2, poz. 47.
6 Por. J. Zimmermann, Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorz¹dem
terytorialnym, Pañstwo i Prawo 1991, z. 10, s. 43; Z. Leoñski, Nadzór nad samorz¹dem
terytorialnym w wietle ustawy z 8 III 1990 roku, Pañstwo i Prawo 1990, z. 12, s. 53.
7 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., nr 142,
poz. 1591 ze zm.).
8 Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.,
nr 142, poz. 1592 ze zm.).
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o samorz¹dzie województwa9). Wyj¹tek w tym zakresie stanowi art. 5 ust. 2
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych10, który dopuszcza kontrolê
gospodarki finansowej jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie zadañ
administracji rz¹dowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie
ustaw lub zawieranych porozumieñ, tak¿e z uwzglêdnieniem kryterium celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
Nieco odmienna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do terenowych organów administracji rz¹dowej. Stosownie bowiem do art. 41 ustawy o administracji rz¹dowej w województwie, nadzór Prezesa Rady Ministrów nad aktami
prawa miejscowego stanowionymi przez wojewodê lub organy administracji
niezespolonej uwzglêdnia  obok legalnoci  tak¿e kryterium zgodnoci
z polityk¹ rz¹du oraz rzetelnoci i gospodarnoci.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e najwa¿niejszym kryterium kontroli aktów prawa miejscowego stanowionych przez terenowe organy administracji
publicznej, któremu podporz¹dkowane s¹ wszystkie inne kryteria oceny, jest
legalnoæ. Oznacza to, ¿e pozosta³e kryteria kontroli mo¿na uwzglêdniæ jedynie w ramach obowi¹zuj¹cego prawa, bo choæ s¹ to kryteria szczególne, nie
mog¹ byæ sprzeczne z prawem. Warto tak¿e wskazaæ, ¿e podczas gdy kryterium legalnoci jest tylko zgodnoæ z prawem, to kryterium np. celowoci jest
jednoczenie i kryterium celowoci i kryterium zgodnoci z prawem11.
W znaczeniu wê¿szym legalnoæ odnosi siê do aktu kontroli i oceny
dzia³alnoci podmiotu pod wzglêdem zgodnoci z obowi¹zuj¹cym prawem
pozytywnym12. W szerszym znaczeniu kryterium to stosuje siê równie¿ do
aktu nadzoru, w tym sensie, ¿e prawo powinno obligowaæ do zastosowania
odpowiedniego rodka w celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a po
drugie powinno okrelaæ sam rodek nadzoru, organ w³aciwy do jego wydania oraz przypadki i tryb, w którym mo¿e on byæ zastosowany13.
Legalnoæ dzia³ania terenowych organów administracji publicznej winna
byæ oceniana zarówno z punktu widzenia formalnej zgodnoci z prawem
(tryb, kompetencje), jak i zgodnoci merytorycznej (treciowej)14. Kontrola
9 Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.,
nr 142, poz. 1590 ze zm.).
10 Ustawa z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jedn. Dz.U. z 2001 r., nr 55, poz. 577 ze zm.).
11 Szerzej na temat kryteriów kontroli zob.: J. Boæ, [w:] J. Boæ (red.), Administracja
publiczna, Wroc³aw 2003, s. 332-334, oraz P. Chmielnicki, op. cit., s. 5766.
12 Szerzej na ten temat zob. Z. Tobor, Teoretyczne podstawy legalnoci, Katowice 1998,
s. 24 i nast.
13 Por. K. Podgórski, Zagadnienie nadzoru nad dzia³alnoci¹ komunaln¹, Samorz¹d Terytorialny 1995, nr 6, s. 77; D. Kurzyna-Chmiel, Nadzór wojewody nad samorz¹dem terytorialnym, Bielsko-Bia³a 2003, s. 26.
14 Szerzej na ten temat zob. A. Szewc, T. Szewc, Uchwa³odawcza dzia³alnoæ organów
samorz¹du terytorialnego, Warszawa 1999, s. 127139. Por. tak¿e J. Nowacki, Problem moralnej indyferentnoci przepisów prawa pozytywnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu £ódzkiego.
Nauki Humanistyczno-Spo³eczne, £ód 1966, z. 47, s. 23.
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legalnoci dzia³añ administracji publicznej z regu³y przebiega zatem w trzech
p³aszczyznach:
1) oceny zgodnoci aktu z prawem materialnym;
2) dochowania wymaganej prawem procedury oraz
3) respektowania regu³ kompetencji15.
Podstawowym zadaniem kontroli sprawowanej z uwzglêdnieniem kryterium legalnoci jest zachowanie spójnoci ca³ego systemu prawa, które sprowadza siê do zgodnoci wzglêdem siebie aktów normatywnych tego samego
rzêdu, jak równie¿ zgodnoci aktów prawodawczych ni¿szego rzêdu z aktami
wy¿szego stopnia. Warto w tym miejscu wskazaæ, ¿e kryterium legalnoci
dzia³ania organów administracji publicznej ma cis³y zwi¹zek z pojêciem
praworz¹dnoci, rozumianej jako obowi¹zek przestrzegania prawa czy te¿
podejmowania dzia³alnoci na podstawie i w granicach prawa. Niew¹tpliwie
bowiem dzia³alnoæ terenowych organów administracji publicznej o charakterze w³adczym obejmuje, oprócz wydawania i wykonywania indywidualnych
rozstrzygniêæ administracyjnych, tak¿e podejmowanie normatywnych aktów
prawnych, moc¹ których ustanawiane s¹ obowi¹zuj¹ce normy generalne
i abstrakcyjne. Praworz¹dnoæ za jako wymóg przestrzegania prawa przez
organy administracji publicznej obejmuje wszystkie wskazane rodzaje dzia³alnoci podejmowanej przez te organy16.
Poza kryteriami nadzoru istniej¹ zasadnicze ró¿nice tak¿e w zakresie
skutków negatywnej weryfikacji aktów prawa miejscowego przez organy
nadzoru w³aciwe dla dzia³alnoci prawotwórczej organów jednostek samorz¹du terytorialnego i terenowych organów administracji rz¹dowej.
W wietle ustaw samorz¹dowych (art. 91 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie
gminnym, art. 79 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie powiatowym, art. 82 ust. 1
ustawy o samorz¹dzie województwa) negatywna weryfikacja przez organ
nadzoru (wojewodê, regionaln¹ izbê obrachunkow¹) aktu prawa miejscowego
wydanego przez organ jednostki samorz¹du terytorialnego skutkuje jego niewa¿noci¹, przy czym jedyn¹ przes³ank¹ uzasadniaj¹c¹ stwierdzenie jego
niewa¿noci jest sprzecznoæ z prawem. Podnieæ przy tym nale¿y, ¿e powo³ane przepisy stanowi¹ samodzieln¹ podstawê do wydania orzeczenia w zakresie niewa¿noci omawianych aktów i nie zachodzi w tym zakresie potrzeba
15 Zob. A. Kabat, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2005, s. 16; B. Adamiak,
Stwierdzenie niewa¿noci uchwa³ organów samorz¹du terytorialnego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegl¹d Prawa i Administracji 1996, nr 1871, s. 49; Z. Kmieciak, M. Stahl, Akty
nadzoru nad dzia³alnoci¹ samorz¹du terytorialnego, Samorz¹d Terytorialny 2001, nr 12,
s. 101103 oraz wyrok NSA z dnia 18 wrzenia 1990 r., SA/Wr 849/90, ONSA 1990, nr 4, poz. 2;
wyrok NSA z dnia 25 listopada 1993 r., SA/Wr 1520/93, niepubl.; wyrok NSA z dnia 23 grudnia
1996 r., SA/Wr 949/96, niepubl.; postanowienie TK z dnia 4 lutego 1998 r., Ts 1/97, OTK 1998,
nr 2, poz. 18; wyrok NSA z dnia 11 lutego 1998 r., II SA/Wr 1459/97, OwSS 1998, nr 3, s. 6269.
16 Por. J. Nowacki, Praworz¹dnoæ. Wybrane problemy teoretyczne, Warszawa 1977, s. 3233.
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odwo³ywania siê przez organ nadzoru do przes³anek stwierdzenia niewa¿noci okrelonych w art. 156 kodeksu postêpowania administracyjnego17. Rozstrzygniêcie nadzorcze nie jest bowiem decyzj¹ administracyjn¹. Przedmiotem rozstrzygniêcia nie jest werdykt w sprawie indywidualnej z zakresu
administracji publicznej, lecz orzeczenie o zgodnoci lub sprzecznoci z prawem aktów organów jednostek samorz¹du terytorialnego18. Rozstrzygniêcie
nadzorcze jest zatem nastêpstwem stosunku prawnego nadzoru. Stosowanie
odpowiednio przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego nale¿y za
rozumieæ jako unormowanie pomocnicze wszêdzie tam, gdzie ustawy samorz¹dowe nie normuj¹ cech rozstrzygniêcia nadzorczego oraz zasad i trybu
postêpowania nadzorczego19.
Orzeczenie o niewa¿noci aktu prawa miejscowego zapada w razie ustalenia, ¿e jest ono dotkniête wad¹ kwalifikowan¹, polegaj¹c¹ na tego rodzaju
sprzecznoci z prawem, które nale¿y uznaæ za istotne naruszenie konkretnych norm prawnych20. Przedmiotowe orzeczenie ma charakter deklaratoryjny i dzia³a ze skutkiem ex tunc, pozbawiaj¹c zakwestionowany akt mocy
wi¹¿¹cej od momentu jego podjêcia21. Pozbawienie za danego aktu normatywnego bytu prawnego oznacza, ¿e wszelkie czynnoci prawne i faktyczne
podjête na jego podstawie nale¿y uznaæ za czynnoci podjête bez podstawy
prawnej. Stwierdzenie niewa¿noci mo¿e przy tym dotyczyæ ca³oci, jak
i czêci uchwa³y (zarz¹dzenia), a nawet jednego ze zdañ wspó³rzêdnie z³o¿onych tego aktu22.
Zakwestionowane przez organ nadzoru normy prawne nie mog¹ byæ
zmienione ani uchylone przez organ, który je wyda³. W ich miejsce mo¿e byæ
17 Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U. 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm.). Por. wyrok NSA z dnia 18 wrzenia 1990 r., SA/Wr 849/90,
ONSA 1990, nr 4, poz. 2; wyrok NSA z dnia 22 listopada 1990 r., SA/Gd 965/90, niepubl. Zob.
tak¿e M. Stahl, Nadzór nad samorz¹dem terytorialnym w orzecznictwie s¹dowoadministracyjnym, [w:] J. Góral, R. Hauser, J. Trzciñski (red.), S¹downictwo administracyjne gwarantem
wolnoci i praw obywatelskich 19802005, Warszawa 2005, s. 395; B. Dolnicki, Klasyfikacja
rodków nadzorczych nad samorz¹dem terytorialnym w ustawodawstwie polskim, Samorz¹d
Terytorialny 1997, nr 6, s. 49; idem, Ewolucja nadzoru nad samorz¹dem terytorialnym
 wnioski de lege ferenda, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich dzia³ania.
Studia i materia³y z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruñ
2005, s. 128-129.
18 Zob. wyrok NSA z dnia 18 wrzenia 1990 r., SA/Wr 849/90, ONSA 1990, nr 4, poz. 2.
19 D. Wacinkiewicz, Kontrola i nadzór w prawie komunalnym, Warszawa 2007, s. 228.
20 Por. Z. Kmieciak, [w:] W. Chrócielewski, Z. Kmieciak, Postêpowanie w sprawach nadzoru nad dzia³alnoci¹ komunaln¹, Warszawa 1995, s. 28 oraz wyrok NSA z dnia 12 padziernika 1990 r., SA/Lu 663/90, OSP 1991, nr 2, poz. 34.
21 Por. wyrok NSA z dnia 12 padziernika 1990 r., SA/Lu 663/90, ONSA 1990, nr 4, poz. 6;
uchwa³a TK z dnia 14 wrzenia 1994 r., W 5/94, OTK 1994, nr 2, poz. 44; wyrok NSA z dnia
3 grudnia 1999 r., III SA 2006/99, ONSA 2001, nr 1, poz. 23. Zob. tak¿e J. Zimmermann,
Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorz¹dem terytorialnym, Pañstwo i Prawo
1991, z. 10, s. 47.
22 Wyrok NSA z dnia 26 czerwca 1996 r., I SA/Wr 628/96, OwSS 1996, nr 4.
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natomiast wprowadzona nowa regulacja prawna, podlegaj¹ca weryfikacji
w nowym postêpowaniu nadzorczym23.
Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o administracji rz¹dowej w województwie, negatywna weryfikacja przez Prezesa Rady Ministrów aktu prawa
miejscowego wydanego przez terenowy organ administracji rz¹dowej skutkuje jego uchyleniem. Przedmiotowe rozstrzygniêcie dzia³a zatem ze skutkiem
ex nunc, pozbawiaj¹c zakwestionowany akt mocy wi¹¿¹cej na przysz³oæ.
To¿same w skutkach prawnych jest orzeczenie s¹du administracyjnego
wydane w nastêpstwie kontroli legalnoci aktów prawa miejscowego, stanowionych zarówno przez organy jednostek samorz¹du terytorialnego, jak
i terenowe organy administracji rz¹dowej. Prawomocny wyrok s¹du administracyjnego stwierdzaj¹cy niewa¿noæ aktu prawa miejscowego ma charakter
deklaratoryjny, dzia³a ze skutkiem ex tunc, pozbawiaj¹c akt mocy wi¹¿¹cej od
chwili jego wydania24.
Bez wzglêdu jednak na zakres skutków omówionych powy¿ej rozstrzygniêæ i orzeczeñ zasada jawnoci i przejrzystoci prawa wymaga, aby informacja o utracie mocy obowi¹zuj¹cej aktu prawa miejscowego w tych trybach
nastêpowa³a w taki sam sposób, jak jego og³oszenie. W tym ujêciu podnieæ
nale¿y, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ca regulacja prawna zdaje siê byæ niewystarczaj¹ca do realizacji wskazanych zasad. Stosownie do art. 13 ustawy o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych25, w wojewódzkim
dzienniku urzêdowym og³asza siê jedynie akty Prezesa Rady Ministrów
uchylaj¹ce akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodê i organy
administracji niezespolonej oraz wyroki s¹du administracyjnego uwzglêdniaj¹ce skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodê i organy administracji niezespolonej, organ samorz¹du województwa, organ powiatu i organ gminy. Powo³any przepis nie przewiduje natomiast publikacji
rozstrzygniêæ organów nadzoru w zakresie dzia³alnoci prawotwórczej organów jednostek samorz¹du terytorialnego.
Brak zupe³noci w regulacji dotycz¹cej obowi¹zku publikacji rozstrzygniêæ organów nadzoru mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e  odmiennie ni¿ w przypadku aktów prawa miejscowego  promulgacja omówionych powy¿ej aktów
nadzorczych i kontrolnych nie warunkuje ich wejcia w ¿ycie. Wykonalnoæ
rozstrzygniêcia nadzorczego lub orzeczenia s¹du administracyjnego nastêpuje bowiem z chwil¹ uzyskania przez nie prawomocnoci26. Zgodnie z ustawami samorz¹dowymi (art. 98 ust. 5 ustawy o samorz¹dzie gminnym, art. 85
23
24
25

Wyrok NSA z dnia 16 wrzenia 1993 r., SA/Kr 1501/93, ONSA 1994, nr 4, poz. 134.
Por. W. Chrócielewski, [w:] W. Chrócielewski, Z. Kmieciak, op. cit., s. 145.
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 68, poz. 449 ze zm.).
26 Por. wyrok NSA z dnia 25 listopada 1999 r., I SA 1483/99, ONSA 2000, nr 4, poz. 174
oraz postanowienie NSA z dnia 1 czerwca 2000 r., II SA 1331-1332/00, OSP 2000, nr 9, poz. 136.

Utrata mocy obowi¹zuj¹cej aktu prawa miejscowego...

485

ust. 5 ustawy o samorz¹dzie powiatowym oraz art. 86 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie województwa), rozstrzygniêcia nadzorcze staj¹ siê prawomocne
z up³ywem terminu do wniesienia skargi b¹d z dat¹ oddalenia lub odrzucenia skargi przez s¹d. Stosownie za do art. 168 ustawy Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi27, orzeczenie s¹du administracyjnego
jest prawomocne, jeli nie przys³uguje co do niego rodek odwo³awczy. Mimo
braku stosownej regulacji prawnej, przyj¹æ nale¿y, ¿e tak¿e akty nadzoru
nad dzia³alnoci¹ prawotwórcz¹ terenowych organów administracji rz¹dowej
podlegaj¹ wykonaniu niezale¿nie od obowi¹zku ich publikacji.
Wydaje siê jednak, ¿e w wietle za³o¿eñ niniejszego artyku³u uzupe³nienie regulacji dotycz¹cej publikacji o akty nadzoru nad dzia³alnoci¹ organów
jednostek samorz¹du terytorialnego uznaæ nale¿y za postulat de lege ferenda.

Summary
Situations where the power loss of legally binding local acts occurs as
well as the indication of rules enabling their elimination from the legal turn
are the subject of that paper. The openness principle of law, and the lucidity
of the legal order require only the information on the loss of a legally binding
power of every normative act follows in the same justice. In this depiction is
necessary to emphasize that the current legally binding regulation seems to
be insufficient for the realization of indicated principles. Suitably to the
article 13 of the act on announcement of normative acts and some other legal
acts in province official journal, only the acts of Prime Minister repealing the
acts of local law that are made up by a provincial governor and bodies of
non-united administration, sentences of an administrative court considering
plaints against acts of local law made up by a provincial governor and bodies
of non-united administration and the bodies of non-united administration as
well as bodies of local government are announced. Quoted article 13, however, does not provide the publication of adjudications of supervision bodies in
the range of law formation by entities of a local government.

27 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.).
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Kwalifikacja karna przestêpstwa zabójstwa
w Wielkiej Brytanii
1. Uwagi ogólne
Ochrona ¿ycia ludzkiego jest zagadnieniem o ogromnej donios³oci. Zabójstwo cz³owieka ju¿ bardzo wczenie w dziejach ludzkoci zosta³o uznane
za przestêpstwo. Wspó³czesne cywilizowane narody podnosz¹ ka¿de ¿ycie
ludzkie do wartoci najwy¿szej indywidualnej i spo³ecznej1, co znajduje wyraz w aktach normatywnych rangi ustawy.
Jedn¹ z funkcji prawa jest ochrona praw cz³owieka, z których najbardziej podstawowym jest prawo do ¿ycia. ¯ycie ludzkie jest wartoci¹, która
o wszystkim innym przes¹dza. Bez ¿ycia nie ma cz³owieka, a bez cz³owieka
wszystko co ludzkie traci swój sens. ¯ycie ludzkie jest wiêc wartoci¹ nadrzêdn¹ w sensie humanistycznym i tak¹ rangê trzeba mu przyznaæ w hierarchii dóbr jako przedmiotów ochrony prawa, w szczególnoci prawa karnego2.
Uniwersalizm prawa karnego wyra¿a siê w tym, i¿ prawo to nie normuje
jednej, cile okrelonej sfery stosunków spo³ecznych. Prawo karne wkracza
bowiem wszêdzie tam, gdzie mamy do czynienia ze szczególnie powa¿nymi
zamachami na stosunki spo³eczne oraz dobra prawne podmiotów tych stosunków3.
To w³anie prawo karne jest dziedzin¹, która odgrywa zasadnicz¹ rolê
w ochronie ¿ycia cz³owieka, zawiera bowiem sankcje powstrzymuj¹ce ludzi
od zabronionej czynnoci, a w sytuacji zakazu stanowi instrument umo¿liwiaj¹cy ich wymierzenie. Podkreliæ nale¿y, i¿ ochronê ¿ycia ludzkiego realizuj¹ przede wszystkim przepisy prawa karnego, które zaliczaj¹ zabójstwo
1 S. Pikulski, Kilka uwag dotycz¹cych zabójstwa z zazdroci i jego sprawcy w wietle
badañ akt s¹dowych, Zeszyty Naukowe WSO MSW, Szczytno 1987, nr 4, s. 678.
2 I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyñski (red.), System prawa karnego. O przestêpstwach
w szczególnoci, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1985, s. 288289.
3 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2005, s. 14.
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cz³owieka do najciê¿szych przestêpstw. Zabójstwo w typie podstawowym oraz
jego typy kwalifikowane nale¿¹ do najsurowiej zagro¿onych typów przestêpstw.
¯ycie jest wartoci¹ podstawow¹, akceptowan¹ wspó³czenie przez
wszystkie systemy etyczne, gdy¿ stanowi punkt wyjcia dla wszystkich innych wolnoci i praw. Nie ma ¿ycia cz³owieka, które by³oby wyjête spod
ochrony prawnej.
Przestêpstwo zabójstwa nale¿y do tej grupy przestêpstw, które zosta³y
zarówno przez polsk¹ doktrynê, jak i judykaturê szczegó³owo omówione
i skomentowane. W niniejszym artykule skupiê siê zatem na przedstawieniu
charakterystycznych znamion i odmiennoci dotycz¹cych przestêpstwa zabójstwa w brytyjskim prawie karnym.

2. Przestêpstwa morderstwa i zabójstwa
w brytyjskim prawie karnym
2.1. Uwagi ogólne
Obowi¹zuj¹cy obecnie w Wielkiej Brytanii model prawa karnego stanowi
wypadkow¹ wielu czynników sk³adaj¹cych siê na specyfikê ca³ego systemu.
Ukszta³towa³y go przede wszystkim zasz³oci historyczne oraz przywi¹zanie
Brytyjczyków do tradycji. W zakresie prawa karnego materialnego wiele
przestêpstw wci¹¿ pozostaje w gestii prawa zwyczajowego, równie¿ szereg
instytucji procesu karnego siêga zamierzch³ych czasów4.
Prawo karne Wielkiej Brytanii wspiera siê na dwóch fundamentalnych
zasadach. Pierwsz¹ z nich jest traktowanie jako przestêpstw tylko takich
zachowañ, które zosta³y wyranie zabronione przez ustawê (statute) lub prawo zwyczajowe (common law). Druga zasada mówi, i¿ czyn musi byæ uznany
za zabroniony w momencie jego pope³nienia przez sprawcê5. Realizuj¹c powy¿sze zasady, ustawodawca brytyjski dokona³ kodyfikacji wiêkszoci czynów uznawanych za przestêpstwa, przy czym wskazaæ nale¿y, i¿ nie istnieje
w Wielkiej Brytanii jednolity, pojmowany na mod³ê polsk¹, brytyjski kodeks
karny. Przepisy penalizuj¹ce czyny zabronione rozsiane s¹ bowiem po rozmaitych ustawach karnych, za czêæ przestêpstw w dalszym ci¹gu pozostaje
w obrêbie prawa zwyczajowego, zwanego równie¿ prawem stanowionym
przez sêdziów (judge-made law).
Grupa najpowa¿niejszych czynów zabronionych, m.in. morderstwo (murder), usi³owanie morderstwa (attempt to murder), zabójstwo (manslaughter),
4

C. Michalczuk, Postêpowanie karne w Wielkiej Brytanii, Prokuratura i Prawo 2005,
nr 2, s. 93.
5 Ibidem.
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klasyfikowana jest w brytyjskim prawie karnym jako najpowa¿niejsze przestêpstwa (tzw. indictable offences), które nale¿¹ do w³aciwoci rzeczowej
s¹dów koronnych  brytyjskich s¹dów wy¿szego szczebla. Najsurowsz¹ kar¹,
jak¹ mog¹ wymierzaæ s¹dy w Wielkiej Brytanii, jest kara do¿ywotniego pozbawienia wolnoci6. Wskazaæ nale¿y, i¿ orzeczenie tej¿e kary jest obligatoryjne w przypadku pope³nienia przez sprawcê przestêpstwa morderstwa7.
2.2. Przestêpstwo morderstwa
W systemie prawa brytyjskiego rozró¿nia siê zarówno przestêpstwo morderstwa (murder), jak i przestêpstwo zabójstwa (manslaughter). Oba te pojêcia system prawa karnego w Wielkiej Brytanii okrela jednolitym mianem
homicide, tzn. pozbawienie cz³owieka ¿ycia. Do zakresu znaczeniowego pojêcia homicide prawo anglosaskie w³¹cza równie¿ takie przestêpstwa, jak m.in.
zabójstwo noworodka (infanticide) czy spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem miertelnym, bêd¹c pod wp³ywem alkoholu lub rodka
odurzaj¹cego, oraz spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem
miertelnym (causing death by careless driving while under influence of
drink or drugs and causing death by dangerous driving)8.
Ustawodawca brytyjski nie zdefiniowa³ pojêcia przestêpstwa morderstwa. Zadanie to pozostawiono prawu zwyczajowemu oraz orzecznictwu s¹dów angielskich, które w wiêkszoci adaptuj¹ na jêzyk wspó³czesny definicjê
sêdziego Chief Justice Cokea z XVII w.9: Przestêpstwo morderstwa jest pope³nione, gdy osoba o zdrowym umyle i odpowiednim wieku bezprawnie zabije
inn¹ osobê, pozostaj¹c¹ pod opiek¹ Królowej, z zamiarem bezprawnego pozbawienia jej ¿ycia lub spowodowania powa¿nych obra¿eñ cielesnych (The crime
of murder is commited where a person of sound mind and discretion unlawfully kills any reasonable creature in being, and under Queens Peace, with
intent unlawfully to kill or cause grievous bodily harm)10.
Przytoczona wy¿ej przedmiotowa definicja sk³ada siê z poszczególnych
znamion czynu zabronionego, z których czêæ wymaga szerszego wyjanienia.
Wyra¿enie osoba o zdrowym umyle i odpowiednim wieku oznacza cz³owieka, który mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoæ karn¹, czyli jest osob¹ poczytaln¹
oraz osi¹gn¹³ wiek odpowiedzialnoci karnej (the age of criminal responsibility), który w Wielkiej Brytanii dla przedmiotowego przestêpstwa wynosi 10 lat.
Przestêpstwo morderstwa jest wiêc przestêpstwem ogólnosprawczym11.
6
7

A. Ashworth, Principles of Criminal Law, Oxford University Press 2003, s. 268.
C. Michalczuk, Struktura s¹downictwa karnego w Wielkiej Brytanii, Prokuratura
i Prawo 2005, nr 78, s. 183.
8 J. English, R. Card, Police Law, Oxford Universtiy Press 2005, s. 773.
9 M. Jefferson, Criminal Law, Pearson Education Limited 2003, s. 40.
10 J. English, R. Card, op. cit., s. 773.
11 Ibidem, s. 774.
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Znamiê bezprawnie w definicji sêdziego Cokea wskazuje, i¿ w pewnych
sytuacjach ¿ycie ludzkie mo¿e byæ odebrane zgodnie z prawem. Do takich
okolicznoci brytyjska praktyka orzecznicza zalicza obecnie, m.in.:
 zapobie¿enie pope³nieniu przestêpstwa lub uniemo¿liwienia aresztowania (prevention of crime or effecting arrest);
 dzia³ania w obronie koniecznej swojej osoby lub osoby trzeciej, a tak¿e
w obronie w³asnoci (self-defence and defence of another or of property);
 nieszczêliwy wypadek (misadventure)12.
Spowodowanie mierci cz³owieka podczas zapobiegania pope³nieniu
przez niego przestêpstwa lub uniemo¿liwienia przez niego aresztowania korzysta z kontratypu obrony koniecznej unormowanego w ust. 3 pkt 1 ustawy
Criminal Law Act 196713, gdy si³a u¿yta do osi¹gniêcia celu jest usprawiedliwiona przez ten¿e w³anie cel. Dlatego te¿ funkcjonariusz Policji, który przypadkowo spowoduje mieræ aresztowanej przez niego osoby, w przypadkach
wy¿ej wskazanych nie bêdzie winny pope³nienia przestêpstwa morderstwa
ani nawet przestêpstwa zabójstwa, przy za³o¿eniu, ¿e si³a przez niego u¿yta
bêdzie uznana za rozs¹dn¹ w danej sytuacji14.
Za nieszczêliwy wypadek prawo zwyczajowe uznaje sytuacjê, gdy mieræ
cz³owieka nie jest spowodowana jakimkolwiek przestêpstwem. Jako przyk³ad
brytyjska praktyka orzecznicza podaje mieræ pacjenta jako wynik poprawnie przeprowadzonej operacji przez uprawnionego lekarza15.
Przez s³owo zabija prawo brytyjskie rozumie pewn¹ formê dzia³ania,
która jest rzeczywist¹ przyczyn¹ mierci cz³owieka (some form of action is
required which proves to be a substantial cause of death). W tym kontekcie
rzeczywista przyczyna oznacza przyczynienie siê sprawcy w stopniu wiêkszym ni¿ minimalny. Jednak¿e podobnie jak w polskim prawie karnym mo¿liwe jest równie¿ pope³nienie przestêpstwa morderstwa poprzez zaniechanie16.
Znamiê czynu zabronionego pozostawania pod opiek¹ Królowej dla potrzeb przestêpstwa morderstwa dotyczy wszystkich ludzi, nie tylko obywateli
Wielkiej Brytanii. Jedynymi osobami, które s¹ wy³¹czone spod opieki Królowej, s¹ obywatele pañstwa, z którym Wielka Brytania pozostaje w stanie
wojny oraz którzy zginêli w wyniku dzia³añ wojennych pomiêdzy Wielk¹
Brytani¹ a tym¿e pañstwem17.
Przestêpstwo morderstwa mo¿e byæ pope³nione jedynie umylnie. Znamionami strony podmiotowej s¹: zamiar bezprawnego pozbawienia ¿ycia
12
13

Ibidem.
Zob. [online] <www.swarb.co.uk/acts/1967/Criminal_Law.Act.shtml>, dostêp: 15 stycznia 2007.
14 J. English, R. Card, op. cit., s. 773.
15 M. Jefferson, op. cit., s. 42.
16 J. English, R. Card, op. cit., s. 774.
17 M. Jefferson, op. cit., s. 41.
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cz³owieka oraz zamiar bezprawnego spowodowania u cz³owieka powa¿nych
obra¿eñ cielesnych.
Zamiar zabicia cz³owieka lub zamiar spowodowania u niego powa¿nych
cielesnych obra¿eñ jest nieod³¹cznym elementem przestêpstwa morderstwa,
nale¿¹cym do sfery psychiki sprawcy, oraz jednym z kryteriów uznania zachowania sprawcy za przestêpstwo morderstwa. Zamiar ten okrelany jest
przez orzecznictwo s¹dów brytyjskich oraz doktrynê jako malice aforethought, t³umaczony przez A. Marka jako z³y zamiar uprzedni18. Wydaje siê,
¿e jest on odpowiednikiem zamiaru bezporedniego w systemie polskiego
prawa karnego. Z uwagi na rozbie¿noci w rozumieniu pojêcia z³y zamiar
uprzedni przez doktrynê polsk¹ nale¿y uciliæ jego znaczenie.
Dos³owne pojmowanie angielskiego terminu malice jako z³ego zamiaru
i odnoszenie go wy³¹cznie do przestêpstwa morderstwa mo¿e byæ myl¹ce.
J. English i R. Card wskazuj¹, i¿ s³owo malice oraz pochodz¹ce od niego
s³owo malicious (z³oliwy, podstêpny, nikczemny) nie dotycz¹ w ¿aden sposobu pope³nienia samego czynu zabronionego ani motywacji sprawcy. Sposób
pope³nienia zabójstwa nie musi bowiem powodowaæ jego okrelenia w odczuciu spo³ecznym jako z³oliwego, podstêpnego czy okrutnego. Jako przyk³ad
wymienieni autorzy podaj¹ sytuacjê, w której sprawca, kieruj¹c siê wspó³czuciem wobec cierpi¹cej osoby bliskiej w ostatnim stadium miertelnej choroby,
zabija j¹, podaj¹c zwiêkszon¹ dawkê leku umierzaj¹cego ból19. W tej¿e sytuacji równie¿ mamy do czynienia ze z³ym zamiarem uprzednim.
Podobnie angielskie s³owo aforethought, t³umaczone przez A. Marka jako
uprzedni, sugeruje, i¿ zabójstwo musi zostaæ pope³nione z premedytacj¹,
czyli z tzw. zamiarem przemylanym (dolus praemeditatus), co równie¿ nie
stanowi prawnego wymogu zaklasyfikowania danego czynu zabronionego
jako przestêpstwa morderstwa20.
Przenosz¹c powy¿sze rozwa¿ania na grunt polskiego prawa karnego,
uprawniony wydaje siê byæ wniosek, i¿ przestêpstwo zabójstwa stypizowane
w art. 148 § 1 polskiego kodeksu karnego pope³nione w zamiarze bezporednim (dolus directus) odpowiada przestêpstwu morderstwa w ujêciu brytyjskiego prawa karnego. W pozosta³ym zakresie nale¿y zgodziæ siê zarówno
z L. Gardockim21, jak i K. Daszkiewicz22, i¿ nazwa morderstwo jest równie¿ uzasadniona w odniesieniu do typów kwalifikowanych przestêpstwa zabójstwa, nie za  jak uwa¿a A. Marek23  wy³¹cznie do kwalifikacji zabójstwa ze wzglêdu na dzia³anie ze szczególnym okrucieñstwem lub z motywacji
zas³uguj¹cej na szczególne potêpienie.
18
19
20
21
22

A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2005, s. 425.
J. English, R. Card, op. cit., s. 776.
Ibidem.
L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2004, s. 217.
K. Daszkiewicz, Przestêpstwa przeciwko ¿yciu i zdrowiu, Warszawa 2000, s. 19.
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2.3. Przestêpstwo zabójstwa
Terminem zabójstwo (manslaughter) w brytyjskim prawie karnym
obejmuje siê czyny zabronione, których nie mo¿na z powodów ni¿ej wymienionych zakwalifikowaæ jako przestêpstwo morderstwa, lecz jako bezprawne
pozbawienie cz³owieka ¿ycia (homicide). Przestêpstwo zabójstwa nie ró¿ni siê
od przestêpstwa morderstwa stron¹ przedmiotow¹, jedyne odmiennoci wystêpuj¹ z uwagi na stronê podmiotow¹ tego przestêpstwa.
W brytyjskim prawie karnym, odmiennie ni¿ w polskim prawie karnym,
uprawniony jest podzia³ przestêpstwa zabójstwa na umylne i nieumylne
(voluntary manslaughter oraz involuntary manslaughter) z uwagi na istnienie odrêbnego przestêpstwa morderstwa, które mo¿e byæ pope³nione jedynie
umylnie, tzn. w zamiarze bezprawnego zabicia cz³owieka lub w zamiarze
spowodowania u niego powa¿nych cielesnych obra¿eñ24.
2.3.1. Umylne zabójstwo
Umylne zabójstwo (voluntary manslaughter) wyczerpuje znamiona
przestêpstwa morderstwa ³¹cznie z wymogiem wyst¹pienia u sprawcy z³ego
zamiaru uprzedniego (malice aforethought). Jednak¿e obecnoæ pewnych
szczególnych okolicznoci wp³ywaj¹cych na psychikê sprawcy powoduje
zmniejszenie jego winy i zakwalifikowanie czynu zabronionego jako przestêpstwa zabójstwa. Zalicza siê do nich obecnie prowokacjê (provocation), okolicznoci zmniejszaj¹ce odpowiedzialnoæ (diminished responsibility) oraz pakt
samobójczy (suicide pact)25. Trzy powy¿sze okolicznoci zmniejszaj¹ce winê
s¹ obecnie unormowane w brytyjskiej ustawie Homicide Act 195726 z 1957 r.
Je¿eli w toku postêpowania s¹dowego w procesie karnym udowodnione zostanie wyst¹pienie chocia¿by jednej z nich, sprawca odpowiada³ bêdzie za
przestêpstwo zabójstwa, nie za za przestêpstwo morderstwa.
Prowokacja  odpowiednik afektu w polskim prawie karnym  jest okolicznoci¹ umniejszaj¹c¹ winê sprawcy jedynie przy ewentualnej kwalifikacji
pope³nionego przez niego czynu jako przestêpstwa morderstwa. Jej wyst¹pienie powoduje przyjêcie kwalifikacji czynu jako przestêpstwa zabójstwa. Niemo¿liwe jest jednak¿e przyjêcie prowokacji jako okolicznoci zmniejszaj¹cej
winê przy usi³owaniu morderstwa. W tej sytuacji sprawca odpowiada karnie
jak za usi³owanie morderstwa, nie za za usi³owanie zabójstwa27.
Zgodnie z ust. 3 ustawy Homicide Act 1957 prowokacja mo¿e nast¹piæ
w wyniku zachowania drugiej osoby, wypowiedzianych s³ów oraz kombinacji
23
24
25
26
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A. Marek, op. cit., s. 427.
J. English, R. Card, op. cit, s. 776.
M. Jefferson, op. cit., s. 539.
Zob. [online] <www.swarb.co.uk/acts/1957HomicideAct.shtml>, dostêp: 10 padziernika
A. Ashworth, op. cit., s. 269.
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zachowania i s³ów tej¿e osoby. Przy okrelaniu, czy dane zachowanie nast¹pi³o w wyniku prowokacji, nie jest jednak¿e wymagane, aby sprawca zabi³
cz³owieka, który dopuci³ siê przedmiotowego prowokuj¹cego zachowania.
Przy ocenie, czy zachowanie sprawcy mo¿na okreliæ jako dzia³anie
w wyniku prowokacji, brytyjskie prawo zwyczajowe stosuje dwa testy. Pierwszy dotyczy kwestii, czy domniemane zachowanie sprawcy w wyniku prowokacji w rzeczywistoci spowodowane by³o nag³¹ i tymczasow¹ (sudden and
temporary) utrat¹ samokontroli, w wyniku czego zabi³ on sw¹ ofiarê. Okrelenie nag³a i tymczasowa utrata samokontroli wskazuje na wy³¹czenie
mo¿liwoci pope³nienia czynu z premedytacj¹. Ponadto z uwagi na fakt, i¿
utrata samokontroli nie musi wyst¹piæ natychmiastowo, mo¿liwe jest zastosowanie tej¿e konstrukcji prawnej do sytuacji, w których do stanu utraty
kontroli u sprawcy przestêpstwa zabójstwa dochodzi w d³u¿szym okresie.
Jest to szczególnie charakterystyczne w przypadku przestêpstw znêcania siê,
gdy ofiara w akcie desperacji zabija swego oprawcê28. Drugi test dotyczy
samej potencjalnej mo¿liwoci utraty kontroli przez sprawcê nad swym postêpowaniem. Sprowadza siê to do odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania:
czy konkretna sytuacja mog³a spowodowaæ u rozs¹dnej osoby o normalnej
konstrukcji psychicznej i o podobnym do sprawcy wieku i p³ci wy³¹czenie
panowania nad w³asnym zachowaniem oraz czy w ocenie spo³ecznej przedmiotowa prowokacja mo¿e zas³ugiwaæ na pewne zrozumienie z punktu widzenia zasad moralnych29.
Odnonie do okolicznoci zmniejszaj¹cych odpowiedzialnoæ sprawcy
przywo³aæ nale¿y ust. 2 ustawy Homicide Act 1957, który stanowi, ¿e
w przypadku anormalnoci umys³u (abnormality of mind) sprawca przestêpstwa morderstwa odpowiadaæ bêdzie za pope³nienie przestêpstwa zabójstwa.
Warunkiem koniecznym jest, aby przedmiotowa anormalnoæ umys³u znacz¹co os³abi³a procesy mylowe sprawcy, a przez to wp³ywa³a na odpowiedzialnoæ za pope³nione przez niego czyny. Mo¿e ona wynikaæ z okrelonych przyczyn: niedorozwoju psychicznego, chorób psychicznych oraz chorób i urazów
innego rodzaju30.
Choroby psychiczne mog¹ przybieraæ formê psychoz organicznych, które
cechuj¹ siê uchwytnymi zmianami organicznymi w centralnym uk³adzie nerwowym, powoduj¹cymi upoledzenie funkcji mylowych, czêsto prowadz¹ce
do ca³kowitego otêpienia. Dezintegracji ulega tu wiêc funkcja intelektualna
osobowoci (np. psychozy wieku starczego, psychozy spowodowane ki³¹ lub
chronicznym alkoholizmem). Mog¹ jednak wystêpowaæ tak¿e w postaci neuroz funkcjonalnych (czynnociowych), nie zwi¹zanych z uchwytnymi zmiana28
29
30

Ibidem, s. 269280.
Ibidem.
A. Ashworth, op. cit., s. 282290.
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mi organicznymi, przy których nie zawsze dochodzi do upoledzenia sfery
intelektualnej, wystêpuj¹ natomiast zaburzenia sfery emocjonalno-wolicyjnej
(np. schizofrenia, paranoja)31.
Niedorozwój mo¿e byæ równie¿ wynikiem mechanicznych urazów, w wyniku których dosz³o do zaniku okrelonych funkcji mózgu, a wiêc ma charakter defektu nabytego, a nie wrodzonego, jak w przypadku oligofrenii32. Innym zak³óceniem czynnoci psychicznych s¹ zaburzenia, u podstaw których
nie le¿¹ defekty wrodzone ani procesy chorobowe, lecz które s¹ wynikiem
z regu³y krótkich i przemijaj¹cych reakcji organizmu na okrelone bodce
zewnêtrzne lub wewnêtrzne (np. zatrucie alkoholem, lekami, truciznami,
menstruacja, ci¹¿a, poród, pokwitanie i przekwitanie, hipnoza itp.)33.
Prawo karne brytyjskie nie zalicza do okolicznoci zmniejszaj¹cych odpowiedzialnoæ sprawcy jego zachowania spowodowanego nienawici¹ lub zazdroci¹ w stosunku do drugiego cz³owieka. Sprawca odpowiada wtedy zawsze za przestêpstwo morderstwa34.
Ust. 4 ustawy Homicide Act 1957 okrela równie¿, nieznan¹ w polskim
prawie karnym, konstrukcjê paktu samobójczego (suicide pact), która
zmniejsza odpowiedzialnoæ karn¹ za pope³niony czyn, tj. sprawca odpowiada
za przestêpstwo zabójstwa, nie za morderstwa. Pakt samobójczy normuje
sytuacjê, w której dwie lub wiêcej osób zawiera porozumienie maj¹ce na celu
spowodowanie w³asnej mierci. Warunkiem koniecznym jest motywacja
sprawcy  zabija on cz³owieka, aby samemu utraciæ ¿ycie z r¹k drugiej
osoby35.
2.3.2. Nieumylne zabójstwo
Nieumylne zabójstwo (involuntary manslaughter) w brytyjskim prawie
karnym obejmuje sytuacje, w których sprawca bezprawnie zabi³ cz³owieka,
tzn. wype³ni³ swym zachowaniem znamiona przestêpstwa morderstwa, jednak¿e nie jest winny pope³nienia przestêpstwa morderstwa z uwagi na brak
z³ego zamiaru uprzedniego (malice aforethought), tj. zamiaru bezprawnego
pozbawienia ¿ycia lub zamiaru spowodowania u cz³owieka powa¿nych obra¿eñ cielesnych. Sprawca dzia³a³ bowiem w ni¿szym stopniu winy (acted with
some lesser degree of mens rea).
Brytyjskie prawo karne rozró¿nia trzy podstawowe rodzaje nieumylnego zabójstwa:
1) zabójstwo w wyniku powa¿nego niedbalstwa (killing by gross negligence);
31
32
33
34
35
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2) zabójstwo w wyniku nierozwagi (lekkomylnoci) w stosunku do
mierci lub powa¿nych obra¿eñ cielesnych (killing with recklessness as to
death or serious bodily harm);
3) zabójstwo w wyniku bezprawnego i niebezpiecznego czynu (killing by
an unlawful and dangerous act).
Zabójstwo w wyniku powa¿nego niedbalstwa mo¿e zostaæ pope³nione tak
przez dzia³anie, jak i zaniechanie. W tym wypadku z punktu widzenia odpowiedzialnoci karnej sprawcy obojêtne jest, czy zachowanie sprawcy wyczerpywa³o znamiona innego przestêpstwa, jeli skutek miertelny by nie zaistnia³36.
Zabójstwo w wyniku powa¿nego niedbalstwa konstytuuje przes³anki,
które musz¹ zostaæ spe³nione, by zastosowanie przedmiotowej kwalifikacji
by³o uprawnione:
a) istnienie prawnego obowi¹zku ci¹¿¹cego na sprawcy, zarówno przy
pope³nianiu przestêpstwa poprzez dzia³anie, jak i zaniechanie (the existence
of duty),
b) ra¿¹ce naruszenie przedmiotowego obowi¹zku (a gross breach of
duty),
c) zaistnienie skutku w postaci mierci cz³owieka (the breach must cause
death).
Zabójstwo w wyniku nierozwagi (lekkomylnoci) w stosunku do mierci
lub powa¿nych obra¿eñ mo¿e zostaæ przez sprawcê pope³nione, gdy przewiduje on ryzyko wyst¹pienia skutku bêd¹cego wynikiem jego zachowania
i który mimo wszystko podejmuje to ryzyko37.
Zabójstwo w wyniku bezprawnego i niebezpiecznego czynu w brytyjskim
prawie karnym czêsto okrela siê jako konstruktywne zabójstwo (constructive manslughter).
Musz¹ zostaæ spe³nione ³¹cznie trzy przes³anki:
1) sprawca pope³ni³ czyn zabroniony inny ni¿ pozbawienie cz³owieka ¿ycia (homicide), który mo¿na zakwalifikowaæ jako konkretne przestêpstwo;
2) czyn zabroniony by³ przyczyn¹ mierci cz³owieka;
3) czyn zabroniony by³ niebezpieczny, tzn. rozs¹dny cz³owiek uzna³by
bez w¹tpienia dany czyn zabroniony za niebezpieczny38.

Summary
Offence of murder is one of those groups of offences which was commented and described in detail both by Polish legal doctrine and judge law. In
36
37
38

A. Ashworth, op. cit, s. 297299.
J. English, R. Card, op. cit, s. 780.
A. Ashworth, op. cit, s. 293297.
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this article the author focused on characterisation of specific features of
criminal offences of murder and its dissimilarities in British criminal law.
The British legal system distinguishes offence of murder and manslaughter
which are covered in this article. The system of criminal law describes both
these terms as homicide.
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Przejawy populizmu penalnego
w polskiej polityce kryminalnej
Zjawisko populizmu penalnego stanowi stosunkowo nowy trend w polityce kryminalnej. W anglosaskich naukach penalnych okrelenie penal populism wi¹za³o siê z koncepcj¹ punitywnoci penalnej autorstwa A. Bottomsa1
z 1995 r., natomiast samo pojêcie zosta³o po raz pierwszy u¿yte przez
T. Newburna2. Wymienieni autorzy wskazywali na nowe symptomy w politykach kryminalnych wiata zachodniego, które zaczê³y stopniowo tworzyæ
now¹, niezwykle dynamiczn¹ doktrynê wp³ywaj¹c¹ coraz silniej zarówno na
krêgi decyzyjne agend formalnej kontroli spo³ecznej, jak równie¿ na legislatywê w poszczególnych krajach. Kompleksowa diagnoza tego zjawiska zosta³a
przedstawiona w literaturze przez nowozelandzkiego kryminologa J. Pratta3.
Charakterystyczne, ¿e z metodologicznego punktu widzenia zjawisko opisywane przez tego autora w³aciwie nie mieci siê w ramach kryminologii czy
te¿ nauk penalnych sensu largo. Zjawisko populizmu penalnego nale¿y raczej
lokowaæ w sferze zainteresowañ nauk politycznych i odnosiæ jego istotê do
ekspansji polityki czy raczej jej populistycznej i demagogicznej wersji na
teren prawa karnego4. Co wiêcej, zdaniem J. Pratta, penal populism nie
1 Wed³ug A. Bottomsa punitywnoæ penalna oznacza grupê przekonañ spo³ecznych, które
charakteryzuj¹ siê punitywnym nastawieniem do przestêpczoci i towarzysz¹cym jej mniejszym
wspó³czuciem wobec sprawców, a tak¿e z przekonaniem polityków o potrzebie reagowania na
opisane zapotrzebowanie spo³eczne. Zob. szerzej A. Bottoms, The Philosophy and Politics of
Punishment and Sentencing, [w:] C. Clarkson, R. Morgan (eds.), The Politics of Sentencing
Reform, Oxford 1995, s. 23 i n.
2 Zob. szerzej J. Czapska, S. Walto, O polskim populizmie penalnym w zwi¹zku z ksi¹¿k¹
J. Pratta Penal populism uwag kilka, [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów wspó³czesnej przestêpczoci. Ksiêga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora
Andrzeja Gaberle, Warszawa 2007, s. 397 wraz z cytowan¹ tam literatur¹.
3 J. Pratt, Penal populism, London  New York 2007.
4 Jest to interesuj¹ca kwestia dotycz¹ca wzajemnych zale¿noci prawa karnego, które jako ius
publicum stanowi emanacjê pañstwa i jest postrzegane jako wa¿ki atrybut suwerennoci, a polityk¹. W naukach kryminologicznych niestety obserwuje siê postêpuj¹cy proces polityzacji dyskursu
kryminologicznego. W¹tek ten zostanie rozwiniêty w kolejnych czêciach ninijszego artyku³u.
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ogranicza siê tylko do dzia³añ politycznych, których treæ polega na kreowaniu
rozwi¹zañ w zakresie polityki kryminalnej znajduj¹cych poparcie wyborców5.
Chodzi bowiem tutaj o bardziej skomplikowany proces spo³eczny zwi¹zany ze
strukturalnym przesuniêciem w obszarze w³adzy karania. Populistyczne has³a kierowane s¹ przede wszystkim do wyborców, którzy wykazuj¹ wysoki
stopieñ alienacji i wyobcowania. £¹czy siê to z wyran¹ marginalizacj¹ ekspertów i rodowisk naukowych, gdy¿ argumenty racjonalne przegrywaj¹
w konfrontacji z koncepcjami quasi-politycznokryminalnymi, opartymi wy³¹cznie na emocjach i fa³szywej wizji rzeczywistoci. Jak trafnie zauwa¿y³
T. Kaczmarek, paradygmat racjonalnego ustawodawcy ustêpuje miejsca opinii spo³ecznej, która wyznaczaæ ma w³aciwe miary dobrego prawa6.
W zwi¹zku z powy¿szym trzeba zauwa¿æ, ¿e do istotnych elementów
kszta³tuj¹cych poszczególne sk³adniki penalizmu penalnego nale¿¹ niew¹tpliwie media (w szczególnoci tzw. tabloidy). Bior¹c pod uwagê znaczenie
i miejsce mass mediów we wspó³czesnych spo³eczeñstwa postindustrialnych,
nale¿y stwierdziæ, ¿e s¹ one wspó³odpowiedzialne7 za postêpy populizmu
penalnego. Jak trafnie wskazuje J. Widacki, zjawisko przestêpczoci jest
jedno, lecz ró¿ne s¹ jego obrazy w zale¿noci od tego, jak¹ metodê poznania
siê zastosuje. Tak siê bowiem sk³ada, ¿e medialny wiat zbrodni ró¿ni siê
diametralnie od tego, który opisuj¹ statystyki kryminalne i rezultaty badañ
kryminologicznych8. Wed³ug H. J. Schneidera poprzez media dochodzi do
kszta³towania spo³ecznej percepcji przestêpczoci (zw³aszcza agresywnej)
zgodnie z potrzebami publikatorów, przy czym wiêkszoæ audycji i serwisów
5 Innymi s³owy J. Pratt (op. cit., s. 2 i n.) zauwa¿y³, ¿e w istocie chodzi o polityczny
oportunizm, który zapewnia sobie poparcie elektoratu poprzez zwiêkszanie surowoci kar
w ca³kowitym oderwaniu od faktycznego stanu poziomu przestêpczoci.
6 T. Kaczmarek, Racjonalny ustawodawca wobec opinii spo³ecznej a populizm penalny,
referat wyg³oszony podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego, Szklarska Porêba
2427 wrzenia 2008 r.
7 Rolê mediów w zakresie rozprzestrzeniania populistycznych idei w interesuj¹cy sposób
przedstawi³ M. Filar. Wed³ug niego swoista technologia straszenia najczêciej pos³uguje siê
nastêpuj¹cym schematem: najpierw wybiera siê wra¿liwe dobro prawne (np. ochronê dzieci
przed pedofili¹), nastêpnie szeroko i ha³aliwie nag³ania indywidualn¹ sprawê karn¹, sugeruj¹c opinii publicznej, ¿e dotychczasowe uregulowania nie zapewniaj¹ wystarczaj¹cej ochrony
(M. Filar podniós³ tutaj casus rzekomego pedofila spod Siemiatycz, podczas gdy sprawa ta nie
mia³a jakiegokolwiek prawnokarnego czy kryminologicznego zwi¹zku z pedofili¹). Kolejny etap
to medialna akcja polityków, którzy chêtnie reklamuj¹ swoje pomys³y zaostrzania kar w stosunku do poszczególnych typów przestêpstw i podejmuj¹ w tym zakresie stosowne inicjatywy
legislacyjne, co spotyka siê z aplauzem opinii publicznej i dziennikarzy. Zazwyczaj przepisy
uchwalane w opisanej powy¿ej atmosferze cechuj¹ siê nisk¹ jakoci¹. Zob szerzej: M. Filar, Rola
mediów w kreowaniu zagro¿eñ i sprzyjaniu populizmowi, referat wyg³oszony podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego, Szklarska Porêba 2427 wrzenia 2008 r.
8 J. Widacki (Rozwa¿ania o prawie i sprawiedliwoci, Kraków 2007, s. 19) zauwa¿a, ¿e
struktura przestêpstw uk³ada siê w miarê regularn¹ piramidê: najmniej jest przestêpstw
najciê¿szych, najwiêcej najdrobniejszych. Struktura przestêpczoci wy³aniaj¹ca siê z telewizyjnego ekranu jest dok³adnie odwrotna.
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informacyjnych dotyczy wy³¹cznie przestêpstw zwi¹zanych z u¿yciem przemocy, wystêpuj¹cych pomiêdzy osobami obcymi sobie [...]. Przemoc jest
przedstawiana w wyidealizowany, estetycznie poci¹gaj¹cy sposób [...]. Pojedynczy akt przestêpczy jest oddzielony od jego spo³ecznego i osobistego kontekstu oraz umieszczony w ramach pojêciowych struktur odgrywaj¹cych
i wyalienowuj¹cych go z rzeczywistoci9.
Ponadto zauwa¿a siê, ¿e sama forma przekazu medialnego niejako wymusza kumulacjê du¿ych iloci informacji w krótkim czasie, co sprzyja
uproszczeniom. Przeciêtny widz przyswaja proste obrazy, a zatem nie toleruje analizy z³o¿onych zjawisk. Nowoczesne technologie cyfrowe przekszta³caj¹
informacyjne newsy w formy lokuj¹ce siê miêdzy reklam¹, serwisem i teledyskiem. Dlatego te¿ nie dziwi opinia J. Pratta, który wprost stwierdzi³, ¿e
licz¹ siê nie kompetencje, lecz wygl¹d10.
Wydaje siê jednak, ¿e sloganizacja debaty publicznej posiada znacznie
g³êbsze przyczyny, które zwi¹zane s¹ bezporednio ze strategiami politycznymi poszczególnych partii11. Paradoksalnie bowiem rozwój populizmu penalnego przypada na lata dziewiêædziesi¹te, gdy poziom przestêpczoci albo
zmala³, albo w najgorszym przypadku zosta³ ustabilizowany. Byæ mo¿e zadzia³a tutaj teza Chestertona: to nie wiat jest gorszy, to serwis informacyjny jest lepszy12. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e istnieje sprzê¿enie zwrotne
pomiêdzy wiatem polityki a mediami. Z tego te¿ powodu J. Pratt zarzuca
politykom, ¿e kreuj¹ zagro¿enia w myl zasady publicznoæ nie ma innej
opinii ni¿ ta, któr¹ siê dla niej skonstruuje13.
Jak ju¿ wczeniej zaznaczono, upolitycznienie przestêpstwa oznacza, ¿e
po pierwsze  kszta³towanie polityki kryminalnej zale¿ne jest w znacznej
mierze od opinii publicznej, po drugie  kwestie politycznokryminalne staj¹
9 G. F. Kirchoff, E. Kosovski, H. J. Schneider (eds.), International Debates of Victymology.
World Society of Victymology, Moenchengladbach 1994, cyt. za recenzj¹ autorstwa B. Ho³ysta
w: Prokuratura i Prawo 1995, nr 10, s. 92.
10 Zob. szerzej: W. Zalewski, Populizm penalny  próba zdefiniowania zjawiska, referat
wyg³oszony podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego, Szklarska Porêba 2427
wrzenia 2008 r.
11 Niestety dotyczy to tak¿e ugrupowañ liberalnych: Analitycy marketingu politycznego
ju¿ wczeniej podpowiadali przedstawicielom partii, ¿e nie wygraj¹ wyborów, jeli nie przekonaj¹ opinii publicznej o swojej, nawet wiêkszej ni¿ ich konserwatywnych konkurentów, bezwzglêdnoci wobec przestêpców. Najwiêksze zaostrzenie polityki kryminalnej nast¹pi³o wiêc w USA
i Wielkiej Brytanii w czasie, gdy wg badañ wiktymizacyjnych w krajach tych, podobnie jak
w wiêkszoci spo³eczeñstw Zachodu prowadz¹cych liberaln¹ politykê kryminaln¹, przestêpczoæ
z u¿yciem przemocy, a wiêc najbardziej nag³oniona medialnie, lekko spada³a. Nie tylko nie
zmieni³o to stanowiska tych si³ politycznych, ale zosta³o og³oszone jako sukces represyjnej
polityki. J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006, s. 162.
12 J. Widacki, Polscy politycy o bezpieczeñstwie (miêdy demokracj¹ a demagogi¹), [w:]
J. Czapska, H. Kury (red.), Mit represyjnoci albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, Kraków
2002, s. 98.
13 Por. recenzjê ksi¹¿ki J. Pratta autorstwa W. Zalewskiego w: Pañstwo i Prawo 2008,
nr 3, s. 128132.
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siê integralnymi elementami kampanii politycznych14. W takim za ujêciu
populizm penalny oznacza³by socjotechniczne, instrumentalne traktowanie
prawa karnego jako narzêdzia realizacji doktryn i interesów politycznych15.
St¹d te¿ wynikaj¹ inne cechy tego zjawiska: wymieniana ju¿ pogarda wobec
elit i stanowiska nauki, proponowanie konkretnych rozwi¹zañ zamiast budowy d³ugofalowych programów zapobiegania przestêpczoci, absolutyzacja roli
ofiary, akcentowanie strategii destrukcyjnych. Ubocznym efektem polityzacji
przestêpstwa jest psucie prawa karnego. W tym miejscu warto zauwa¿yæ, ¿e
wiara w skutecznoæ prawa karnego wci¹¿ ronie, choæ powinna maleæ [...].
Stwarzamy wci¹¿ nowe typy czynów zabronionych, podwy¿szamy zagro¿enie
kar¹, zaostrzamy instrumenty postêpowania przygotowawczego, krótko mówi¹c prewencjê normatywn¹, co oznacza ingerencjê w wolnoæ obywatela.
Prewencjê uprawiamy za pomoc¹ prawa karnego, a wiêc ograniczania wolnoci. I na pewno poniesiemy klêskê, poniewa¿ prawo karne takich prewencyjnych skutków nie gwarantuje16.
Zaprezentowany powy¿ej opis populizmu penalnego nie jest oczywicie
opisem wyczerpuj¹cym i kompletnym. Zarysowanie podstawowych konturów
tego zjawiska by³o koniecznym warunkiem do sformu³owania pytania dotycz¹cego polskiej polityki kryminalnej. Innymi s³owy  czy mo¿na mówiæ
o polskiej odmianie populizmu penalnego?
W 1994 r. L Gardocki odnotowa³, ¿e zagadnienie zwalczania przestêpczoci wejdzie na stale do katalogu programów politycznych i kampanii wyborczych. Tak jest w pañstwach zachodniej Europy i zapewne równie¿ u nas
politycy nie zrezygnuj¹ z przyci¹gania wyborców programami i wypowiedziami dotycz¹cymi tej dziedziny17. Jak siê szybko okaza³o, prognoza L. Gardockiego by³a niestety trafna. Za pocz¹tek polskiego populizmu penalnego mo¿na przyj¹æ rok 1997, tj. rok uchwalenia kodeksu karnego, który sta³ siê
przedmiotem ostrej krytyki jako nadmiernie liberalny18. W czerwcu 2001 r.,
gdy Lech Kaczyñski zosta³ ministrem sprawiedliwoci, przedstawiono projekt
ustawy nadzwyczajnej, który przewidywa³ bardzo drastyczne sankcje, karê
mierci i surowe kary wobec nieletnich w wypadku zastosowania trybu doranego na podstawie decyzji prokuratora19. Powstanie nowej si³y politycznej
(PIS) zdynamizowa³o rozwój polskiej odmiany populizmu penalnego. Nowe
14 K. Krajewski, Zasada humanizmu a wspó³czesne tendencje polityki kryminalnej, [w:]
Przestêpstwo  kara  polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Ksiêga
jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006, s. 402.
15 J. Utrat-Milecki, op. cit., s. 146.
16 H. Kury, Postawy punitywne i ich znaczenie, [w:] J. Czapska, H. Kury (red.), op. cit.,
s. 151 i n.
17 L. Gardocki, Czy karaæ nieletnich?, Palestra 1994, nr 11, s. 74.
18 J. Czapska, S. Walto, op. cit., s. 404.
19 Kwestia ta zosta³a szczegó³owo zrelacjonowana przez A. Marka podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego w Szklarskiej Porêbie w dniach 2427 wrzenia 2008 r.
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ugrupowanie odwo³ywa³o siê bowiem wprost do has³a law and order, za
g³ówne punkty programu politycznego przewidywa³y zaostrzanie kar i zasad
odpowiedzialnoci karnej, wprowadzenie szczególnego trybu postêpowania.
Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e w roku powstania tej partii poziom przestêpczoci by³ ju¿ ustabilizowany, a od dwóch lat widoczny by³ spadek przestêpczoci
stwierdzonej20. Pomimo to oficjalna diagnoza stanu przestêpczoci w 2006 r.
sprowadza³a siê do nastêpuj¹cych tez:
1) przestêpczoæ w Polsce ronie i jest jedn¹ z najwy¿szych w Europie,
2) poczucie zagro¿enia przestêpczoci¹ ronie,
3) ludzie domagaj¹ siê zaostrzania kar21 ,
4) wzrasta liczba wiêniów, bo coraz czêciej dochodzi do najciê¿szych
przestêpstw przeciwko ¿yciu,
5) zak³ady karne s¹ przeludnione, poniewa¿ ronie przestêpczoæ22.
Przedstawiony obraz, pomimo danych empirycznych czy mo¿e raczej
wbrew nim, nie wykazywa³ jednak¿e zwi¹zków z rzeczywist¹ sytuacj¹ (wystarczy wskazaæ, ¿e wskanik zabójstw w Polsce jest jednym z najni¿szych
w Europie).
Analogicznie do anglosaskiej wersji populizmu tak¿e jego polska odmiana podkrela rolê ofiary i zarazem formu³uje fa³szywy dylemat politycznokryminalny. Zak³ada on, ¿e opowiedzenie siê po stronie ofiar jest równoznaczne z przyjêciem bezwzglêdnej postawy wobec przestêpców. Jest to
szczególnie widoczne na przyk³adzie wielokrotnie23 ponawianych prób zmiany art. 3 k.k.24 Wynika to z przekonania populistów, ¿e dotychczasowa zasada humanizmu zakotwiczona w art. 3 k.k. stanowi przeszkodê nale¿ytego
zabezpieczenia interesów ofiar i realizacji podstawowej w ich mniemaniu
20
21

J. Czapska, S. Walto, op. cit., s. 404.
Wydaje siê, ¿e pomimo tradycyjnych ju¿ postaw punitywnych, polskie spo³eczeñstwo
wykazuje tolerancjê w stopniu wiêkszym, ni¿ siê powszechnie s¹dzi. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e
np. jedynie w przypadku dwóch przestêpstw zdecydowana wiêkszoæ badanych opowiada siê za
kar¹ bezwzglêdnego pozbawienia wolnoci  81% w przypadku zabójstwa i 78% w przypadku
zgwa³cenia. Natomiast w stosunku do 17 przestêpstw znaczna wiêkszoæ respondentów wskazywa³a na inne kary ni¿ pozbawienie wolnoci, przy czym poparcie uzyska³a równie¿ mediacja.
Odnotowano tak¿e akceptacjê w zakresie depenalizacji w odniesieniu do aborcji na ¿yczenie
(28%) i eutanazji (25%). Zob. szerzej T. Szymanowski, Opinia spo³eczna w Polsce o zmianach
prawa karnego, Pañstwo i Prawo 2000, nr 5, s. 14 i n.
22 M. P³atek, Granice racjonalnej polityki karnej i penitencjarnej, Pañstwo i Prawo 2006,
nr 9, s. 35.
23 Jak zauwa¿y³ J. Warylewski: Powszechnie wiadomo, ¿e swoista walka z art. 3 k.k.
trwa od dawna i prowadzi siê j¹, o czym jestem przekonany, bez podawania rzeczywistego
uzasadnienia dla uchylenia tego przepisu. Pomys³ ten wpisuje siê bowiem w strategiê zaostrzania odpowiedzialnoci karnej [...]. J. Warylewski, Nowelizacja kodeksu karnego po siedmiu
latach obowi¹zywania  prezentacja i próba oceny, [w:] Przestêpstwo  kara  polityka kryminalna..., s. 629.
24 Projekt nowelizacji kodeksu z 2000 r zak³ada³ nastêpuj¹ce brzmienie art. 3: Przepisy
tego kodeksu stosuje siê z uwzglêdnieniem zarówno godnoci cz³owieka, jak i potrzeby uczynienia zadoæ ofierze przestêpstwa oraz spo³ecznemu poczuciu sprawiedliwoci.
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zasady spo³ecznego poczucia sprawiedliwoci. To za oznacza³oby, ¿e zasada
humanizmu os³ania interesy przestêpcy, a nie ofiary25 (humanizm versus
sprawiedliwoæ)26. Pomijaj¹ jednak oni równoczenie argument, ¿e konsekwencj¹ zasady humanizmu jest podmiotowe ujmowanie sprawcy, który jako
jednostka ludzka jest odpowiedzialny za swoje dzia³ania27.
Z powy¿szym koresponduje wizja przestêpcy jako jednostki obcej lub
wyalienowanej ze spo³eczeñstwa. Przypomina to spostrze¿enie wybitnego
polskiego kryminologa L. Radzinowicza, który przy okazji analizy autorytarnych sytemów prawa karnego zauwa¿y³, i¿ przestêpca jest postrzegany
przede wszystkim jako jednostka antyspo³eczna, zbuntowana przeciwko prawom pañstwa, z³owroga si³a, któr¹ nale¿y z³amaæ i unicestwiæ28. Zapomina
siê przy tym, ¿e etiologia przestêpczoci jest wyj¹tkowo skomplikowana,
a represyjna polityka karna mo¿e staæ siê samoistnym czynnikiem kryminogennym, który spowoduje znaczny wzrost recydywy.
Klasycznym przejawem populizmu  spotykanym równie¿ w naszym
kraju  s¹ rozliczne inicjatywy legislacyjne29, które polegaj¹ przede wszystkim na zwiêkszaniu represyjnoci i sta³ym poszerzaniu kryminalizacji kolejnych obszarów ¿ycia spo³ecznego30. Wed³ug S. Waltosia, proponowany prymat kar izolacyjnych grozi zast¹pieniem idei resocjalizacji ide¹ odwetu,
natomiast indywidualizacja kary ma zostaæ zast¹piona ide¹ odstraszania31.
W tej sytuacji zasada subsydiarnoci prawa karnego staje siê pust¹ deklaracj¹.
Ca³kowit¹ pora¿k¹ zakoñczy³o siê wprowadzenie instytucji chuligañskiego charakteru wystêpku i s¹dów 24-godzinnych. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e
przywrócenie tej instytucji stanowi³o esencjê polskiej wersji populizmu penalnego. W¹tpliwoci pojawia³y siê niemal od samego pocz¹tku. W zwi¹zku
z tym trzeba podkreliæ, ¿e ju¿ uzasadnienie projektu by³o wewnêtrznie
25 Ilustruje to fragment wywiadu prasowego, którego udzieli³ Jaros³aw Kaczyñski: Ten
stan rzeczy, który dzi mamy  stan, w którym przestêpca ma zdecydowan¹ przewagê nad
ofiar¹  po prostu mnie denerwuje, jest absurdalny, niezwykle dra¿ni¹cy intelektualnie. To taki
humanizm, który skupia siê nie na bitym, ale na tym, który bije. Wywiad A. Kublik,
M. Olejnik z J. Kaczyñskim, To moja prywatka, Gazeta Wyborcza z 16 czerwca 2000.
26 Zob. szerzej K. Krajewski, Zasada humanizmu..., s. 392.
27 Ibidem, s. 393.
28 L. Radzinowicz, Penal regression, Cambrigde Journal of Law 1991, nr 3(50), s. 422 i n.
29 Jak zauwa¿a J. Widacki (Rozwa¿ania o prawie..., s. 39): [...] dla za³atwienia ka¿dej
konkretnej, politycznie uzasadnionej sprawy mo¿na dowolnie zmieniæ prawo. Takie podejcie
manifestuje prymat polityki nad prawem. Tymczasem zasady pañstwa prawa wymagaj¹ czego
akurat przeciwnego: prymatu prawa nad polityk¹.
30 W tym kontekcie warto wskazaæ argument, którym pos³uguje siê J. Utrat-Milecki
(op. cit., s. 135): [...] zaw³aszczanie przez politykê kryminaln¹ ca³ych obszarów problemów
spo³ecznych, które powinny byæ rozwi¹zywane w ramach po³¹czonych si³ wspólnot lokalnych
i rozumnej polityki spo³ecznej pañstwa. Decyzja o rozwi¹zywaniu tych kwestii metodami prawa
karnego, a wiêc kryminalizacja i penalizacja nowych obszarów, stanowi wybór cywilizacyjny
(czy raczej antycywilizacyjny).
31 S. Walto, Miêdzy odp³at¹ a racjonalizmem prawa karnego. Refleksje na tle polityki
karnej w Polsce, [w:] J. Czapska, H. Kury (red.), op. cit., s. 75.
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sprzeczne, gdy¿ jego autorzy z jednej strony twierdzili, i¿ wzrasta liczba
przestêpstw o charakterze chuligañskim, z drugiej za strony wskazywali na
brak danych statystycznych dotycz¹cych tych w³anie przestêpstw32. Autorzy
projektu przeoczyli jednak fakt, ¿e Komenda G³ówna Policji prowadzi statystyki ekscesów chuligañskich i masowych zak³óceñ porz¹dku publicznego
podczas imprez masowych, z których wynika³o, ¿e liczba tych zdarzeñ spada33. Na marginesie nale¿y odnotowaæ, ¿e podczas prac legislacyjnych nie
uwzglêdniono opinii Komisji Kodyfikacyjnej, która trafnie wskazywa³a podstawowe wady planowanych rozwi¹zañ, a tak¿e reaktywowano instytucje normatywne, które po prostu siê nie sprawdzi³y34. Równie¿ argumenty dotycz¹ce
ratio legis by³y fa³szywe, gdy¿ uregulowania konstruowano bez wczeniejszego
przeprowadzenia badañ kryminologicznych, które okreli³yby rzeczywiste zagro¿enia  w Polsce obserwuje siê bowiem zjawisko przesuwania siê chuligañstwa poza teren obiektów sportowych. Praktyka funkcjonowania opisywanych
wy¿ej instrumentów prawnych potwierdzi³a obawy rodowiska naukowego.
Tryb przypieszony, maj¹cy byæ skutecznym narzêdziem zwalczania chuligañstwa, jest obecnie stosowany niemal wy³¹cznie do walki z pijanymi kierowcami35. Ponadto okaza³o siê, ¿e z ekonomicznego punktu widzenia omawiane
przepisy s¹ nieefektywne, gdy¿ stosowanie tej instytucji znacznie obci¹¿a
bud¿et zarówno organów cigania, jak i wymiaru sprawiedliwoci.
Polski populizm penalny, podobnie jak jego zachodnioeuropejskie odpowiedniki, chêtnie pos³uguje siê technikami medialnymi36. Du¿¹ rolê odgrywaj¹ zw³aszcza konferencje prasowe. Im wiêcej kontaktów z pras¹ tym
32 W. Wróbel, Spór o dostateczny poziom represyjnoci prawa karnego w p³aszczynie
legsislacyjnej, [w:] A. Szwarc (red.), Represyjnoæ polskiego prawa karnego, Poznañ 2008, s. 17.
33 Ibidem, s. 17.
34 Zob. szerzej Opinia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego o projekcie zmiany prawa
karnego, Pañstwo i Prawo 2006, z. 2, s. 95108.
35 P. Wiliñski, Postêpowanie przypieszone  tzw. s¹dy 24-godzinne, [w:] H. Ko³ecki (red.),
Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestêpczoci. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Profesorowi Miros³awowowi Owocowi, s. 92. Ponadto autor ten zauwa¿a (s. 95), i¿ wbrew oczekiwaniom spo³ecznym postêpowanie to trwaæ mo¿e znacznie d³u¿ej ni¿ zapowiadane i obiecane
24 godziny. Analiza przepisów wskazuje, i¿ w skrajnych przypadkach ca³oæ mo¿e trwaæ nawet
do 2 miesiêcy (48 godzin do wniesienia wniosku do s¹du, 14 dnia na postêpowanie w pierwszej
instancji, ewentualna 14-dniowa przerwa, trzy dni na z³o¿enie wniosku o uzasadnienie, kolejne
trzy dni na jego sporz¹dzenie, siedem dni na wniesienie apelacji, wreszcie do 30 dni dla
wydania wyroku przez s¹d drugiej instancji. Tym samym z równym powodzeniem s¹dy
24-godzinne okrelaæ mo¿emy mianem s¹dów 60-dniowych albo 1440-godzinnych.
36 W zwi¹zku z powy¿szym J. Widacki trafnie okreli³ takie dzia³ania jako administrowanie strachem. Wed³ug niego (Rozwa¿ania o prawie..., s. 180): styl prowadzenia przez ministra
[Lecha Kaczyñskiego  P.Ch.] tej kampanii, konflikt ze rodowiskiem naukowym prawniczym,
sama czêstoæ publicznych wyst¹pieñ ministra i jego doradców, komentowanie przez niego
w mediach ka¿dego pojedynczego przypadku drastycznego przestêpstwa, które zosta³o pope³nione w licz¹cej blisko 40 milionów mieszkañców Polsce (co zapewnia dostateczn¹ liczbê pojedynczych drastycznych przypadków), jego spektakularne decyzje kadrowe w prokuraturach 
wszystko to spowodowa³o, ¿e zagro¿enie przestêpczoci¹ i rzekoma koniecznoæ drastycznego
zaostrzania kar dla jej zapobie¿enia [...] sta³a siê jednym z wa¿niejszych tematów w mediach.
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lepiej. A najlepiej, gdy na konferencjach prasowych, z luboci¹ organizowanych co chwila, wytacza siê zarzuty szokuj¹ce niezwyk³oci¹, jak potêpianie
w czambu³ sêdziów na przyk³adzie wyroku S¹du Okrêgowego w Gliwicach
w sprawie odnie¿ania hali targowej w Katowicach lub obwinianie kardiochirurga, ¿e pope³ni³ przestêpstwo z art. 148 § 1 k.k. [...] Wydawane s¹ wyroki
medialne, które g³êboko zapadaj¹ w wiadomoæ spo³eczn¹37 .
Praktyka dowodzi ponadto, ¿e polsk¹ specjalnoci¹ sta³y siê widowiskowe zatrzymania osób publicznych w wietle telewizyjnych kamer z u¿yciem
rodków przymusu bezporedniego, co narusza art. 16 ustawy o Policji38 .
£¹czy siê to z o¿ywion¹ dyskusj¹ dotycz¹c¹ stopnia upolitycznienia prokuratury, która odpowiada za ochronê praworz¹dnoci w Polsce.
Prognozy dotycz¹ce rozwoju populizmu penalnego nale¿y oceniæ jako
pesymistyczne. Wiele danych wskazuje na to, ¿e analizowane zjawisko wykazuje, niestety, tendencjê wzrostow¹. W naszym kraju wystêpuje bowiem konstelacja czynników39 , które niew¹tpliwie sprzyjaj¹ rozprzestrzenianiu siê
populistycznej ideologii. Porzucenie przez pañstwo funkcji opiekuñczej generuje poczucie zagro¿enia, lêku i niepewnoci, które ³atwo mo¿na zagospodarowaæ na bie¿¹ce potrzeby polityczne. Powy¿szy czynnik pozostaje w cis³ym
zwi¹zku z niskim poziomem kultury politycznej, co uniemo¿liwia prowadzenie racjonalnej debaty dotycz¹cej podstawowych kierunków polityki kryminalnej. Sytuacja komplikuje siê, jeli uwzglêdniæ powszechne wystêpowanie
postaw punitywnych, marginalizowanie rodowisk naukowych, a tak¿e nieufnoæ wobec wymiaru sprawiedliwoci.

Summary
This article treats of a new trend in criminal policy described as penal
populism. Its essence consists in using a penal law for current political
purposes such as crime prevention, which is an important and permanent
element of political campaigns and parties programmes. The most important
features are as follows: treating delinquency as one of the main social problems, presenting a false image of the crime phenomenon, marginalization of
research groups/societies, focusing on the victims role, appealing to humans
emotions only.
37
38

J. Czapska, S. Walto, op. cit., s. 409.
Ibidem, s. 409: [...] bez kajdanek nie mo¿e siê obyæ  nawet wobec by³ego ministra
skarbu, przeciwko któremu prowadzi siê postêpowanie karne od dwóch lat, nieraz przes³uchiwanego do tej pory, wo¿onego przez pó³ Polski na przes³uchanie.
39 Zdaniem W. Zalewskiego (op. cit., s. 20) do czynników, które hamuj¹ rozwój populizmu
penalnego, nale¿¹: prawo miêdzynarodowe, które ogranicza pole manewru populistów (np.
zakaz wprowadzania kary mierci), niezale¿na s³u¿ba publiczna, niezale¿ne media, docenianie
roli specjalistów, pañstwo dobrobytu, poszukiwanie w³asnych dróg rozwo
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Deforming a real image of criminals and delinquency, the mass media
play an important role in dissemination of penal populism ideology. Public
opinion influences to a considerable degree the criminal policy of the state,
what leads to increased restrictions in penal law and great emphasis on the
retaliatory function of penal policy. In that situation, the penal law gradually
gives up the fundamental rule of subsidiarity (ultima ratio).
Penal populism develops rapidly not only in the countries of Western
Europe but also in Poland. We can suppose, that the very first signs of this
ideology came out in 1997. Among classic examples of polish penal populism
are: making penal law more restrictive, introducing the construction of
a hooligan nature of the act, spectacular detentions of representatives and
members of the political and economic elite.
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Zjawisko patologii spo³ecznej
w ujêciu kryminologicznym
Termin patologia spo³eczna jest pojêciem wieloznacznym. Jego sprecyzowanie jest jednak niezbêdne w kontekcie problematyki przestêpczoci,
a zw³aszcza jej aspektu etiologicznego. Przestêpczoæ jako zjawisko z regu³y
cile zwi¹zana jest z patologi¹ spo³eczn¹. Zdarza siê nawet, ¿e w literaturze
uto¿samia siê te pojêcia. Uwa¿na analiza prowadzi jednak do odmiennych
wniosków. Wyra¿aj¹ siê one w tym, ¿e pomiêdzy wymienionymi pojêciami
zachodzi stosunek nadrzêdnoci i podrzêdnoci. Patologia spo³eczna obejmuje
pojêcie przestêpczoci maj¹ce wê¿szy zakres znaczeniowy. Z tego wynika, ¿e
niemal¿e ka¿de przestêpstwo jest przejawem patologii spo³ecznej, ale nie
ka¿dy przejaw patologii spo³ecznej jest przestêpstwem1. Warto zauwa¿yæ, ¿e
w opracowaniach socjologicznych, kryminologicznych, pedagogicznych i psychologicznych podkrela siê, i¿ przyczyn zachowañ przestêpczych, zw³aszcza
wród nieletnich i m³odocianych, nale¿y szukaæ przede wszystkim w patologii
grup pierwotnych2.
Obecnie w Polsce termin patologia spo³eczna jest u¿ywany (a nawet
niejednokrotnie nadu¿ywany) na okrelenie niepo¿¹danych spo³ecznie zjawisk
lub zachowañ. Jednak nie w ka¿dym kraju badacze pos³uguj¹ siê tym pojêciem. Na przyk³ad w Dictionary of the Social Sciences pod red. H. F. Readinga
(Londyn 1977) takie wyra¿enie w ogóle nie wystêpuje (jest tylko termin
pathogenic  patogenny, na oznaczenie czynników wywo³uj¹cych chorobê).
W monografii E. H. Pfuhla pt. The Deviance Process (New York 1980), powiêconej ró¿nym przejawom patologii, równie¿ brak terminu patologia spo³eczna. Spotkaæ mo¿na siê natomiast z innymi wyrazami bliskoznacznymi,
1
2

U. wiêtochowska, Patologie cywilizacji wspó³czesnej, Toruñ 2001, s. 85.
Szerzej na temat grup pierwotnych patrz: J. Turowski, Socjologia. Ma³e struktury spo³eczne, Lublin 1993, s. 107127; J. Szmatka, Ma³e struktury spo³eczne, Warszawa 2008, s. 220233.
J. B³achut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdañsk 2001, s. 64 i nast.
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takimi jak: dewiacja spo³eczna, dezorganizacja, anomia, zachowania
dysfunkcjonalne3. Mo¿e mieæ to zwi¹zek z faktem, ¿e termin patologia
(grec. pathos  cierpienie, logos  nauka) stosowany by³ pocz¹tkowo tylko
w naukach medycznych. Dopiero na pocz¹tku XX w. zaczêto pos³ugiwaæ siê
nim w amerykañskiej i angielskiej literaturze socjologicznej. Oznacza³ on
zachowania czy postawy niezgodne z powszechnie akceptowanymi zasadami
postêpowania w danym spo³eczeñstwie oraz zachowania naruszaj¹ce nakazy
i zakazy zawarte w przepisach ustaw karnych i cywilnych4.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e zainteresowanie problematyk¹ patologii w krajach tzw. bloku wschodniego by³o z powodów ideologicznych przez d³ugi czas
zakazane. Panowa³ pogl¹d, ¿e w spo³eczeñstwie socjalistycznym zjawiska
patologiczne maj¹ charakter marginalny, dlatego nie warto siê nimi siê zajmowaæ. W Polsce dopiero w latach siedemdziesi¹tych sytuacja zaczê³a ulegaæ
zmianie. Przedstawiciele nauk spo³ecznych sygnalizowali potrzebê prowadzenia badañ i uzyskania informacji z zakresu patologii spo³ecznej. Uzasadniano
to faktem, i¿ wiedza na ten temat jest niezbêdna dla skonstruowania pe³nego
obrazu polskiego spo³eczeñstwa5.
Wspó³czenie przedstawiciele doktryny sygnalizuj¹ permanentn¹ potrzebê monitorowania ró¿nych form patologii spo³ecznej w celu przeciwdzia³ania
jej objawom. Nadal jednak rodzi siê w¹tpliwoæ co do zakresu tego pojêcia.
W pierwszej kolejnoci nale¿a³oby sprecyzowaæ, czy patologia spo³eczna jest
zjawiskiem obiektywnym, empirycznie sprawdzalnym, czy te¿ czym umownym? Co prawda, powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych i wyspecjalizowanych organizacji afiliowanych do ONZ upowszechni³o pewien system
wartoci i norm, które oficjalnie s¹ aprobowane przez wszystkie kraje nale¿¹ce do tej organizacji, to za z kolei stworzy³o podstawê do okrelenia, co
uznaje siê za patologiê spo³eczn¹, niemniej pewien stopieñ umownoci nadal
siê utrzymuje, np. homoseksualizm w niektórych krajach uwa¿a siê za zachowanie naganne i karalne, w innych za nie6.
Jak wynika z powy¿szego, uznanie jakiego zjawiska za patologiczne jest
kwesti¹ oceny7. Oceny te maj¹ z regu³y charakter wzglêdny, chocia¿ najczêciej mamy do czynienia z odes³aniem do przestrzegania pewnych norm,
g³ównie moralnych, ale tak¿e prawnych, obyczajowych czy etycznych, które
w wiêkszoci nie s¹ cile ustalone. Poszczególni przedstawiciele nauki
i praktycy niejednokrotnie wyra¿aj¹ ró¿ne opinie. Przyk³adami zjawisk odmiennie ocenianych mog¹ byæ: aborcja, eutanazja, prostytucja, narkomania,
3 Cyt. za R. Dyonizak, Spo³eczeñstwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Zielona
Góra 1999, s. 255.
4 T. Michalczyk, Wybrane zagadnienia patologii spo³ecznej, Opole 1995, s. 9.
5 M. Jarosz, Wybrane zagadnienia patologii spo³ecznej, Warszawa 1975, s. 7.
6 R. Dyonizak, op. cit., s. 254.
7 Szerzej na ten temat: J. Kwaniewski, Tak zwana patologia spo³eczna a spo³eczne oceny,
Pañstwo i Prawo 1989, nr 8, s. 101 i n.

Zjawisko patologii spo³ecznej w ujêciu kryminologicznym

509

³apownictwo itp.8 Z otwartego katalogu wyszczególnionych zachowañ wynika, ¿e wyra¿enie patologia spo³eczna jest zbiorcz¹ nazw¹ obejmuj¹c¹ ró¿ne
zachowania, nie zawsze maj¹ce ze sob¹ wiele wspólnego. Z uwagi na zachodz¹ce sprzecznoci w omawianej kwestii wydaje siê s³uszne przytoczenie
przynajmniej niektórych spotykanych w literaturze definicji omawianego zjawiska.
Problematykê patologii spo³ecznej jako wyodrêbnionego zjawiska po raz
pierwszy w polskim pimiennictwie podniós³ A. Podgórecki. Stwierdzi³ on, ¿e
przez patologiê spo³eczn¹ nale¿y rozumieæ ten rodzaj zachowania, ten typ
instytucji, ten typ funkcjonowania jakiego systemu spo³ecznego, który pozostaje w zasadniczej, nie daj¹cej siê pogodziæ sprzecznoci ze wiatopogl¹dowymi wartociami, które w danej spo³ecznoci s¹ akceptowane. Za kryterium
wyró¿niaj¹ce zjawiska tego typu przyj¹³ pogl¹dy grupy dokonuj¹cej oceny
lub traktowanej jako grupa odniesienia. Jednoczenie odrzuci³ mo¿liwoæ
znalezienia jakich elementów obiektywnych, które mog³yby byæ przyjête za
kryterium takiej oceny9, co wydaje siê byæ najwiêkszym mankamentem przytoczonej definicji.
Równie szerok¹ i ma³o precyzyjn¹ próbê okrelenia tego pojêcia przedstawi³ J. Malec10, wed³ug którego zjawisko patologii spo³ecznej stanowi ogó³
przypadków: mierci, szkód dla zdrowia, obni¿enia poziomu moralnego, pogorszenia samopoczucia i strat materialnych, spowodowanych naruszeniem
regu³ prakseologicznych, moralnych i prawnych oraz postêpowaniem autodestrukcyjnym. Stanowisko to zosta³o  i s³usznie  w literaturze skrytykowane11. W¹tpliwoci budziæ mo¿e m.in. brak wskazania kryteriów odró¿niaj¹cych patologiê spo³eczn¹ od innych form patologii (np. w sensie
medycznym).
Interesuj¹ce s¹ pogl¹dy J. Jasiñskiego12, który wzglêdnie uszczegó³owi³
omawiane zagadnienie i wyodrêbni³ kilka wspólnych elementów. Jego zdaniem zaliczenie jakich zachowañ dewiacyjnych do kategorii spo³ecznie patologicznych nastêpuje, gdy osi¹gnê³y one pewien próg masowoci i w nastêpstwie swojej dewiacyjnoci i masywnoci postrzegane s¹ w spo³eczeñstwie
jako naruszaj¹ce jakie wa¿ne, szeroko zinternalizowane normy. St¹d zachowania takie uwa¿a s¹ za szkodliwe, jeli nawet nie w sensie materialnym, to
8 Interesuj¹ce, ¿e w nauce wiktymologii wymienione zjawiska oceniane s¹ jako tzw.
przestêpczoæ bez ofiar. Szerzej na ten temat: L. Falandysz, Wiktymologia, Warszawa 1979,
s. 4756 i literatura tam przytaczana.
9 A. Podgórecki, Patologia ¿ycia spo³ecznego, Warszawa 1969, s. 24 i 25.
10 J. Malec, Patologia spo³eczna jako zjawisko, (Projekt definicji), Pañstwo i Prawo 1986,
nr 4, s. 59 i n.
11 Szerzej patrz: J. Jasiñski, W sprawie rozumienia terminu patologia spo³eczna, Pañstwo i Prawo 1986, nr 7, s. 97100.
12 Szerzej: J. Jasiñski, Patologia spo³eczna w Polsce (Zarys koncepcji), Pañstwo i Prawo
1987, nr 8, s. 18 i n.
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dla spoistoci danego systemu spo³ecznego13. Z tak sformu³owanej definicji
wynika, ¿e patologia spo³eczna jest pojêciem niejednolitym, gdy¿ obejmuje
wiele ró¿nych kategorii zachowañ o z³o¿onej etiologii i ró¿nym stopniu rozprzestrzeniania, odnosz¹cych siê do rozmaitych aspektów ¿ycia jednostki
w spo³eczeñstwie. To, co ³¹czy zjawiska patologii spo³ecznej i pozwala mimo
ich rozmaitoci traktowaæ je jako tworz¹ce pewn¹ ca³oæ, to obok ich masowoci okolicznoæ, ¿e sk³adaj¹ siê na nie zachowania dewiacyjne, oceniane
jako godz¹ce w g³ówne elementy normatywnej struktury spo³eczeñstwa. Rodzi siê tu jednak problem kryteriów oceny zachowañ dewiacyjnych, na który
zwrócono ju¿ uwagê na wstêpie. J. Jasiñski proponuje przyjêcie dwóch kryteriów: po pierwsze  s¹ to zachowania szkodliwe dla jednostki, otoczenia lub
ca³ego spo³eczeñstwa, po drugie  zas³uguj¹ na potêpienie, tzn. wywo³uj¹
dezaprobatê moraln¹, s¹ uwa¿ane za z³e same w sobie, tj. bez wzglêdu na
to, jakie nastêpstwa za sob¹ poci¹gaj¹14.
Jak s³usznie zauwa¿a A. Gaberle15, próby okrelenia zakresu pojêcia
patologia spo³eczna s¹ nieliczne. Najczêciej zreszt¹ spotykamy pseudodefinicje polegaj¹ce na wyszczególnieniu zjawisk zaliczanych arbitralnie do patologii spo³ecznej. U¿ywa siê równie¿ terminów ogólnikowych b¹d niejasnych.
Wed³ug cytowanego autora na uwagê zas³uguje propozycja J. Wodza, który
podj¹³ próbê takiego zdefiniowania pojêcia patologii spo³ecznej, aby obejmowa³o ono odrêbn¹ klasê zjawisk. Wed³ug tej definicji za spo³eczn¹ patologiê
mo¿na uznaæ te zjawiska, które:
a) s¹ niezgodne z normami przyjêtymi w danej spo³ecznoci,
b) wystêpuj¹ w coraz wiêkszym nasileniu,
c) maj¹ dysfunkcyjny wp³yw na cele dokonuj¹cych siê zmian spo³ecznych16.
Stanowisku temu zarzuca siê jednak, ¿e zwiêkszaj¹ce siê nasilenie jakiego zjawiska nie mo¿e byæ warunkiem uznania go za patologiczne. Powa¿nym mankamentem jest równie¿ nieostroæ kryterium wskazanego w punkcie c). Trudno wiêc równie¿ tê koncepcjê uznaæ za udan¹.
Niepowodzenia w wyznaczeniu zakresu pojêcia patologia spo³eczna
sk³aniaj¹ do postawienia sobie pytania: czy wprowadzenie takiego terminu
do instrumentarium nauk spo³ecznych jest potrzebne? Eliminacja tego okrelenia z jêzyka potocznego nie jest oczywicie mo¿liwa, ale mo¿e nauka
powinna siê do niego zdystansowaæ? Pogl¹dy takie s¹ w literaturze spotykane, lecz istniej¹ te¿ wzglêdy przemawiaj¹ce przeciwko takiemu podejciu17.
13 Ujêcie takie proponowane by³o w pracy: J.K. Falewicz, J. Jasiñski, A. Raniewski,
Elementy problemu patologii spo³ecznej w Polsce w perspektywie do roku 1990, Warszawa 1975,
s. 225; cyt. za: J. Jasiñski, W sprawie rozumienia..., s. 100.
14 Szerzej: J. Jasiñski, Patologia spo³eczna..., s. 1831.
15 A. Gaberle, Patologia spo³eczna, Warszawa 1993, s. 14.
16 J. Wódz, Zjawiska patologii spo³ecznej a sankcje spo³eczne i prawne, Wroc³aw 1973,
s. 1314, cyt. za: A. Gaberle, op. cit., s. 14.
17 A. Gaberle, op. cit., s. 16.
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Niew¹tpliwie, to w³anie nieprecyzyjne i niejasne definicje powoduj¹,
¿e patologia spo³eczna odbierana jest jako problem niejednolity i z³o¿ony,
a sam termin jawi siê jako mêtny i eklektyczny. Przede wszystkim nale¿y
wyró¿niæ klasy zjawisk zas³uguj¹cych, po spe³nieniu mo¿liwie wyrazicie
okrelonych kryteriów, na zdecydowanie negatywn¹ ocenê. Niejednokrotnie
terminy takie jak dewiacja spo³eczna i problemy spo³eczne obejmuj¹ zbyt
wiele zjawisk i s¹ definiowane w bardzo zró¿nicowany sposób, ewentualnie
opisuj¹ raczej stan pewnej zbiorowoci. Aby zakrelenie krêgu zjawisk nazywanych spo³ecznie patologicznymi mog³o odegraæ swoj¹ rolê, wed³ug A. Gaberle powinno odpowiadaæ nastêpuj¹cym warunkom18:
a) indykowaæ jednolit¹ klasê zjawisk,
b) wskazywaæ kryteria pozwalaj¹ce odró¿niaæ zjawiska okrelane jako
patologiczne od niepatologicznych,
c) wyodrêbniaæ kr¹g zjawisk nie pokrywaj¹cy siê z krêgiem zjawisk obejmowanym przez pojêcia zbli¿one.
Zdaniem cytowanego autora, kieruj¹c siê tymi kryteriami, za zjawiska
spo³ecznie patologiczne uznaæ mo¿na zachowania oddzia³uj¹ce destrukcyjnie
na spo³eczeñstwo (lub jego elementy), a przy tym niezgodne z wartociami
powszechnie uznawanymi w danym krêgu kulturowym, natomiast pojêcie
patologia spo³eczna oznacza³oby dyscyplinê naukow¹ zajmuj¹c¹ siê zjawiskami spo³ecznie patologicznymi19. Takie stanowisko jest wyrazem pogl¹du,
¿e  choæ zjawiska spo³eczne istniej¹ niezale¿nie od ludzkich ocen  dopiero
ocena pozwala siê w nich rozeznaæ, poklasyfikowaæ je i okreliæ pogl¹d na nie.
Istniej¹ce w wiadomoci spo³ecznej oceny s¹ oczywicie zró¿nicowane
i niejednokrotnie w wyodrêbnionych krêgach czy warstwach nie pokrywaj¹
siê ze sob¹. Maj¹ jednak zazwyczaj pewien wspólny trzon, co do którego
istnieje wystarczaj¹co powszechna zgoda, aby stwierdziæ, jakie zachowania
dewiacyjne s¹, a jakie nie s¹ szkodliwe lub zas³uguj¹ce na potêpienie, i które
z nich nale¿y zaliczyæ do przejawów patologii spo³ecznej. W poszczególnych
spo³eczeñstwach istniej¹ tak¿e usankcjonowane praktyk¹ spo³eczn¹ metody
i drogi uznawania zachowañ za dewiacyjne i obdarzania ludzi przejawiaj¹cych
te zachowania odpowiednimi nazwami lub epitetami (np. chuligan, prostytutka itd.). Ka¿de spo³eczeñstwo ma wreszcie przyjête zwyczajowo i zwykle sankcjonowane prawem sposoby kontroli i potêpiania zachowañ dewiacyjnych20.
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e wszystkie znane kategorie wród
zjawisk patologii spo³ecznej wymieniaj¹ przestêpczoæ. Czasami jest to pojêcie zbiorcze lub wyszczególniaj¹ce niektóre rodzaje czynów uwa¿anych za
najbardziej spo³ecznie niebezpieczne, przy czym obok przestêpczoci w sensie
18
19
20

Ibidem, s. 17.
Ibidem, s. 18.
Szerzej J. Jasiñski, Patologia spo³eczna..., s. 1819.
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cis³ym (tj. przestêpczoci doros³ych) czêsto pojawia siê zjawisko przestêpczoci nieletnich, które w wiêkszoci systemów prawnych wystêpuje jako kategoria odrêbna (np. anglosaska delinquency). Prawie wszêdzie znajdujemy te¿
alkoholizm21, a obok niego narkomaniê22, która w systemach prawnych
bywa odmiennie regulowana z punktu widzenia zakresu jej penalizacji23.
Wêz³owa w kontekcie omawianej problematyki jest równie¿ kwestia
badania przejawów patologii spo³ecznej. Zgodnie z powy¿szym sk³adaæ siê na
nie mog¹ jedynie indywidualne zachowania ludzi. Nie budzi wiêc w¹tpliwoci
fakt, ¿e w literaturze przedmiotu przewa¿aj¹ studia powiêcone genezie wykolejenia spo³ecznego osób anga¿uj¹cych siê w poszczególne rodzaje zachowañ dewiacyjnych. Opisuje siê w nich i analizuje rodowisko wychowawcze,
domy rodzinne, przebieg nauki szkolnej badanych i ich rodowiska rówienicze. W pimiennictwie spotkaæ mo¿na rozbudowane analizy psychologiczne
nastêpstw wychowywania w rodowiskach okrelanych jako kryminogenne
oraz analizy medyczne nakierowane przede wszystkim na ujawnienie ewentualnych uszkodzeñ orodka uk³adu nerwowego, zw³aszcza pod k¹tem charakteropatii, psychopatii i innych zaburzeñ psychicznych24.
Efektem przeprowadzania tego rodzaju badañ jest ugruntowane dzi
przekonanie, ¿e zachowania dewiacyjne sk³adaj¹ce siê na patologiê spo³eczn¹
maj¹ swoje ród³o przede wszystkim w wadliwym funkcjonowaniu rodowiska rodzinnego25. To w³anie rodzina jest grup¹ pierwotn¹, podstawow¹ komórk¹ spo³eczn¹, w której cz³owiek dorasta. Oznacza to, ¿e jest ona rodowiskiem niezast¹pionym, z regu³y danym cz³owiekowi przez sam akt narodzin
21 W literaturze powiêconej zagadnieniom alkoholizmu podkrela siê, ¿e istniej¹ trudnoci w zdefiniowaniu tego terminu, zw³aszcza ¿e nie jest znany ani fizjologiczny, ani neuropsychiczny jego charakter. Jak pisze T. Hellsten (Wsparcie dla doros³ych dzieci alkoholików. Hipopotam w pokoju sto³owym, £ód 2005, s. 37): Jak dot¹d, nikomu nie uda³o siê okreliæ czym
w³aciwie jest alkoholizm, dlatego te¿ bez przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e tak naprawdê zjawisko to pozostaje dla nas wci¹¿ niezrozumia³e. Co istotne, problem alkoholizmu dotyczy zarówno jednostki uzale¿nionej, jak i osób, które dziel¹ z ni¹ gospodarstwo domowe, okrelanych
w literaturze psychologicznej jako wspó³uzale¿nione. Szacuje siê, ¿e w Polsce tzw. syndrom
wspó³uzale¿nienia wykazuje co najmniej 3 mln osób, z czego leczy siê 38 tys. Szerzej:
W. Markiewicz, Choroba dobrych ¿on, Polityka nr 19 (2603) z dnia 12 maja 2007, s. 412.
22 Szerzej na temat narkomanii patrz: K. Krajewski, Sens i bezsens prohibicji. Prawo
karne wobec narkotyków i narkomanii, Kraków 2001; J. Brol, Podstawy prawne zapobiegania
narkomanii, Pañstwo i Prawo 1985, nr 6; H. Haak, Przymusowe leczenie narkomanów
w Polsce, Toruñ 2000; A. Dodziuk, O. Dziewa³towska, Narkotyki, alkohol, papierosy, wiat
Problemów 1997, nr 11.
23 T. Szymanowski, Wp³yw czynników ustrojowych, badañ naukowych, systemu wartoci,
oraz dowiadczeñ innych krajów na tworzenie i stosowanie prawa karnego we wspó³czesnej
Polsce (na marginesie badañ), [w:] A. Krukowski (red.), Dewiacje spo³eczne i ich kontrola
w Polsce, Warszawa 1992, s. 11.
24 J. Jasiñski, Patologia spo³eczna..., s. 2728.
25 Szerzej: G.R. Patterson, B.D. DeBaryshe, E. Ramsey, A developmental perspective on
antisocial behavior, American Psychologist, 1989, nr 44(2), s. 329335; W. Majkowski, Czynniki dezintegracji wspó³czesnej rodziny, Kraków 1997.
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i stanowi¹cym zal¹¿ek szerszej spo³ecznoci26. Kluczowe w kontekcie rozpatrywania etiologii dewiacji s¹ równie¿ takie niekorzystne zjawiska spo³eczne
jak bieda i bezrobocie27, których patogenny i kryminogenny wp³yw na zachowania ludzkie nie budzi w¹tpliwoci28.
Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na mechanizmy spo³eczne, które mog¹
w okrelonych sytuacjach sprzyjaæ powstawaniu zjawisk patologicznych, np.
dysproporcje pomiêdzy rozbudzonymi potrzebami konsumpcyjnymi a mo¿liwociami ich zaspokojenia w danym czasie mog¹ rodziæ frustracje u jednostek mniej odpornych psychicznie. Jak pisze R. Dyonizak: proces przypieszonej industrializacji w latach dziewiêædziesi¹tych w takich krajach jak
Polska sprzyja³ rozwojowi ekonomicznemu kraju, ale rodzi³ u osób, które zmienia³y rodowisko zamieszkania, podatnoæ na nieprzestrzeganie uznawanych
dot¹d wartoci, wzorów i norm. Zanim osoby te zaaprobowa³y wewnêtrzne
wartoci, wzory i normy obowi¹zuj¹ce w nowym rodowisku (zamieszkania,
pracy, w rodowisku rówieniczym), pojawi³ siê u nich (przynajmniej pocz¹tkowo) bezw³ad etyczny lub za³amanie siê poczucia w³asnej wartoci (albo jedno
i drugie), co sprzyja³o niepo¿¹danym zachowaniom spo³ecznym29.
Równie¿ rozbudzone aspiracje spo³eczne czy polityczne, udaremnione
przez czynniki zewnêtrzne, mog¹ prowokowaæ podatnoæ na ró¿ne postacie
patologii30.
Jest rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e mimo usilnych prób okrelenia etiologii i wyeliminowania przyczyn patologii, wystêpowanie symptomów tego zjawiska jest we wspó³czesnych spo³eczeñstwach nieuniknione. Patologia spo³eczna  jak s³usznie zauwa¿a J. Jasiñski  jest swoist¹ cen¹, jak¹ p³aciæ
trzeba za dokonywanie przemian spo³ecznych, w szczególnoci tych, które
przebiegaj¹ burzliwie31. Przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do ograniczenia zasiêgu
26 Szerzej: K. Iwanicka, Spo³eczeñstwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Zielona
Góra 1999, s. 205.
27 Patrz np. S. Dziêdzielewska-Machnikowa, Jak ¿yj¹ bezrobotni, Polityka Spo³eczna
1993, nr 7, s. 3035.
28 Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wp³yw biedy i bezrobocia podkrela siê szczególnie w kontekcie
analizowania etiologii przestêpczoci nieletnich. Szerzej na ten temat patrz: Z. Markocki, Spo³eczne uwarunkowania przestêpczoci m³odzie¿y, [w:] T. So³tysiak i M. Karwowska (red.), Polska
m³odzie¿  zagro¿enia, zaburzenia w aktualnej rzeczywistoci spo³ecznej, Bydgoszcz 2001, s. 405;
H. Machel, Niektóre makroczynniki spo³eczne sprzyjaj¹ce aktualnie przestêpczoci m³odzie¿y w
Polsce na tle procesu transformacji ustrojowej, [w:] B. Urban (red.), Dewiacje wród m³odzie¿y.
Uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001, s. 175176. Warto równie¿ przypomnieæ badania
A. Tyburskiej (G³ówne tendencje w przestêpczoci nieletnich, Przegl¹d Policyjny 1998, nr 34,
s. 87), z których wynika, i¿ najczêciej powtarzaj¹cym siê motywem dokonania rozboju przez
nieletniego jest pragnienie zdobycia pieniêdzy na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjno-rozrywkowych. Z. Markocki równie¿ bada³ m³odocianych przestêpców i doszed³ do wniosku, ¿e motywem przewodnim pope³nienia przez nich przestêpstw w 40% by³a z³a sytuacja materialna
rodziny, a w 66,7% chêæ zdobycia pieniêdzy. Szerzej: Z. Markocki, op. cit., s. 416 i n.
29 R. Dyoniziak, op. cit., s. 257.
30 Por. A. Siemaszko, Granice tolerancji, Warszawa 1993.
31 J. Jasiñski, Patologia spo³eczna..., s. 30.
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patologii spo³ecznej, aby nie rozprzestrzenia³a siê nadmiernie, a tak¿e zapobiegaj¹ce jej powstawaniu s¹ bezspornie niezbêdne i nale¿¹ do podstawowych
obowi¹zków pañstwa. Nie mo¿na jednak oczekiwaæ znikniêcia jej objawów.
Koñcz¹c rozwa¿ania dotycz¹ce patologii spo³ecznej, nale¿y podkreliæ, ¿e
nic nie zast¹pi spokojnej, spójnej i konsekwentnej polityki spo³ecznej, nakierowanej na uzyskiwanie nawet czêciowych, ale za to trwa³ych rezultatów.
Dzia³ania prewencyjne wymagaj¹ równie¿ zainwestowania znacznych rodków finansowych oraz stworzenia d³ugoterminowych programów profilaktycznych i wspó³pracy pomiêdzy poszczególnymi resortami. Brak zasobów
materialnych wydaje siê obecnie problemem najwiêkszej wagi. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e perpektywicznie zapobieganie problemom spo³ecznym jest
zdecydowanie bardziej op³acalne ni¿ eliminacja skutków, jakie w konsekwencji powoduj¹.

Summary
Social pathology is not a new phenomenon, but recently has it been
viewed by criminal justice professionals, sociologists, lawyers, social workers,
and general public to be a serious social problem. Social pathology is an
elastic concept. It means different things, at different times and in different
places.
In this article, I define what I and another authors mean by social
pathology. This article looks at the different ways, in which social pathology has been viewed and theorized. The article focuses more directly on
trends and patters in social pathology and connection between deviance
and crime. Using data from a range of sources, sociological and criminological literature, explores definition and prevalence of social pathology, how
these patterns are mediated and changed over time.
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Wybrane problemy instytucji ma³ego wiadka
koronnego w odniesieniu do instytucji
wiadka koronnego
Zmiany polityczno-spo³eczne zachodz¹ce po 1989 r. zarówno w Polsce,
jak innych pañstwa bloku wschodniego wp³ynê³y niew¹tpliwie na dynamikê
i strukturê przestêpczoci1. Gwa³towny wzrost przejawów przestêpczoci,
zw³aszcza zorganizowanej, ukazywa³ coraz wiêksz¹ bezradnoæ aparatu cigania. Pojawi³ siê problem adekwatnoci procesowych rozwi¹zañ przyjêtych
w polskim kodeksie postêpowania karnego do aktualnych potrzeb w zwalczaniu tego rodzaju przestêpczoci2. Jednym z instrumentów prawnych maj¹cych wzmocniæ pozycjê organów wymiaru sprawiedliwoci w walce z przestêpczoci¹ zorganizowan¹ jest instytucja wiadka koronnego.
wiadek koronny jako instrument prawny od samego pocz¹tku nale¿y do
jednych z najbardziej kontrowersyjnych dowodów znanych naszemu procesowi karnemu3 i pomimo i¿ funkcjonuje ju¿ od ponad 10 lat4, w dalszym ci¹gu
budzi wiele emocji. Zgodnie z przyjêtymi rozwi¹zaniami prawnymi wiadkiem
1 B. Ho³yst, Kryminologia, Warszawa 2001, s. 310; zob. tak¿e C. Grzeszyk, Etiologia
i symptomatologia zagro¿eñ przestêpczoci¹ w Polsce  Metody jej zwalczania oraz kierunki
prognoz rozwoju zjawisk patologicznych, [w:] E. Gruza, T. Tomaszewski (red.), Problemy wspó³czesnej kryminalistyki, t. III, Warszawa 2000, s. 103.
2 P. Hofmañski, Procesowe rodki cigania przestêpczoci zorganizowanej, Przegl¹d Policyjny 1994, nr 23, s. 13.
3 Szerzej B. Kurzêpa, wiadek koronny. Geneza instytucji. Komentarz do ustawy, Toruñ
2005, s. 5192; na temat genezy instytucji wiadka koronnego zob.: J. K. Pakiewicz, Instytucja
wiadka koronnego w ustawodawstwie amerykañskim, w³oskim i niemieckim, Toruñ 2006;
B. Kurzêpa, op. cit., s. 1369; E. Kowalewska-Borys, wiadek koronny w ujêciu dogmatycznym,
Kraków 2004, s. 52114; S. Walto, Spór o wiadka koronnego w Polsce, [w:] H.J. Hirsch,
P. Hofmañski, E.W. P³ywaczewski, C. Roxin (red.), Prawo karne i proces karny wobec nowych
form i technik przestêpczoci, Bia³ystok 1997, s. 427436; idem, wiadek koronny  obrze¿a
odpowiedzialnoci karnej, Pañstwo i Prawo 1993, nr 2, s. 1325.
4 Instytucja wiadka koronnego zosta³a wprowadzona ustaw¹ z dnia 25 czerwca 1997 r.
o wiadku koronnym (dalej jako u..k.), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1998 r. (Dz.U.
z 1997 r., nr 114, 738 z zm.).

516

Marcin Adamczyk

koronnym jest podejrzany, który zosta³ dopuszczony do sk³adania zeznañ
w charakterze wiadka na zasadach i w trybie okrelonym w art. 2 u..k.
Ustawodawca okreli³ zakres funkcjonowania instytucji wiadka koronnego,
wprowadzaj¹c przede wszystkim ograniczenia zarówno podmiotowe, jak
i przedmiotowe. Instytucja ta mia³a byæ w swych zamierzeniach wyj¹tkowa, co uzasadnia³o szczegó³owe okrelenie warunków jej zastosowania.
Wprowadzono zamkniêty katalog czynów zabronionych, co do których mo¿e
byæ zastosowana instytucja wiadka koronnego oraz wskazano katalog
sprawców, którzy nie mog¹ zostaæ wiadkami koronnymi5.
W wielu systemach prawnych obok procesowej instytucji wiadka koronnego funkcjonuj¹ uregulowania materialnoprawne, pozwalaj¹ce na premiowanie sprawców przestêpstw wspó³pracuj¹cych z organami cigania. Rozwi¹zania alternatywne dla wiadka koronnego, które w istocie maj¹ jeden
cel, tj. zwiêkszenie skutecznoci w zwalczaniu przestêpczoci zorganizowanej, s¹ po¿¹dane i zasadne. Nie zarzuca siê im czynienia wy³omu w zasadzie legalizmu, gdy¿ sprawca staje przed s¹dem i zostaje os¹dzony, w przeciwieñstwie do wiadka koronnego, któremu ofiarowuje siê immunitet
bezkarnoci.
Ma³y wiadek koronny, zwany tak¿e kodeksowym wiadkiem koronnym6, zosta³ wprowadzony do obecnie obowi¹zuj¹cego kodeksu karnego (art.
60 § 3 k.k.) jako instrument prawny maj¹cy na celu wzmocnienie walki
z przestêpczoci¹ zorganizowan¹, daj¹cy szansê na rozbicie solidarnoci wewnêtrznej grupy przestêpczej, na przerwanie zmowy milczenia7 . Kodeks
karny z 1997 r.8 wprowadzi³ nieznan¹ dot¹d przes³ankê obligatoryjnego nadzwyczajnego z³agodzenia kary za ujawnienie przez sprawcê wspó³dzia³aj¹cego w pope³nieniu przestêpstwa z innymi osobami wobec organu powo³anego
do cigania przestêpstw informacji dotycz¹cych osób uczestnicz¹cych w pope³nieniu tego przestêpstwa oraz istotnych okolicznoci jego pope³nienia.
Tak¿e ta instytucja wzbudza³a wiele emocji i by³a przedmiotem wielu polemik prowadzonych z udzia³em przedstawicieli praktyki.
Zakres podmiotowy stosowania art. 60 § 3 k.k. jest bardzo szeroki, gdy¿
nie zawiera ¿adnych ograniczeñ, stwarzaj¹c tym samym szansê na ³agodniejszy wymiar kary dla cz³onków danej grupy przestêpczej bez wzglêdu na ich
rolê i status w danej grupie czy zwi¹zku przestêpczym. Mo¿liwoæ nadzwyczajnego z³agodzenia kary nie zosta³a w tym przypadku ograniczona, co
5 Szerzej na ten temat zob. T. Grzegorczyk, Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r.
o wiadku koronnym, [w:] T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania karnego wraz z komentarzem
do ustawy o wiadku koronnym, Kraków 2003, wyd. 3, s. 16211623.
6 C. Kamiñski, Ma³y wiadek koronny, [w:] E.W. P³ywaczewski (red.), Przestêpczoæ zorganizowana. wiadek koronny. Terroryzm w ujêciu praktycznym, Kraków 2005, s. 311.
7 Uzasadnienie rz¹dowego projektu kodeksu karnego. Kodeks karny. Kodeks postêpowania
karnego. Kodeks karny wykonawczy, Warszawa 1997, s. 155.
8 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z zm.).
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pozwala na skorzystanie z jej dobrodziejstw osobom graj¹cym pierwszoplanow¹ rolê w danej grupie przestêpczej, nie wy³¹czaj¹c za³o¿yciela danej grupy,
jej kierownictwa czy te¿ osób, które dopuci³y siê najpowa¿niejszych przestêpstw, w tym zabójstwa9.
Ca³kiem inaczej zosta³a uregulowana instytucja wiadka koronnego.
Ustawodawca w art. 4 u..k. wymienia sytuacje, które uniemo¿liwiaj¹ uzyskanie statusu wiadka koronnego. wiadkiem koronnym nie mo¿e zatem
byæ podejrzany, który w zwi¹zku z udzia³em w przestêpstwie lub przestêpstwie skarbowym okrelonym w art. 1 u..k.:
1) usi³owa³ pope³niæ albo pope³ni³ zbrodniê zabójstwa lub wspó³dzia³a³
w pope³nieniu takiej zbrodni;
2) nak³ania³ inn¹ osobê do pope³nienia czynu zabronionego, okrelonego
w art. 1, w celu skierowania przeciwko niej postêpowania karnego;
3) kierowa³ zorganizowan¹ grup¹ albo zwi¹zkiem, które mia³y na celu
pope³nienie przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowego10.
Z dobrodziejstwa nadzwyczajnego z³agodzenia kary przewidzianego
w art. 60 § 3 k.k. mo¿e skorzystaæ jedynie sprawca wspó³dzia³aj¹cy z innymi osobami w pope³nieniu przestêpstwa, w tym tak¿e dzia³aj¹cy w zorganizowanej grupie albo zwi¹zku maj¹cych na celu pope³nianie przestêpstw. Wyrane sprecyzowanie, ¿e chodzi o wspó³dzia³anie z innymi osobami, oznacza,
¿e w grê wchodziæ mo¿e wspó³dzia³anie11 z co najmniej dwiema osobami.
W odniesieniu do czynu okrelonego w art. 258 k.k., gdzie przeanalizowany
zosta³ ju¿ sam udzia³ w zorganizowanej grupie albo zwi¹zku maj¹cych na celu
pope³nianie przestêpstw, wspó³sprawstwo jest spe³nione poprzez przyst¹pienie
i tkwienie w niej niezale¿nie od tego, czy dana osoba uczestniczy w pope³nianiu konkretnych przestêpstw, czy te¿ nie. Z krêgu podmiotów mog¹cych skorzystaæ z nadzwyczajnego z³agodzenia kary na podstawie art. 60 § 3 k.k. zostali
wykluczeni wspó³sprawcy w sensie szerszym, tzn. pope³niaj¹cy przestêpstwo,
które pozostaje w cis³ym zwi¹zku z przestêpstwem innych sprawców12.
Zakres przedmiotowy instytucji ma³ego wiadka koronnego nie ma ¿adnych ograniczeñ i przepis ten mo¿e byæ stosowany do ka¿dego okrelonego
9 Por. wyrok S¹du Apelacyjnego we Wroc³awiu z dnia 17 padziernika 2007 r., II AKa 277/07,
Lex nr 327525.
10 Warto zauwa¿yæ, i¿ w pierwotnej wersji wiadkiem koronnym nie mog³a zostaæ tak¿e
osoba, która zak³ada³a zorganizowan¹ grupê albo zwi¹zek maj¹cy na celu pope³nianie przestêpstw. W wyniku zmian ustawy o wiadku koronnym zrezygnowano z tego¿ zapisu, uznaj¹c,
i¿ to w³anie osoba zak³adaj¹ca grupê czy zwi¹zek przestêpczy posiada najwiêksz¹ wiedz¹
przydatn¹ organom cigania. Zob. pierwotne brzmienie art. 4 pkt 3 u..k.
11 Wspó³dzia³anie w tym przypadku rozumieæ nale¿y zgodnie ze znaczeniem nadanym
temu pojêciu przez przepisy zawarte w rozdz. II k.k. Osob¹ wspó³dzia³aj¹c¹ ze sprawc¹,
w ujêciu powy¿szych przepisów, jest wiêc wspó³sprawca, tzw. sprawca kierowniczy, sprawca
polecaj¹cy, pod¿egacz i pomocnik.
12 Szerzej zob. C. Kamiñski, Ma³y wiadek koronny..., s. 313 oraz wskazane tam orzecznictwo i literaturê.
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w prawie karnym przestêpstwa. Ustawa o wiadku koronnym odmiennie
reguluje przedmiotow¹ kwestiê, okrelaj¹c w art. 1 ust. 1 i 2 katalog spraw,
w jakich mo¿e byæ wykorzystana instytucja wiadka koronnego. Zgodnie
z tym¿e przepisem, instytucja ta mo¿e byæ stosowana w sprawach o przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe pope³nione w zorganizowanej grupie albo
zwi¹zku maj¹cych na celu pope³nienie przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowego (art. 1 ust. 1), a tak¿e w sprawach o przestêpstwo okrelone w art.
228 § 1 i 36, art. 229 § 1 i 35, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 § 1 i 2,
art. 250a § 1 i 2, art. 258, art. 296a § 1, 2 i 4 oraz w art. 296b § 1 i 2 k.k.
Przepis ten od chwili wprowadzenia ustawy by³ kilkakrotnie zmieniany13.
Padaj¹ w zwi¹zku z tym w literaturze przedmiotu g³osy, i¿ w wyniku kolejnych nowelizacji ustawy za³amuje siê konstrukcja, na której oparto za³o¿enia
ustawy o wiadku koronnym  chêæ rozbicia grupy przestêpczej14. W wietle
dokonanych zmian instytucja wiadka koronnego ma zastosowanie tak¿e do
takich przestêpstw, które z istoty swej nie musz¹ byæ pope³niane w grupie
przestêpczej, a nie zastrzega siê, jak w ust. 1 art. 1 u..k., ¿e powinny one
wówczas spe³niaæ ów wymóg15.
Instytucja ma³ego wiadka koronnego od samego pocz¹tku stwarza³a
liczne w¹tpliwoci interpretacyjne. G³ównym problemem, który doczeka³ siê
doæ bogatej literatury i orzecznictwa, jest kwestia momentu, w jakim powinno nast¹piæ ujawnienie przez sprawcê okolicznoci dokonania przestêpstwa
oraz wskazanie osób wspó³dzia³aj¹cych w jego pope³nieniu. Liczne komplikacje interpretacyjne powsta³y tak¿e na tle samego pojêcia ujawnia. S¹d
Najwy¿szy, jak i s¹dy apelacyjne niejednokrotnie wypowiada³y siê w tym
zakresie. Zgodnie z orzecznictwem obligatoryjne nadzwyczajne z³agodzenie
kary okrelone w art. 60 § 3 k.k. ma zastosowanie, gdy sprawca: wspó³dzia³a³
z co najmniej dwiema osobami, ujawni ju¿ w fazie postêpowania przygotowawczego wymagane informacje, poda wszystkie istotne okolicznoci pope³nienia przestêpstwa, tzn. nie tylko okolicznoci sk³adaj¹ce siê na jego ustawowe znamiona, ale równie¿ dotycz¹ce rozmiarów tego przestêpstwa,
sposobu dzia³ania, wielkoci wyrz¹dzonej szkody i uzyskanych korzyci
z przestêpstwa itp., sprawca winien wyczerpuj¹co przedstawiæ nie tylko w³asn¹ rolê i udzia³ w przestêpstwie, ale tak¿e wszystkich pozosta³ych wspó³13 Kolejno ustawami z dnia: 17 padziernika 1999 r. (Dz.U. nr 83, poz. 931); 1 lipca 2003 r.
(Dz.U. nr 17, poz. 155); 24 sierpnia 2005 r. (Dz.U. nr 90, poz. 757); 31 sierpnia 2006 r. (Dz.U.
nr 149, poz. 1078); tekst jednolity ustawy wprowadzono w 2007 r. (Dz.U. nr 36, poz. 232).
14 Tak T. Grzegorczyk, Komentarz do ustawy..., s. 1612.
15 Szerzej na temat zakresu przedmiotowego ustawy o wiadku koronnym zob. J. Kocierzyñski, wiadek koronny w wietle nowych regulacji, Prokuratura i Prawo 2007, nr 4, s. 60
i nast.; B. Kurzêpa, op. cit., s. 93 i nast.; E. Kowalewska-Borys, op. cit., s. 170 i nast.;
T. Grzegorczyk, Komentarz do ustawy..., s. 16131620; K.J. Pawalec, Wyjanienia podejrzanego,
zeznania wiadka i instytucja wiadka koronnego. Komentarz, Warszawa 2003, s. 98108.
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dzia³aj¹cych16. Przekazanie informacji winno zatem nast¹piæ na etapie postêpowania przygotowawczego (choæ sam kodeks nie okrela tego momentu).
Istnieje wówczas mo¿liwoæ pe³nej weryfikacji przekazanych informacji, oceny ich wiarygodnoci, istotnoci. Przesuniêcie momentu ujawnienia przez
sprawcê okolicznoci dokonania przestêpstwa i wskazania osób wspó³dzia³aj¹cych w jego pope³nieniu na czas postêpowania s¹dowego (po zamkniêciu
ledztwa czy dochodzenia) nale¿y uznaæ za niezasadne, nawet niedopuszczalne, gdy¿ na tym etapie postêpowania karnego nie ma pe³nej mo¿liwoci
procesowej weryfikacji przekazanych informacji czy te¿ rozszerzenia krêgu
osób oskar¿onych17.
Interpretacj¹ pojêcia ujawnia zajmowa³ siê tak¿e S¹d Najwy¿szy.
W uchwale z dnia 29 padziernika 2004 r. S¹d uzna³, i¿ pojêcie to oznacza
przekazanie przez sprawcê organowi powo³anemu do cigania przestêpstw
okrelonych tym przepisem wiadomoci dotychczas temu organowi nieznanych lub takich, które  wed³ug wiedzy sprawcy  s¹ temu organowi nieznane18. Przyjêta przez S¹d interpretacja terminu ujawni mo¿e w praktyce przysparzaæ pewnych trudnoci dowodowych jednak¿e zas³uguje na aprobatê19.
Wyra¿enie istotne okolicznoci pope³nienia przestêpstwa doczeka³o siê
tak¿e interpretacji s¹dowej. W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego zalicza siê
do nich nie tylko okolicznoci stanowi¹ce ustawowe znamiona przestêpstwa,
ale równie¿ jego rozmiary, sposób dzia³ania, wielkoæ wyrz¹dzonej szkody
oraz osoby, które w nim bra³y udzia³20. Obowi¹zek ujawnienia istotnych
okolicznoci pope³nienia przestêpstwa zawiera wymóg podania przez sprawcê
wszystkich znanych mu okolicznoci, w jakich dosz³o do przestêpstwa,
16 Zob. uchwa³ê SN z dnia 25 lutego 1999, I KZP 38/98, OSNKW 1999, nr 34, poz.12;
wyrok SN z dnia 28 czerwca 2006, V KK 116/06, OSNwSK 2006, nr 1, poz. 1287.
17 Tak te¿ C. Kamiñski, Ma³y wiadek koronny..., s. 315. W literaturze przedmiotu padaj¹
tak¿e g³osy, i¿ ujawnienie musi nast¹piæ przed dniem wydania prawomocnego wyroku, a wiêc
tak¿e w toku postêpowania odwo³awczego, tak P. Hofmañski, L. Paprzycki, Nowa kodyfikacja
karna, Ministerstwo Sprawiedliwoci, z. 26, Warszawa 1999, s. 43. Czêæ autorów wskazuje, i¿
ujawnienie powinno nast¹piæ do czasu zakoñczenia rozprawy s¹dowej w pierwszej instancji, tak
m.in. K. Bucha³a, A. Zoll, Kodeks karny. Czêæ ogólna, Kraków 1998, s. 447; A. Marek, Komentarz do kodeksu karnego. Czêæ ogólna, Warszawa 1999, s. 181.
18 Uchwa³a SN z dnia 29 padziernika 2004 r. zosta³a wydana na skutek istniej¹cych
w orzecznictwie rozbie¿noci wyk³adni art. 60 § 3 k.k. w zakresie pojêcia ujawni. Szerzej na
temat trzech ro¿nych zakresów znaczeniowych terminu ujawni zob. uzasadnienie tej¿e uchwa³y, I KZP 24/04, OSNKW 2004, nr 10, poz. 92.
19 W literaturze przedmiotu istniej¹ tak¿e zdania odrêbne, wskazuj¹ce, i¿ w wypadku
premiowania ujawnienia informacji ju¿ znanych i wiadomych ca³a instytucja (okrelona w art.
60 § 3 k.k.) traci praktyczny sens. Tak m.in. J. Wojciechowski, Nadzwyczajne z³agodzenie kary
jako premia za pomoc organom cigania, [w:] A. J. Szwarc (red.), Rozwa¿ania o prawie karnym.
Ksiêga pami¹tkowa z okazji siedemdziesiêciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczaka,
Poznañ 1999, s. 311; podobnie A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, wyd. 4,
s. 163; W. Zalewski, Glosa do uchwa³y SN z dnia 29 padziernika 2004r., I KZP 24/04, Gdañskie Studia Prawnicze  Przegl¹d Orzecznictwa 2005, nr 12, poz. 20.
20 Zob. wyrok z dnia 13 wrzenia 1976 r., III KR 177/76, OSNKW 1976, z. 12, poz. 10.
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a które maj¹ znaczenie w sprawie. Chodzi nie tylko o podanie okolicznoci
prawdziwych, ale tak¿e niezatajanie przez sprawcê ¿adnych znanych mu
okolicznoci. Treæ przepisu wskazuje na koniecznoæ ujawnienia informacji
dotycz¹cych wszystkich osób uczestnicz¹cych w pope³nieniu przestêpstwa,
w tym tak¿e samego sprawcy ujawniaj¹cego informacje21.
Warte zauwa¿enia jest tak¿e orzeczenie S¹du Apelacyjnego w Katowicach, w którym podniesiono, i¿ przes³anki zastosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary zawsze musz¹ byæ badane i analizowane oddzielnie w odniesieniu do ka¿dego z przypisanych oskar¿onemu czynów i w stosunku do
ka¿dego z nich odmienne mog¹ byæ wyniki przeprowadzonej oceny. Co do
czêci czynów warunki stosowania art. 60 § 3 k.k. mog¹ byæ spe³nione, a co
do czêci nie. Nie mo¿na zatem uznawaæ, i¿ obowi¹zek stosowania nadzwyczajnego zgodzenia kary, o jakim stanowi przepis art. 60 § 3 k.k., niejako
automatycznie rozci¹ga siê na wszystkie czyny i sprawê jako ca³oæ. Nie
ka¿de przyznanie siê sprawcy do winy zdaniem S¹du jest jednoczenie ujawnieniem, a wiêc szczerym wyjawieniem okolicznoci pope³nionego przestêpstwa, jak wymaga tego ww. przepis. Szczeroæ, pe³noæ i niezmiennoæ wyjanieñ oraz ich stabilnoæ s¹ tymi cechami, które pozwalaj¹ przyj¹æ, i¿ istotnie
oskar¿ony dzia³a w zamiarze ujawnienia okolicznoci przestêpstwa i osób
wspó³dzia³aj¹cych. Sprawca, który zmienia, odwo³uje wyjanienia czy modyfikuje je i dawkuje informacje, nie zas³uguje na obligatoryjne z³agodzenie
kary, bowiem jego postawa nie wskazuje na rzetelnoæ i faktyczne dzia³anie
w zamiarze ujawnienia okolicznoci przestêpstwa, a na swoist¹ taktykê czy
grê procesow¹ maj¹c¹ doprowadziæ do uzyskania jak najkorzystniejszego
rozstrzygniêcia22.
W doktrynie padaj¹ g³osy, i¿ istotn¹ wad¹ konstrukcji ma³ego wiadka
koronnego jest mo¿liwoæ skorzystania z dobrodziejstwa nadzwyczajnego z³agodzenia kary nawet w przypadku odwo³ania w postêpowaniu jurysdykcyjnym wczeniej z³o¿onych zeznañ  ujawnionych informacji23. Faktycznie
przyjêta regulacja nie uzale¿nia stosowania nadzwyczajnego z³agodzenia
kary od podtrzymania uprzednio z³o¿onych wyjanieñ w dalszym etapie postêpowania karnego, w tym postêpowania s¹dowego. Odmiennie w tym zakresie uregulowano pozycjê wiadka koronnego, który traci przywilej bezkarnoci m.in. w przypadku zeznania nieprawdy lub zatajenia prawdy co do
istotnych okolicznoci sprawy albo odmówienia z³o¿enia zeznañ przed s¹dem
(art. 10 ust. 1 pkt 1 u..k.). Wydaje siê jednak, i¿ w przypadku ma³ego
wiadka koronnego nie bêdzie mo¿na skorzystaæ z premii przewidzianej
w art. 60 § 3 k.k. w sytuacji odmowy z³o¿enia wyjanieñ przed s¹dem czy te¿
odwo³ania uprzednio z³o¿onych wyjanieñ. Nadzwyczajne z³agodzenie kary
21
22

312485.

Zob. postanowienie SN - Izba Karna z 8 stycznia 2003 r., II KK 294/02, niepubl.
Wyrok S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 lutego 2007 r., II AKa 13/07, Lex
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jest bowiem nagrod¹ za wspó³pracê z organami cigania, lecz za przekazanie
informacji istotnych, maj¹cych wp³yw na przebieg postêpowania karnego
i jego finalny efekt w postaci osi¹gniêcia celów postêpowania karnego.
W pe³ni nale¿y zatem zaaprobowaæ stanowisko, które wskazuje, i¿ sprawca,
który na pewnym etapie postêpowania przygotowawczego zachowuje siê
w sposób przewidziany przez dyspozycjê art. 60 § 3 k.k., a nastêpnie odwo³uje swoje dotychczasowe wyjanienia, nie mo¿e liczyæ na nadzwyczajne z³agodzenie kary24. Nie bez znaczenia pozostaje tak¿e fakt, i¿ odwo³uj¹c swe
dotychczasowe wyjanienia, sprawca zaczyna jakoby od nowa respektowaæ
zasadê solidarnoci z grup¹ przestêpcz¹25. Przyjêcie odmiennego stanowiska26
prowadzi do zburzenia idei, jaka przywieca³a ustawodawcy przy wprowadzaniu instytucji ma³ego wiadka koronnego, a mianowicie z³amania solidarnoci
grupy przestêpczej, a przede wszystkim zbyt nadmiernego premiowania
sprawcy kosztem wymiaru sprawiedliwoci, który w tym przypadku uzyskuje
niewiele.
Instytucja ma³ego wiadka koronnego mia³a uzupe³niæ katalog instrumentów prawnych przeznaczonych do skutecznego zwalczania przestêpczoci, zw³aszcza tej zorganizowanej. Instytucja ta nie spe³ni³a pok³adanych
w niej oczekiwañ i nie wywar³a istotnego wp³ywu na zwalczanie przestêpczoci zorganizowanej. Jak w praktyce stosowaæ nieprecyzyjne uregulowania
instytucji ma³ego wiadka koronnego?  przed takim problemem staj¹ organy cigania i wymiaru sprawiedliwoci, tym bardziej i¿ poszczególne zapisy
analizowanej regulacji mo¿na interpretowaæ przynajmniej dwojako, podpieraj¹c siê stosownym orzecznictwem s¹dów apelacyjnych czy S¹du Najwy¿szego w ka¿dym z tych¿e przypadków. Z zadowoleniem nale¿y przyj¹æ sam fakt
wprowadzenia do polskiego prawa karnego instytucji tzn. ma³ego wiadka
koronnego, jednak¿e jest potrzebna dyskusja nad mo¿liwoci¹ i kierunkiem
zmian art. 60 § 3 k.k. (jak i § 4 k.k.).
Ma³y wiadek koronny by³ podawany krytyce, jeszcze zanim zacz¹³ funkcjonowaæ27 i stan ten nie uleg³ zasadniczej zmianie. Wielokrotne ju¿ nowelizacje kodeksu karnego skutecznie omijaj¹ art. 60 § 3 k.k., który w tym
samym kszta³cie obowi¹zuje od chwili jego wprowadzenia. Konieczna jest
zatem jak najszybsza zmiana art. 60 § 3 k.k., która zniwelowa³aby wady
23 Tak G. £abuda, Komentarz do art. 60 § 3 kodeksu karnego, [w:] J. Giezek, N. K³¹czyñska, G. £abuda, Kodeks karny. Czêæ ogólna. Komentarz, Warszawa 2007, s. 447.
24 Wyrok S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 stycznia 2006 r., II AKa 436/05,
Prokuratura i Prawo 2006, nr 12, poz. 19; wyrok S¹du Apelacyjnego w £odzi z dnia
30 sierpnia 2007 r., II AKa 120.07, Prokuratura i Prawo 2008, nr 5, poz. 25.
25 C. Kamiñski, Ma³y wiadek koronny..., s. 321.
26 Zob. np. wyrok S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 1999 r., II AKa
264/98, Prokuratura i Prawo 1999, nr 1112, poz. 10; J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2000, wyd. 2, s. 145.
27 K. Daszkiewicz, Kodeks karny z 1997 r. Uwagi krytyczne, Gdañsk 2001, s. 197.
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i niejasnoci obecnego unormowania28. Przyjête rozwi¹zania powinny ulec
modyfikacji przede wszystkim w kierunku ograniczenia mo¿liwoci interpretacyjnych nadanych poszczególnym okreleniom u¿ytym w art. 60 § 3 k.k.
Ponadto w przypadku obligatoryjnego stosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary zasadne by³oby wprowadzenie obowi¹zku przekazania informacji
nowych, nie znanych organom cigania, tak jak ma to miejsce w przypadku
fakultatywnego z³agodzenia kary. Warto bowiem pamiêtaæ, i¿ wyjanienia
sprawcy nie musz¹ cechowaæ siê nowoci¹, aby by³y atrakcyjne dla wymiaru
sprawiedliwoci, gdy¿ niejednokrotnie pozwalaj¹ powi¹zaæ znane ju¿ fakty,
a istotne te¿ jest dok³adne wyjanienie okolicznoci pope³nienia w³asnych
czynów (w tym np. ujawnienie wspó³sprawców). Prokurator winien oceniæ,
czy dane wyjanienia s¹ istotne z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwoci,
a jeli tak, to powinien mieæ mo¿liwoæ skorzystania z przywileju z³o¿enia
wniosku o zastosowanie nadzwyczajnego z³agodzenia kary. Wydaje siê tak¿e,
i¿ w przypadku obligatoryjnego z³agodzenia kary sprawca winien sam wyst¹piæ z inicjatyw¹ przedstawienia posiadanej przez siebie wiedzy w okrelonym
czasie (np. do czasu wydania postanowienia o zamkniêciu ledztwa), przy
czym czas ten winien zostaæ precyzyjnie oznaczony i z punktu widzenia
taktyki prowadzenia postêpowania przygotowawczego nie powinien byæ rozci¹gniêty na ca³y czas trwania tej¿e fazy postêpowania karnego. Mo¿na np.
wprowadziæ regulacjê, która pozwala³aby na skorzystanie z dobrodziejstwa
art. 60 § 3 k.k. tylko w przypadku przedstawienia wymaganych informacji
(rozpoczêcia przedstawiania, gdy¿ mo¿e to byæ czynnoæ d³ugotrwa³a) w ci¹gu
miesi¹ca od wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów danemu
sprawcy. Ma to swoje uzasadnienie, gdy¿ w takim przypadku sprawca istotnie pomaga organom wymiaru sprawiedliwoci, a nie czeka biernie na efekty
ich pracy, a jeli uzna, ¿e jest w niekorzystnej sytuacji, to podejmuje wspó³pracê, ujawniaj¹c pewne informacje, które wcale nie musz¹ byæ nowe  tak
jak ma to miejsce teraz.
Zasadne by³oby tak¿e wprowadzenie obowi¹zku potwierdzenia z³o¿onych
zeznañ przed s¹dem  w przypadku obligatoryjnego z³agodzenia kary. Przepis art. 60 § 3 k.k. nie zawiera obecnie wymogu ani konsekwentnego podtrzymywania przez sprawcê swoich wyjanieñ w toku ca³ego postêpowania przygotowawczego, ani te¿ potwierdzania ich na rozprawie g³ównej29. Proponowane
obostrzenia nie powinny funkcjonowaæ w ramach fakultatywnego z³agodzenia
kary, gdy¿  tak jak ju¿ powy¿ej wskazano  prokurator winien decydowaæ,
czy z³o¿one wyjanienia i przekazane informacje warte s¹ premii w postaci
z³agodzenia kary. Zmiany w proponowanym zakresie mog³yby uatrakcyjniæ
28 Z. Sienkiewicz, [w:] M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne, Czêæ ogólna
i szczególna, Warszawa 2004, s. 345.
29 Wyrok SN z dnia 15 listopada 2002 r., II KKN 390/01.
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instytucjê ma³ego wiadka koronnego. Istnieje wszak mo¿liwoæ przekszta³cenia tego rozwi¹zania prawnego w skuteczny instrument walki z przestêpczoci¹, w tym i t¹ zorganizowan¹.
Niew¹tpliwym atutem instytucji ma³ego wiadka koronnego jest jego
zgodnoæ z zasad¹ legalizmu. Podejrzany wspó³pracuj¹cy z organami wymiaru sprawiedliwoci staje bowiem przed obliczem s¹du, gdzie zostaje rozliczony ze swojej przestêpczej dzia³alnoci z uwzglêdnieniem pomocy, jak¹ wykaza³ siê w trakcie wspó³pracy. Nie nastêpuje tutaj automatyczne umorzenie
postêpowania karnego (co jest tak¿e jednym z zarzutów podnoszonych
w stosunku do wiadka koronnego), a zatem istnieje mo¿liwoæ realnego
wprowadzenia w ¿ycie zasady proporcjonalnoci  wysokoæ kary i okres
warunkowego zawieszenia wykonania tej kary mog¹ byæ ró¿ne w zale¿noci
od okolicznoci sprawy, a przede wszystkim od wartoci przekazanych przez
podejrzanego informacji. Efektywniej tak¿e mo¿na oddzia³ywaæ na os¹dzonego wspó³pracownika wymiaru sprawiedliwoci, gdy¿ do wykorzystania pozostaje ca³y katalog obowi¹zków przewidzianych przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary. D³u¿szy ni¿ w przypadku klasycznego zawieszenia
okres próby jest gwarantem realnej resocjalizacji. Powrót bowiem do wiata
przestêpczego skutkowa³by odwieszeniem kary i spotkaniem z by³ymi towarzyszami, których dany podejrzany pogr¹¿y³ swoimi wyjanieniami. Z kryminologicznego punktu widzenia instytucja ma³ego wiadka koronnego jest tak¿e ciekawszym rozwi¹zaniem prawnym, w tym przypadku nie ma bowiem
ograniczeñ podmiotowych, takich jakie zawiera ustawa o wiadku koronnym.
Rozwi¹zanie to mo¿e wiêc byæ zastosowane tak¿e wobec szefów czy osób
kieruj¹cych zorganizowanymi grupami przestêpczymi30, a to w³anie te osoby maj¹ najwiêksz¹ wiedzê o dzia³alnoci danej grupy przestêpczej. Pozyskanie tej wiedzy stwarza realn¹ szansê na wyeliminowanie ca³ej (ewentualnie
znacznej czêci) grupy ze wiata przestêpczego31.
Instytucja ma³ego wiadka koronnego powinna byæ rozwijana tak, aby
rzeczywicie sta³a siê efektywnym instrumentem w walce z przestêpczoci¹,
zw³aszcza zorganizowan¹. Przyjête rozwi¹zania w swoisty sposób uzupe³niaj¹ instytucjê wiadka koronnego, który ma znacznie wê¿szy charakter ze
wzglêdu na wprowadzone do ustawy ograniczenia. Wydaje siê jednak, i¿
sytuacja winna byæ odwrócona i ma³y wiadek koronny docelowo powinien
odgrywaæ pierwszoplanow¹ rolê na gruncie zwalczania przestêpczoci zorganizowanej, a wiadek koronny móg³by go uzupe³niaæ. Aby tak siê sta³o, po30 Zgodnie z orzecznictwem nawet w razie skazania za zbrodniê zabójstwa jest mo¿liwe
zastosowanie nadzwyczajnego z³agodzenia kary, por. wyrok S¹du Apelacyjnego we Wroc³awiu
z dnia 17 padziernika 2007, II AKa 277/07, Lex nr 327525; postanowienie SN z dnia 12 grudnia
2007, III KK 245/07, OSNKW 2008, nr 2, poz. 16.
31 Odrêbnej dyskusji wymaga etyczna strona instytucji zarówno ma³ego, jak i zwyk³ego
wiadka koronnego.
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trzebne s¹ zmiany ustawowe samego art. 60 § 3 k.k. oraz stworzenie byæ
mo¿e analogicznych do wiadka koronnego regu³ ochrony ma³ych wiadków
koronnych i osób im najbli¿szych. Ten kierunek zmiany wydaje siê s³uszny.
wiadek koronny czyni wy³om praktycznie w wiêkszoci naczelnych zasad procesowych, padaj¹ tak¿e g³osy, i¿ etycznie jest nie do zaakceptowania32. Zmiany prawa i praktyki wymiaru sprawiedliwoci powinny zmierzaæ
do ograniczenia mo¿liwoci wykorzystywania instytucji wiadka koronnego
do sytuacji szczególnych. Nale¿y przywróciæ wyj¹tkowoæ tej instytucji, gdy¿
obecnie sta³a siê ona zwyk³ym instrumentem prawnym s³u¿¹cym walce
z przestêpczoci¹ i to nie tylko t¹ najgroniejsz¹  zorganizowan¹. Te zmiany
mog¹ siê jednak¿e dokonaæ dopiero w momencie, gdy tzw. ma³y wiadek
koronny stanie siê efektywnym i wykorzystywanym w praktyce rodkiem
zwalczania przestêpczoci. Instytucja ta daje szansê walki z przestêpczoci¹
zorganizowan¹ w zgodzie z naczelnymi zasadami prawa procesowego oraz
jest do zaakceptowania etycznie.

Summary
Institution of so called the small crown witness included in article 60 § 3
of penal code as well as institution of the crown witness introduced to our
legal system with regulation on 25th June 1997 is assigned to strengthen the
position of jurisdiction in struggles with organised crime. However, the question about relation between these regulation instruments arises. In spite of
the fact that the small crown witness is less controversial and acceptable
from the point of view of the major procedural regulations (especially the
principles of legalism) it does not really matter with combating organized
crime. The classic crown witness , although it is not a special instrument any
more, it is accepted in our legal system (in spite of the critics and ethical
doubts) and it is used more often by justice authority.
This article indicates practical obstacles due to construction of the small
crown witness, which in practice do not allow to use this institution on
larger scale. In the authors opinion, the small crown witness is supposed
to become a main tool in working against organised crime, and the institution of the crown witness is supposed to be only its supplement, however
proceeding to such situation requires changes of provisions of law as well as
court of justice practice.

32

Tak np. T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wyk³adu, Kraków 2005, wyd. 5, s. 55.

UWM

Studia Prawnoustrojowe 9

525

2009

Sprawozdania, noty i komentarze
Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji
Podatkowej (Toruñ, 45 grudnia 2008 r.)

W dniach 45 grudnia 2008 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu swoje pogl¹dy na temat systemu
podatkowego w Polsce oraz implementacji wspólnotowych przepisów podatkowych do polskiego porz¹dku prawnego zaprezentowali najbardziej uznani
przedstawiciele nauki oraz cenieni eksperci, na co dzieñ wiadcz¹cy us³ugi
w sektorze finansów na rynku krajowym.
Ogólnopolska Konferencja Podatkowa jest organizowana nieprzerwanie
od 1998 r., co roku w innym orodku akademickim w Polsce, przez Europejskie
Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA. W ubieg³ym roku przygotowaniem
projektu zajê³a siê katowicka ELSA, dwa lata temu  Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie. Tegoroczne spotkanie ju¿ po raz drugi odby³o siê na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Zgodnie
z tradycj¹, dwudniowy zjazd powiêcony zosta³ najbardziej problematycznym
zagadnieniom prawa podatkowego. Tematem przewodnim by³a wyk³adnia prawa podatkowego w orzecznictwie polskich s¹dów administracyjnych.
Patronat honorowy nad konferencj¹ objêli: Minister Finansów prof. dr hab.
Jan Vincent-Rostowski, Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz przedstawiciele w³adz uczelni  Rektor Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Andrzej Radzimiñski, Dziekan Wydzia³u Prawa i Administracji
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu dr hab. Andrzej Sokala, prof.
UMK, a tak¿e Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafa³ Bruski i Prezydent Miasta Torunia Micha³ Zaleski.
Rozwa¿ania na temat zagadnieñ odnosz¹cych siê do wyk³adni prawa
podatkowego podzielone zosta³y na trzy panele tematyczne. W ramach
pierwszego, dotycz¹cego metod i technik wyk³adni prawa, wyk³ad pt. Strategia orzecznicza s¹dów w sprawach podatkowych wyg³osi³ wybitny autorytet
w dziedzinie finansów publicznych prof. dr hab. Bogumi³ Brzeziñski. Profesor, który specjalizuje siê w polskim oraz wspólnotowym prawie podatkowym, obj¹³ równie¿ patronat merytoryczny nad IX Ogólnopolsk¹ Konferencj¹
Podatkow¹. Pierwsza czêæ jego wyk³adu powiêcona zosta³a analizie wyk³adni poprzez wskazanie metod i rodków stosowanych w praktyce przez
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organy podatkowe oraz ich wp³ywowi na wydawane przez owe instytucje
decyzje. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê pi¹t¹ rocznic¹ wprowadzenia dwuinstancyjnego s¹downictwa administracyjnego w Polsce prof. Brzeziñski poruszy³ równie¿ kwestiê reformy s¹downictwa oraz podj¹³ siê podsumowania
dotychczasowych osi¹gniêæ krajowych s¹dów administracyjnych. Odnosz¹c
siê do przyk³adów, wskaza³, i¿ zarówno s¹dy wojewódzkie, jak i Naczelny S¹d
Administracyjny w Warszawie nie sprosta³y oczekiwaniom, które pojawi³y siê
w zwi¹zku z reform¹ z 2004 r. Jego zdaniem brak jednoznacznoci i przewidywalnoci oraz b³êdy przy orzekaniu przez s¹dy wynikaj¹ w du¿ej mierze
z ca³kowitego wykluczenia czy te¿ niew³aciwego zastosowania przez te instytucje wyk³adni prawa, hierarchii jej zasad oraz ich wzajemnych relacji.
Wp³yw na to ma równie¿ wadliwa konstrukcja samych przepisów prawa,
a w szczególnoci regulacja dotycz¹ca instytucji skargi kasacyjnej. Reasumuj¹c swoje wyst¹pienie, prof. Brzeziñski zasygnalizowa³ koniecznoæ przyjêcia
okrelonej strategii orzeczniczej przez s¹dy administracyjne oraz uporz¹dkowania zasad wyk³adni prawa, bowiem tylko w ten sposób mo¿liwe bêdzie
wypracowanie w miarê jednolitej linii orzeczniczej w sprawach dyskusyjnych
oraz ewentualne korygowanie pomy³ek w rozstrzygniêciach s¹dów administracyjnych ni¿szej instancji.
Drugi referat, powiêcony kwestii definicji legalnych w prawie podatkowym, wyg³osi³a Alicja Sarna  prawnik oraz doradca podatkowy w spó³ce
doradztwa podatkowego MDDP Sp. z o.o. Podobnie jak jej przedmówca odnios³a siê do postulatu jednoznacznoci w rozumieniu prawa. Wskazuj¹c na
definicje legalne zawarte w przepisach prawa podatkowego, podkreli³a, i¿ w
wielu przypadkach organy podatkowe b³êdnie interpretuj¹ pojêcia u¿yte
przez ustawodawcê, pomijaj¹c ca³kowicie ich w³aciwe brzmienie. Zdaniem
prelegentki, powszechnie stosowana jest praktyka odwo³ywania siê do norm
pozakodeksowych lub nawet do rozwi¹zañ obowi¹zuj¹cych w innych ga³êziach prawa, choæby interesuj¹ca organy materia by³a zdefiniowana w przepisach odnosz¹cych siê do konkretnej, analizowanej przez wspomniane podmioty ustawy. Maj¹c powy¿sze na uwadze, prelegentka zaakcentowa³a
koniecznoæ respektowania ustalonego zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa podatkowego nakazu stosowania definicji legalnych w ramach
konkretnej ustawy podatkowej. Nakazu, który zabrania jednoczenie modyfikacji oraz stanowi pewnego rodzaju ograniczenie przy wprowadzaniu nowych
elementów i kryteriów do ustalonych przez prawodawcê definicji. Co istotne,
zwróci³a tak¿e uwagê, i¿ w przypadku, kiedy w okrelonej ustawie podatkowej brakuje definicji legalnych, winno siê przyj¹æ domniemanie, zgodnie
z którym definicje z innych dziedzin prawa bêd¹ wi¹¿¹ce na gruncie konkretnej ustawy jedynie w razie braku okreleñ stricte podatkowych. Jeli za
w przepisach w ogóle zabraknie wyjanienia danej materii, nale¿y  stosuj¹c
wyk³adniê jêzykow¹  siêgn¹æ do jêzyka potocznego i zastosowaæ powszechne
rozumienie przepisów prawa.
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W ramach drugiego bloku tematycznego, powiêconego m.in. analizie
polskich i unijnych regulacji podatkowych oraz problematyce implementacji
regu³ europejskiego porz¹dku prawnego do polskiego sytemu prawa podatkowego, jako pierwsza referat wyg³osi³a prof. dr hab. Jadwiga GlumiñskaPawlic, cz³onek Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Katowicach oraz
pracownik naukowy w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu l¹skiego. W zaprezentowanym wyk³adzie pt.
Pomoc publiczna i jej zwrot na podstawie decyzji Komisji Europejskiej autorka skupi³a siê przede wszystkim na przedstawieniu rysu historycznego instytucji pomocy publicznej dla przedsiêbiorców w kontekcie obowi¹zuj¹cych
regulacji prawnych. Wskaza³a na komplikacje, jakie pojawi³y siê w zwi¹zku
z dostosowywaniem polskich regulacji do przepisów obowi¹zuj¹cych w Unii
Europejskiej. Zdaniem prelegentki, z uwagi na liczne modyfikacje wprowadzane przez instytucje pañstwowe oraz brak jakichkolwiek wyjanieñ z ich
strony, wiadomoæ spo³eczeñstwa odnonie do istoty, zakresu i regu³ udzielania pomocy publicznej jest obecnie znikoma. Znaczne s¹ natomiast konsekwencje, jakie ta niewiedza mo¿e spowodowaæ. Wed³ug profesor GlumiñskiejPawlic, trzeba bowiem mieæ wiadomoæ, ¿e niektóre dzia³ania organów
 nawet, jeli wedle przepisów krajowych bêd¹ zgodne z prawem  mog¹
zostaæ ocenione przez Komisjê Europejsk¹ jako niezgodne z regulacjami unijnymi. Innym problemem jest kwestia ustalenia podmiotu uprawnionego do
dokonywania oceny prawid³owoci udzielenia i wykorzystania pomocy publicznej. Z regulacji unijnych jednoznacznie wynika bowiem, ¿e ow¹ instytucj¹ jest
Komisja Europejska. Koñcz¹c swoje przemówienie prelegentka postawi³a pytanie: na jakiej podstawie powy¿szej oceny podejmuj¹ siê zatem organy krajowe?
Swoje spojrzenie na kwestiê wyk³adni przepisów krajowych oraz regulacji wspólnotowych przedstawi³a tak¿e autorka wielu publikacji z zakresu
prawa podatkowego, a na co dzieñ asesor s¹dowy Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego we Wroc³awiu pani Dagmara Dominik. W ramach prezentacji
zatytu³owanej Wyk³adnia prowspólnotowa w praktyce orzeczniczej s¹dów administracyjnych zajê³a siê analiz¹ mechanizmów dokonywania wyk³adni
prowspólnotowej przez krajowe s¹dy administracyjne I instancji. Na przyk³adzie kilku orzeczeñ Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego we Wroc³awiu
zaprezentowa³a stanowisko organów wymiaru sprawiedliwoci w sprawie zapewnienia zgodnoci prawa krajowego z europejskim prawem wspólnotowym, potwierdzaj¹c obowi¹zek respektowania dyrektyw unijnych, a tym samym stosowania przez krajowe instytucje podatkowe prowspólnotowej
wyk³adni przepisów prawa.
Do ciekawszych wyst¹pieñ drugiego panelu nale¿y zaliczyæ referat Micha³a Goja, doradcy podatkowego reprezentuj¹cego kancelariê Ernst & Young,
który podj¹³ siê omówienia polskich i unijnych regulacji dotycz¹cych podatku
od gromadzenia kapita³u. W ramach prezentacji przybli¿y³ s³uchaczom istotê
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dyrektywy 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. w sprawie podatków porednich od podwy¿szenia kapita³u. Poruszy³ równie¿ kwestiê modyfikacji ukierunkowanych na cis³¹ harmonizacjê struktury i stawek podatków od gromadzenia kapita³u, jakim stopniowo poddawano przedmiotowe regulacje.
W swoim referacie wspomnia³ tak¿e o dyrektywie 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r., dotycz¹cej podatków porednich od gromadzenia kapita³u, która
wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 r. i zmianach, jakie wnios³a do
obowi¹zuj¹cego w Polsce porz¹dku prawnego. Na przyk³adzie spraw, które
w ostatnich latach trafi³y przed oblicze Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci, wyeksponowa³ trudnoci zwi¹zane z harmonizacj¹ przepisów krajowych z prawem wspólnotowym oraz rozbie¿noci zachodz¹ce miêdzy polskim
systemem prawnym a porz¹dkiem unijnym.
Referaty trzeciego panelu odnosi³y siê do wspó³czesnych kierunków
orzecznictwa w sprawach podatkowych. Dr Agnieszka Olesiñska z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu poruszy³a kwestiê odpowiedzialnoci
cz³onków zarz¹du za zaleg³oci podatkowe spó³ek kapita³owych. Opieraj¹c siê
na wyrokach s¹dów administracyjnych, zwróci³a uwagê, i¿ w chwili obecnej
brak jest jednolitej linii orzeczniczej w sprawach dotycz¹cych sp³acania zaleg³oci podatkowych spó³ek. W celu poparcia powy¿szego stanowiska przedstawi³a seriê zagadnieñ, które  choæ istotne  do tej pory nie znalaz³y
wyjanienia w wyrokach s¹dów administracyjnych. Jednoczenie podkreli³a
pozytywny aspekt orzecznictwa administracyjnego, mianowicie ogromn¹ rolê
wymiaru sprawiedliwoci w wykrywaniu i naprawianiu b³êdów oraz ujawnianiu istotnych kwestii pominiêtych w rozstrzygniêciach organów podatkowych.
Ostatni wyk³ad pierwszego dnia konferencji wyg³osi³ Rektor Uniwersytetu £ódzkiego, prof. dr hab. W³odzimierz Nykiel. G³ówn¹ tez¹ jego wyst¹pienia by³o twierdzenie, zgodnie z którym pomijanie roli wyk³adni systemowej
oraz celowociowej mo¿e w przysz³oci doprowadziæ do szeregu niedostatków
w orzecznictwie s¹dów administracyjnych. Wychodz¹c od podstawowych zasad
wyk³adni prawa, przeszed³ do omówienia podstawowych relacji pomiêdzy wyk³adni¹ jêzykow¹, systemow¹ oraz celowociow¹. Na przyk³adzie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i us³ug nawietli³ skutki niestosowania obu
wspomnianych wyk³adni w praktyce orzeczniczej, a tym samym dowiód³ tezy
postawionej na wstêpie wyk³adu. Podkreli³ jednoczenie, i¿ w procesie stosowania prawa instytucje pañstwowe, prócz wyk³adni jêzykowej, winny siê posi³kowaæ wyk³adni¹ systemow¹ oraz celowociow¹, mimo ¿e s¹ to wyk³adnie trudniejsze i wymagaj¹ dodatkowych kwalifikacji od osób je przeprowadzaj¹cych.
Drugi dzieñ konferencji, a zarazem dalszy ci¹g rozwa¿añ nad problematyk¹ wspó³czesnych kierunków orzecznictwa w sprawach podatkowych, zainaugurowa³o wyst¹pienie prof. dr. hab. Jerzego Ma³eckiego z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez wzgl¹d na stanowisko sêdziego
piastowane w Naczelnym S¹dzie Administracyjnym w Warszawie, w zapre-
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zentowanym referacie profesor Ma³ecki skoncentrowa³ siê przede wszystkim
na prawotwórczej roli s¹downictwa administracyjnego w sprawach podatkowych. Odwo³uj¹c siê do monteskiuszowskiego trójpodzia³u w³adzy, wskaza³,
i¿ we wspó³czesnych pañstwach tworzenie prawa przez sêdziego stanowi
wyj¹tek i nastêpuje jedynie w sytuacjach szczególnych, gdy w³adza ustawodawcza nie spe³nia powierzonych jej zadañ. Niemniej jednak nie zawsze rola
sêdziego powinna skupiaæ siê jedynie na byciu ustami ustawy. Zdaniem
mówcy, w praktyce orzeczniczej zdarzaj¹ siê sytuacje, kiedy sêdzia w ramach
konkretnej sprawy pozbawiony jest mo¿liwoci zastosowania odpowiednich
przepisów prawa (np. z racji braku regulacji tycz¹cych siê rozstrzyganej
materii). W takich sytuacjach winien niejako uregulowaæ kwestiê budz¹c¹
w¹tpliwoci, udzielaj¹c jednoczenie wyjanieñ w wydanym przez siebie wyroku. Na zakoñczenie swojego wyk³adu profesor podkreli³, i¿ nie ka¿de
orzeczenie ma charakter prawotwórczy. Miano precedensów s¹dowych przypisaæ bowiem mo¿na jedynie tym wyrokom, które w sposób istotny zmieniaj¹
zakres czynów nakazanych lub zakazanych ustaw¹.
Odstêpuj¹c od stosowanej przez przedmówców formy prezentacji tematu,
Szymon Murawski  prawnik, a zarazem doradca podatkowy w kancelarii
DLA Piper Wiater  swoje wyst¹pienie, powiêcone wp³ywowi orzeczeñ s¹dowych na praktykê stosowania prawa podatkowego oraz zmiany legislacyjne,
przeprowadzi³ w formie dialogu z publicznoci¹. Opieraj¹c siê na konkretnych przyk³adach, wyeksponowa³ m.in. procedury stosowane przez organy
podatkowe przy podejmowaniu decyzji. Nawietli³ równie¿ problem nagminnego stosowania przez instytucje podatkowe negatywnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, w tym równie¿ w sprawach, w których stanowisko przeciwne do prezentowanego przez wspomniane organy ugruntowane
zosta³o w orzecznictwie s¹dów administracyjnych.
Kwesti¹ przedawnienia podatkowego w wietle orzecznictwa s¹dów administracyjnych zaj¹³ siê prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski, kierownik Zak³adu Zobowi¹zañ i Procedur Podatkowych Wydzia³u Prawa i Administracji
Uniwersytetu £ódzkiego. Podobnie jak poprzednicy, wskaza³ na ró¿ne kierunki wyk³adni oraz brak jednolitej linii orzeczniczej na gruncie instytucji
przedawnienia podatkowego.
Do ciekawszych wyst¹pieñ trzeciego panelu nale¿y zaliczyæ referat prof.
dr hab. Teresy Dêbowskiej-Romanowskiej z Uniwersytetu £ódzkiego, która
zaprezentowa³a uczestnikom konferencji swoje stanowisko w kwestiach podatkowych, które budz¹ obecnie liczne w¹tpliwoci interpretacyjne. Jako ¿e
prelegentka jest cz³onkiem sk³adu orzekaj¹cego NSA oraz aktualnie pe³ni
funkcjê sêdziego Trybuna³u Konstytucyjnego, jej przemówienie pocz¹tkowo
nosi³o tytu³: Spór kompetencyjny miêdzy NSA a Trybuna³em Konstytucyjnym,
w rzeczywistoci jednak powiêcone zosta³o zagadnieniom o fundamentalnym znaczeniu dla interpretacji przepisów podatkowych. W pierwszej czêci
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wyk³adu profesor Dêbowska-Romanowska podda³a pod dyskusjê znaczenie
art. 84 oraz 217 in fine Konstytucji RP, w odniesieniu do ciê¿arów ponoszonych przez podatników na rzecz pañstwa. Druga czêæ wyst¹pienia powiêcona zosta³a konfrontacji wspomnianego art. 84 Konstytucji RP,
w zakresie ujawniania zobowi¹zania podatkowego jako ciê¿aru publicznego,
z art. 217 in fine Konstytucji RP. Odnosz¹c siê do powy¿szego, autorka
poruszy³a kwestiê pojêæ nieokrelonych i niedookrelonych jako podstawy
prawnej do na³o¿enia podatku. Koñcz¹c swoja prezentacjê, wskaza³a na potrzebê rozwiniêcia przez pañstwo instytucji pomocowych oraz tzw. instytucji
wczesnego ostrzegania, których rol¹ by³oby m.in. wykrywanie i zapobieganie
wystêpowaniu b³êdów oraz udzielanie merytorycznej pomocy podatnikom.
Na szczególne znaczenie uchwa³ Naczelnego S¹du Administracyjnego dla
praktyki podatkowej zwróci³a uwagê pani Hanna Filipczyk, reprezentuj¹ca
firmê Accreo Taxand wiadcz¹c¹ us³ugi w zakresie doradztwa podatkowego.
W swoim referacie przedstawi³a koncepcjê normatywn¹ uchwa³ NSA. Prócz
przepisów reguluj¹cych wydawanie uchwa³ oraz ich moc prawn¹, prelegentka omówi³a znaczenie, jakie dla krajowego porz¹dku prawnego, a przede
wszystkim dla praktyki podatkowej maj¹ uchwa³y konkretne i abstrakcyjne. Na zakoñczenie podjê³a próbê wskazania kwestii z zakresu prawa podatkowego, które z racji swojego charakteru wymagaj¹ jednolitego rozstrzygniêcia w formie uchwa³y NSA.
IX Ogólnopolsk¹ Konferencje Podatkow¹ zakoñczy³o wyst¹pienie pana
Grzegorza Jukiela z kancelarii prawniczej White & Case, który poprowadzi³
prezentacjê dotycz¹c¹ wp³ywu orzecznictwa NSA na praktykê stosowania
przepisów prawa podatkowego na przyk³adzie aportu do spó³ki kapita³owej.
Poczynaj¹c od krótkiej charakterystyki róde³ prawa podatkowego, przeszed³
do omówienia instytucji aportu, nastêpnie za zaj¹³ siê analiz¹ sposobu,
w jaki orzeczenia Naczelnego S¹du Administracyjnego i Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci wp³ywaj¹ na decyzje podatkowe wydawane w indywidualnych sprawach.
Organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
 ELSA konferencja powiêcona najbardziej aktualnym zagadnieniom z zakresu prawa podatkowego na sta³e wpisa³a siê do kalendarza znacz¹cych
wydarzeñ naukowych w naszym kraju. Kwestia wyk³adni prawa, bez której
prawid³owa interpretacja przepisów podatkowych by³aby niemo¿liwa, stanowi nie lada wyzwanie zarówno dla teoretyków, jak i dla praktyków zajmuj¹cych siê na co dzieñ zagadnieniami z tej dziedziny prawa. Nie nale¿y zapominaæ, i¿ z punktu widzenia prawa podatkowego b³êdy w analizie regulacji
krajowych mog¹ zrodziæ powa¿ne komplikacje. Dlatego te¿ tak niezmiernie
wa¿ne jest wypracowanie prawid³owej wyk³adni prawa.
Ewa Samoi³³o
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Sprawozdanie z wizyty Prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim (Olsztyn, 17 kwietnia 2009 r.)
17 kwietnia 2009 r. na zaproszenie studentów Wydzia³u Prawa i Administracji z Ko³a Naukowego Studenckie Forum Administracyjne Ad Vocem
goci³ w Olsztynie Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego dr Bohdan Zdziennicki. W wietle protoko³u dyplomatycznego, a zw³aszcza oficjalnej precedencji
stanowisk i funkcji publicznych w Polsce, jest to pi¹ta osoba w naszym
pañstwie (po Prezydencie RP, Marsza³kach Sejmu i Senatu oraz Prezesie
Rady Ministrów).
Bohdan Zdziennicki urodzi³ siê 8 stycznia 1944 r. w Augustowie. W 1966 r.
ukoñczy³ studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tam te¿ doktoryzowa³ siê pod kierunkiem p. prof. dr. hab. Andrzeja
Stelmachowskiego (jego dysertacja zosta³a nagrodzona w konkursie Pañstwa i Prawa i ukaza³a siê w postaci ksi¹¿kowej). Od 1977 r. Bohdan Zdziennicki ³¹czy³ pracê akademick¹ z prac¹ w Ministerstwie Sprawiedliwoci, gdzie
by³ wicedyrektorem Departamentu Prawnego, a w latach 19941997 pe³ni³
funkcjê wiceministra. By³ tak¿e cz³onkiem prezydium i sekretarzem Rady
Legislacyjnej, sekretarzem X zespo³u Komisji Reformy Gospodarczej, cz³onkiem Komisji Reformy Prawa Cywilnego oraz Rady Antymonopolowej. Do
dzi aktywnie dzia³a w Zrzeszeniu Prawników Polskich oraz Polskim Towarzystwie Legislacji. Pe³ni funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego kolegium redakcyjnego miesiêcznika Jurysta. Od 1981 r. by³ tak¿e sêdzi¹ Naczelnego
S¹du Administracyjnego. W listopadzie 2001 r. zosta³ wybrany przez Sejm
RP na sêdziego Trybuna³u Konstytucyjnego. W czerwcu 2008 r. Prezydent RP
powo³a³ go na stanowisko Prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego.
Bohdan Zdziennicki przez pewien czas by³ tak¿e zwi¹zany z Olsztynem.
W latach 20012002 jako adiunkt w Zak³adzie Postêpowania Administracyjnego i S¹dowoadministracyjnego Wydzia³u Prawa i Administracji UWM prowadzi³ zajêcia z procedury administracyjnej oraz bra³ aktywny udzia³
w tocz¹cej siê wtedy dyskusji publicznej nad kszta³tem dwuinstancyjnego
s¹downictwa administracyjnego, prezentuj¹c w³asn¹ oryginaln¹ koncepcjê
rozwi¹zañ ustrojowych1.
1 B. Zdziennicki, Jak reformowaæ nie niszcz¹c dorobku Naczelnego S¹du Administracyjnego, Jurysta 2001, nr 12, s. 3 i n.
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Wizyta Prezesa Bohdana Zdziennickiego na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim rozpoczê³a siê od spotkania z Rad¹ Wydzia³u Prawa i Administracji. Po s³owach powitania Dziekan prof. zw. dr hab. Bronis³aw Sitek
przedstawi³ przebieg drogi naukowej i zawodowej dr. Bohdana Zdziennickiego oraz przypomnia³ zgromadzonym jego pomoc i ¿yczliwoæ okazan¹ nowo
powsta³emu Wydzia³owi Prawa i Administracji. Swoje wyst¹pienie zakoñczy³
gratulacjami i najlepszymi ¿yczeniami. W dalszej kolejnoci oddano g³os
Panu Prezesowi B. Zdziennickiemu, który syntetycznie przybli¿y³ aktualne
zagadnienia prawne bêd¹ce przedmiotem prac Trybuna³u Konstytucyjnego
oraz rolê Prezesa w funkcjonowaniu oraz kszta³towaniu orzecznictwa polskiego s¹du konstytucyjnego. Odpowiada³ tak¿e na szczegó³owe pytania
cz³onków Rady Wydzia³u. Na zakoñczenie zabra³ g³os prof. zw. dr hab. Stanis³aw Pikulski, który podziêkowa³ Panu Prezesowi za pamiêæ, przybycie oraz
podzielenie siê swoimi refleksjami i dowiadczeniami.
Nastêpnie odby³o siê spotkanie Prezesa TK dr. Bohdana Zdziennickiego
z JM Rektorem UWM prof. dr. hab. Józefem Górniewiczem, podczas którego
rozmawiali oni o roli s¹du konstytucyjnego w pañstwie demokratycznym,
kontrowersjach wokó³ niedawnych orzeczeñ TK, a tak¿e o bie¿¹cych sprawach ze wiata polityki. Pan Rektor przybli¿y³ równie¿ niektóre aspekty
funkcjonowania Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego.
Szanownemu gociowi zaprezentowano uroki miasteczka studenckiego
w Kortowie oraz zaproszono do restauracji na przystani. Wybór tego miejsca
nie by³ przypadkowy. Bohdan Zdziennicki jest znany z zami³owania do sportów wodnych. Niemal od zawsze by³ zapalonym p³ywakiem, któremu mo¿na
tylko pozazdrociæ m³odzieñczej sylwetki. Od lat z pasj¹ oddaje siê tak¿e
kajakarstwu. Przep³yn¹³ wiêkszoæ rzek polskich, litewskich i s³owackich,
a nadto jest cz³onkiem Augustowskiego Towarzystwa Kajakowego. Uwa¿a, ¿e
bez piêknego lasu i wody nie ma prawdziwego wypoczynku.
G³ówny punkt programu wizyty Prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego na
Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie  wyk³ad otwarty nt.
Skutecznoæ prawa z perspektywy Trybuna³u Konstytucyjnego, rozpocz¹³ siê o
godz. 14.00 w Auli Karmazynowej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego,
gromadz¹c nie tylko studentów, ale i wyk³adowców (tak¿e z innych wydzia³ów) oraz osoby spoza wiata nauki. Przed wyk³adem g³os zabra³ Dziekan
Wydzia³u Prawa i Administracji prof. zw. dr hab. Bronis³aw Sitek, który
przybli¿y³ sylwetkê Bohdana Zdziennickiego, wskazuj¹c na jego bogat¹ aktywnoæ organizacyjn¹, naukow¹ i dydaktyczn¹ oraz zwi¹zki z olsztyñskim
uniwersytetem i Wydzia³em Prawa i Administracji. Dalsza czêæ przewidzianego czasu nale¿a³a ju¿ wy³¹cznie do zaproszonego gocia, który pocz¹tkowo mówi³ o kryteriach oceny skutecznoci prawa w ogóle, akcentuj¹c
nie tylko dogmatyczne metody pomiaru, ale tak¿e potrzebê badañ empi-
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rycznych2, nastêpnie okreli³ pozycjê prawn¹ Trybuna³u Konstytucyjnego,
wskazuj¹c na jego funkcje jako ustawodawcy negatywnego oraz charakter
uprawnieñ sygnalizacyjnych, a w dalszej czêci omówi³ sposób procedowania,
podkrelaj¹c trudnoci orzecznicze, jakie nieæ mo¿e ze sob¹ zawi³oæ sprawy
oraz rolê sêdziów sprawozdawców i Prezesa TK w procesie decyzyjnym. Na
koniec uwypukli³ tak¿e wagê rozprawy jako tego stadium postêpowania wyjaniaj¹cego, które  niezale¿nie od wczeniejszych narad, konsultacji i g³osowañ kierunkowych  zazwyczaj wp³ywa na ostateczny wynik sprawy.
Wszystko, o czym mówi³ Pan Prezes, by³o ilustrowane przyk³adami z bie¿¹cego orzecznictwa polskiego s¹du konstytucyjnego.
Podjête na wyk³adzie zagadnienia by³y rozwijane podczas seminarium
naukowego z cz³onkami ko³a naukowego Ad Vocem oraz m³odszymi pracownikami Wydzia³u Prawa i Administracji. Dyskutowano tam m.in. nad prawotwórcz¹ rol¹ orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego. Dr Bohdan Zdziennicki
stan¹³ na stanowisku mo¿e nie tyle multicentrycznoci porz¹dku prawnego,
ile bardziej aktywizmu sêdziowskiego, co przy konserwatywnym podejciu do
róde³ prawa sk³ania³o uczestników do polemiki.
W trakcie pobytu na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim dr Bohdan
Zdziennicki znalaz³ tak¿e czas na spotkanie z mediami. S³uchacze Radia
Olsztyn mogli zapoznaæ siê m.in. z jego komentarzem co do sporu kompetencyjnego miêdzy Prezydentem RP a Rad¹ Ministrów, uw³aszczenia cz³onków
spó³dzielni mieszkaniowych, ochrony danych osobowych o charakterze sensytywnym, bêd¹cych w posiadaniu s³u¿b specjalnych oraz zasad zmiany granic
miast i gmin, w której to sprawie Trybuna³ Konstytucyjny wypowiedzia³ siê
z po³¹czonego wniosku Stowarzyszenia Gmin Obrona Granic z E³ku i innych jednostek samorz¹du terytorialnego.
Dope³nieniem wizyty Prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego w Olsztynie
by³a czêæ nieoficjalna, w trakcie której zwiedzi³ m.in. starówkê i zapozna³
siê z lokalizacj¹ miejscowego Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego i S¹du
Okrêgowego.
Jaros³aw Dobkowski

2 Por. B. Zdziennicki: Skutecznoæ kontraktacji, ¯ycie Gospodarcze 1977, nr 2, s. 6 i n.;
Skutecznoæ prawa w gospodarce, Problemy Wymiaru Sprawiedliwoci 1981, nr 2, s. 30 i n.;
Skutecznoæ prawa gospodarczego, Studia Prawnicze 1987, nr 1, s. 101 i n.
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Sprawozdanie z XIII Ogólnopolskiego Konkursu
Krasomówczego (Szczecin, 1618 kwietnia 2009 r.)
Wybitny polski adwokat, historyk adwokatury i nauczyciel akademicki
Roman £yczywek (19161994) wskazywa³, ¿e jest rzecz¹ znamienn¹ i trudn¹
do zakwestionowania, i¿ w sposób najpe³niejszy oddzia³uje s³owo wys³uchane
bezporednio od innego cz³owieka, który s³owom tym nadaje w³asn¹ treæ1.
Inny znany autorytet, Maurycy Jaroszyñski (18901974)  specjalista z zakresu prawa administracyjnego  podnosi³, ¿e oracja jest jedn¹ z konstytutywnych cech stopnia naukowego2.
W czasach uproszczenia procedur i powszechnoci komunikacji elektronicznej nastêpuje zmniejszenie wartoci s³owa mówionego na rzecz s³owa
pisanego. Nieunikniona wydaje siê wiêc dewaluacja przemówieñ prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz sêdziów. Do najczêstszych u³omnoci
wyst¹pieñ w salach s¹dowych mo¿na zaliczyæ: chaotyczny uk³ad, potkniêcia
w rozumowaniu i budowaniu sylogizmów, niedostatek wszechstronnej argumentacji, brak troski o poprawnoæ jêzykow¹, ubogie s³ownictwo oraz b³êdy
w samej technice retorycznej  z³¹ dykcjê, niew³aciwe oddychanie i akcentowanie. Niestety, optymizmem nie napawaj¹ równie¿ programy studiów prawniczych, w których znikomo ma³o miejsca zajmuj¹ zajêcia ze sztuki przemawiania (oracji) czy innych umiejêtnoci interpersonalnych. Tym wiêc
cenniejsze s¹ inicjatywy pobudzaj¹ce studentów do przygotowywania i wyg³aszania mów s¹dowych.
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland od 1997 r.
organizuje konkursy krasomówcze, w których mog¹ braæ udzia³ studenci
wydzia³ów prawa i administracji. Rywalizacja jest dwuetapowa i sk³ada siê z
rozgrywanych w poszczególnych uczelniach lokalnych konkursów krasomówczych oraz ogólnopolskiego fina³u. Uczestnictwo w konkursie polega na
przygotowaniu i wyg³oszeniu dziesiêciominutowej mowy koñcz¹cej postêpowanie przed s¹dem pierwszej instancji. Podstaw¹ wyst¹pieñ uczestników
s¹ kazusy z prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego, przygotowane przez organizatorów na podstawie spraw s¹dowych. Ka¿dej ze stron
1
2

R. £yczywek, Czy, jak i kogo nale¿y uczyæ wymowy? Palestra 1991, nr 89, s. 48.
M. Jaroszyñski, Erudycja jako istotny element naukowego stopnia doktora, ¯ycie Szko³y
Wy¿szej 1967, nr 9, s. 18 i n.
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przys³uguje prawo do trzyminutowej repliki. Je¿eli zdarzy siê, ¿e uczestnik
nie ma przeciwnika procesowego, to jego wyst¹pienie mo¿e trwaæ maksymalnie 15 minut.
W bie¿¹cym roku Lokalny Konkurs Krasomówczy odby³ siê 19 marca
w nowej siedzibie S¹du Okrêgowego w Olsztynie. W jury zasiedli m.in. sêdziowie s¹dów powszechnych i administracyjnych, radca prawny, specjalista
w zakresie kultury jêzyka. Wyst¹pi³o piêcioro uczestników, wród których
najlepszy okaza³ siê student I roku magisterskich studiów uzupe³niaj¹cych
na kierunku administracja Pawe³ Sobotko. Zwyciêzca konkursu lokalnego
zosta³ zakwalifikowany do udzia³u w ogólnopolskim finale.
XIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy odbywa³ siê w Szczecinie
w dniach 1618 kwietnia 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwoci, I Prezesa S¹du Najwy¿szego, Prezesa Naczelnego S¹du Administracyjnego, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych,
Rektora Uniwersytetu Szczeciñskiego, Dziekana Wydzia³u Prawa i Administracji tego¿ Uniwersytetu oraz Prezydenta Miasta Szczecin. Uczestniczyli
w nim zwyciêzcy konkursów lokalnych z Bia³egostoku, Gdañska, Katowic,
Krakowa, Lublina, £odzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina,
Torunia, Warszawy, Wroc³awia oraz wylosowani laureaci drugich miejsc
(z Lublina i Opola). Organizatorzy przygotowali po trzy kazusy z zakresu
prawa cywilnego i karnego oraz dwa z zakresu prawa administracyjnego.
Poniewa¿ przydzia³ ga³êzi prawa oraz ról procesowych nast¹pi³ ju¿ wczeniej,
zatem w pierwszym dniu konkursu nast¹pi³o losowanie kazusów. Kolejny
dzieñ uczestnicy spêdzili w dobrze zaopatrzonej i wyposa¿onej czytelni Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciñskiego, gdzie przygotowywali swoje wyst¹pienia. Cennym uzupe³nieniem przygotowañ do fina³u
by³a mo¿liwoæ uczestnictwa w warsztatach na temat emisji g³osu, dykcji,
poprawnoci jêzykowej oraz zasad organizacji wyst¹pieñ publicznych, prowadzonych przez instruktora teatralnego oraz logopedê-redaktora.
Zmagania fina³owe uczestników odby³y siê 18 marca 2009 r. w zabytkowym budynku z XIX w. dawnej Generalnej Komendantury, w którym obecnie
ma sw¹ siedzibê Klub 13 Muz. W jury konkursu zasiedli: Prezes S¹du Okrêgowego w Szczecinie  sêdzia Henryk Sobociñski (przewodnicz¹cy), Zastêpca
Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie  prok. Tadeusz Kulikowski, Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej  mec. Joanna Agacka-Indecka, sêdzia Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.  Jacek Jakiewicz,
cz³onek Trybuna³u Stanu w kadencji 20052007 oraz wspólnik w kancelarii
adwokackiej  mec. Lew Micha³ Lizak, cz³onek SKO w Szczecinie  mec. Alicja
Kujawa, filolog klasyczny z Uniwersytetu Szczeciñskiego  mgr Micha³ Koss
oraz specjalista w zakresie wyk³adni prawa, Przewodnicz¹cy Komisji Jêzyka
Prawnego w Radzie Jêzyka Polskiego PAN  prof. zw. dr hab. Maciej Zieliñski, a tak¿e Redaktor Naczelny Edukacji Prawniczej  Agnieszka Fiutak.
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Ka¿dy z uczestników mia³ 10 minut na wyg³oszenie mowy koñcowej,
przy czym dopuszczalne by³o korzystanie z kodeksów i w³asnych notatek.
Up³yw czasu sygnalizowa³ dzwonek, tak wiêc wa¿ne by³o takie przygotowanie przemówienia, by wykorzystaæ optymalnie czas, ale go nie przekroczyæ.
Wyst¹pienie przed jury z³o¿onym z fachowców oraz licznie zgromadzon¹ publicznoci¹ by³o zapewne doæ stresuj¹ce. Jury ocenia³o wyst¹pienia (punktuj¹c je w skali od 0 do 5) wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: poprawnoæ kwalifikacji prawnej oraz argumentacji, logika uzasadnienia, retoryka, kultura
jêzyka, ogólne wra¿enie.
Zwyciêzc¹ XIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego zosta³ reprezentant naszego Wydzia³u Prawa i Administracji, cz³onek ko³a naukowego
Ad Vocem Pawe³ Sobotko. Wystêpowa³ on w roli pe³nomocnika organu (Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego) w sprawie administracyjnej dotycz¹cej
odmowy przyznania dodatku do zasi³ku rodzinnego. Jego przeciwnikiem by³
Micha³ Kowalski z Uniwersytetu Gdañskiego. Wyst¹pienia stron zakoñczy³y
siê replikami, które równie¿ podlega³y ocenie jury.
II miejsce zaj¹³ Rafa³ Tarsalewski z Uniwersytetu £ódzkiego (pe³nomocnik pozwanego w sprawie cywilnej), za III miejsce przypad³o Marcinowi
Pawlickiemu z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (pe³nomocnik skar¿¹cego w innej sprawie administracyjnej).
Zwyciêzcy otrzymali nagrody rzeczowe i pieniê¿ne ufundowane przez
sponsorów. Mi³ym uzupe³nieniem konkursu by³a czêæ artystyczna  wystêpy
grupy baletowej oraz koncert kwartetu smyczkowego.
Jaros³aw Dobkowski
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Roberto Scevola, Negotium mix tum cum donatione. Origini terminologiche e concentuali, wyd.
Casa Editrice Dott. Antonio Milani CEDAM, Milano 2008, ss. 301.

Roberto Scevola jest jednym z m³odych, dobrze zapowiadaj¹cych siê romanistów w³oskich. Pochodzi z Mediolanu i pracuje na jednym z najlepszych
w³oskich uniwersytetów  w Bolonii. W swoim dorobku posiada liczne prace
naukowe, w tym publikacje monograficzne. Jedn¹ z nich mia³em okazjê ju¿
recenzowaæ1. Autor ten swoje badania koncentruje na kwestiach wymiaru
sprawiedliwoci i statusu sêdziów oraz na wybranych zagadnieniach prawa
prywatnego. Badania naukowe prowadzi, korzystaj¹c z bardzo dobrze zaopatrzonych w³oskich bibliotek, a tak¿e z biblioteki w Leopold-Wenger-Institut
für Rechtsgeschichte na Uniwersytecie Monachijskim.
Temat pracy Roberta Scevoli dotyczy konstrukcji dogmatycznej darowizny (donatio) w okresie republikañskim i pryncypatu. Podstawowym tekstem
rozwa¿anym przez tego autora jest wypowied Aristona, prawnika ¿yj¹cego
na prze³omie pierwszego i drugiego wieku po Chr., zachowana dziêki przekazowi Ulpiana2. Titius Ariston w s³owach mixtum sit negotium cum donatione
po raz pierwszy sformu³owa³ twierdzenie, ¿e darowizna nie jest typow¹ czynnoci¹ prawn¹ rodz¹c¹ zobowi¹zanie (negotium). Jej skutecznoæ zale¿y bowiem od powi¹zania z inn¹ czynnoci¹ prawn¹, rodz¹c¹ skutki cywilnoprawne, np. z venditio viliore pretio, czyli z symboliczn¹ zap³at¹ ceny. Istnia³y
jeszcze inne mo¿liwe sposoby dokonania darowizny, np. poprzez z³o¿enie
stypulacji przez darczyñcê, który w ten sposób zobowi¹zywa³ siê do wydania
okrelonej rzeczy obdarowanemu lub poprzez zwolnienie z d³ugu. Dokonanie
darowizny w taki sposób nie rodzi³o jednak ¿adnej podstawy do wyst¹pienia
przez obdarowanego z roszczeniem o wype³nienie zobowi¹zania. Dopiero
w okresie poklasycznym nieformalna obietnica dokonania darowizny sta³a
siê zaskar¿alnym na podstawie konstytucji cesarskich pactum legitimum3.
1 R. Scevola, La responsabilita del iudex privatus, Studia Prawnoustrojowe 2006, nr 6,
s. 259260.
2 Ulp. 71 ad ed. (39.5.18).
3 M. Kury³owicz, A. Wiliñski, Prawo rzymskie prywatne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2008,
s. 268.
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Recenzowana praca sk³ada siê ze s³owa wstêpnego, czterech rozdzia³ów,
wniosków koñcowych, wykazu autorów i róde³. W pierwszym rozdziale
(s. 575) Roberto Scevola przedstawi³ ramy i schemat rozumowania Aristona
w podstawowym tekcie (D. 39.5.18), bêd¹cym podstaw¹ do dalszych analiz.
Znaczenia fragmentu wypowiedzi prawnika pocz¹tków pryncypatu autor
szuka poprzez odczytanie jego sensu w pierwotnym kontekcie. Nastêpnie
wyjania rozumienie pojêæ negotium i donatio oraz s³owa mixtum. W rozdziale drugim (s. 77155) analizuje tekst Aristona w kontekcie pogl¹dów innych
prudentes okresu klasycznego, w szczególnoci Ulpiana i Papiniana. Na
szczególn¹ uwagê w tym rozdziale zas³uguje egzemplifikacja koncepcji Aristona w optyce kontraktów nienazwanych donatio ut aliquid facias. W koñcu
Robert Scevola dokonuje wyjanienia pojêcia negotium mix tum cum donatione. W rozdziale trzecim (s. 157194) przedstawione zosta³y pogl¹dy Pomponiusza (D. 24.1.31.3), który dokona³ modyfikacji koncepcji darowizny autorstwa Aristona. W czwartym rozdziale (s. 195270) Roberto Scevola prezentuje
dalsz¹ interpretacjê Ulpiana pogl¹dów Aristona.
Praca ma charakter wy³¹cznie prawnohistoryczny. Takie ustawienie
przedmiotu badañ niew¹tpliwie mieci siê w ramach tradycyjnych badañ
romanistycznych. Wspó³czenie jednak romanici podejmuj¹ badania o charakterze prawnoporównawczym. Do pionierów tego kierunku zalicza siê
m.in. P. Steina, A. Watsona, T. Garo, R. Zimmermanna, a we W³oszech
A. Petrucciego. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e problematyka darowizny doskonale nadaje siê do prowadzenia badañ z zastosowaniem metody prawnoporównawczej. Naturalnie, uwaga ta nie przekrela wartoci samej pracy, bowiem
wk³ad naukowy Roberta Scevoli w rozwój badañ romanistycznych jest powa¿ny. Jego monografia jest bardzo dobrze udokumentowana, a analiza róde³ zosta³a przeprowadzona poprawnie.
Bronis³aw Sitek
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Bogus³aw Cudowski, Dodatkowe zatrudnienie,
Wolters Kluwer Polska, 2007, ss. 324.

Literatura na temat prawa pracy, a w czêci tak¿e prawa administracyjnego wzbogaci³a siê w 2007 r. o oczekiwan¹ przez teoretyków i praktyków
pozycjê monograficzn¹ powiêcon¹ dodatkowemu zatrudnieniu. Problematyka ta nie by³a dot¹d przedmiotem tak szczegó³owych i kompleksowych rozwa¿añ. Jak podaje B. Cudowski, dodatkowe zatrudnienie w Polsce w ostatnich latach podejmowa³o ok. 12% pracowników, a z prognoz wcale nie
wynika, by zjawisko to wykazywa³o tendencjê spadkow¹.
Dodatkowe zatrudnienie  bêd¹ce odstêpstwem od zasady pojedynczego
zatrudnienia, któr¹ zak³ada wiêkszoæ regulacji prawnych  rodzi tak wiele
problemów, ¿e nawet w monograficznym opracowaniu powiêconym temu
zagadnieniu nie by³o mo¿liwe ich pe³ne omówienie. Informacje na temat
kwestii pominiêtych s¹ jednak przez autora konsekwentnie wspominane.
U³atwia to wywody, a czytelnika uspokaja, ¿e okrelone sprawy nie zosta³y
przeoczone, lecz z pewnych wzglêdów wy³¹czone z rozwa¿añ. Pomimo tych
wy³¹czeñ, a byæ mo¿e w³anie dziêki nim, opracowanie B. Cudowskiego
w sposób szczegó³owy, a zarazem bardzo przejrzysty prezentuje problematykê dodatkowego zatrudnienia.
Recenzowana praca, poza wprowadzeniem omawiaj¹cym jej za³o¿enia
i konstrukcjê, obejmuje siedem zasadniczych rozdzia³ów, z których ka¿dy
 niezale¿nie od uogólnieñ zamieszczonych na koñcu monografii  koñczy siê
wnioskami cz¹stkowymi.
Punktem wyjcia jest konstytucyjna zasada wolnoci wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy (art. 65 ust. 1 Konstytucji). To
w³anie z niej wynika podmiotowe prawo pozostawania w wiêcej ni¿ jednym
stosunku pracy, a wiêc prawo do dodatkowego zatrudnienia. Warto w tym
miejscu wspomnieæ, ¿e prawo to mo¿na wywieæ tak¿e z okrelonej w Konstytucji zasady wolnoci dzia³alnoci gospodarczej (art. 22). Nale¿y ona, zdaniem konstytucjonalistów, do grupy praw podmiotowych i obejmuje prawo do
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek, jak równie¿ wykonywania pracy w warunkach podporz¹dkowania. Zasadnicz¹ czêæ rozdzia³u I zajmuj¹ rozwa¿ania o ograniczeniach prawa do dodatkowego zatrudnie-
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nia, które to ograniczenia  w sposób nieprzekrelaj¹cy jego istoty  mo¿e
wprowadziæ ustawa po zaistnieniu przes³anek okrelonych w art. 31 Konstytucji. Poza mo¿liwoci¹ ograniczania prawa do dodatkowego zatrudnienia
w drodze ustawy, autor omawia kontrowersyjne ograniczenia wynikaj¹ce
z umów indywidualnych i zbiorowych, czyli tzw. uk³adów zbiorowych pracy.
Na rozdzia³ II sk³adaj¹ siê rozwa¿ania dotycz¹ce ustawowego zakresu
przedmiotowo-podmiotowych ograniczeñ dodatkowego zatrudnienia wybranych grup zawodowych. Do omówionych grup zawodowych nale¿¹ pracownicy sfery bud¿etowej i funkcjonariusze pañstwowi, a w szczególnoci: pracownicy administracji publicznej (w tym urzêdów pañstwowych, s³u¿by cywilnej
i pracownicy samorz¹dowi), pracownicy organów nadzoru i kontroli (Najwy¿szej Izby Kontroli, regionalnych izb obrachunkowych, Narodowego Funduszu
Zdrowia, Pañstwowej Inspekcji Pracy, cz³onkowie samorz¹dowych kolegiów
odwo³awczych), sêdziowie i prokuratorzy, nauczyciele akademiccy, funkcjonariusze i ¿o³nierze zawodowi. Wyszczególnione grupy zawodowe obowi¹zuje
zasada wykonywania zatrudnienia tylko w jednym podstawowym miejscu
pracy, dodatkowe zatrudnienie za mo¿e byæ podejmowane na zasadzie wyj¹tku. Wynikaj¹cy z ustaw podmiotowy zakres ograniczeñ dotycz¹cy tych
grup zawodowych na ogó³ nie budzi w¹tpliwoci w odró¿nieniu od ograniczeñ
przedmiotowych, okrelanych w poszczególnych pragmatykach w sposób
zró¿nicowany i za pomoc¹ zwrotów niedookrelonych, rodz¹cych nieraz
znaczne trudnoci interpretacyjne.
Opracowanie nie mog³o pomin¹æ zagadnienia wykonywania dodatkowego
zatrudnienia (kontynuowania wykonywanego ju¿ wczeniej lub podejmowania w okresie zwolnienia) w ró¿norodnych przypadkach zwolnieñ pracowników z obowi¹zku wiadczenia pracy (wykonywania s³u¿by) w podstawowym
miejscu pracy. W rozdziale III omówione zosta³o wiêc wykonywanie dodatkowego zatrudnienia w okresie: (1) urlopu wypoczynkowego przys³uguj¹cego
wszystkim pracownikom, urlopu bezp³atnego przewidzianego w kodeksie
pracy i pragmatykach, urlopu bezp³atnego i zwolnieñ w celu wykonywania
innego zatrudnienia u tego samego lub innego pracodawcy lub wykonywania
innych zajêæ lub funkcji niezwi¹zanych z dotychczasowymi obowi¹zkami,
urlopu wychowawczego; (2) choroby i urlopu dla poratowania zdrowia;
(3) przeniesienia pracownika w stan nieczynny i zwolnieñ z obowi¹zku
wiadczenia pracy; (4) trwa³ego zakoñczenia aktywnoci zawodowej (emerytura, renta, stan spoczynku). Ogóln¹ cech¹ wyró¿nionych przypadków zwolnieñ z obowi¹zku wiadczenia pracy jest wynikaj¹ca z przepisów zró¿nicowana mo¿liwoæ wykonywania dodatkowego zatrudnienia lub brak regulacji na
ten temat.
Zagadnienia wy³aniaj¹ce siê w zwi¹zku z dodatkowym zatrudnieniem
u tego samego pracodawcy, czyli tzw. zatrudnienie pracownicze lub na podstawie umów cywilnoprawnych, w ca³oci wype³niaj¹ strony IV rozdzia³u
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pracy. Autor wychodzi od akceptowanego w orzeczeniach S¹du Najwy¿szego
stanowiska, ¿e zatrudnienie pracownicze jest mo¿liwe, o ile jego wykonywanie nie bêdzie to¿same z dotychczasowym zatrudnieniem i nie sprzeciwiaj¹
siê temu przepisy szczególne (np. o czasie pracy kierowców lub dotycz¹ce
ochrony ¿ycia lub zdrowia pracowników). Co warte podkrelenia, nie nastêpuje w tym przypadku naruszenie przepisów o czasie pracy, gdy¿ przy pracy
ró¿nego rodzaju  nawet na rzecz tego samego pracodawcy  czas pracy
nale¿y liczyæ odrêbnie dla ka¿dego stosunku pracy. Nawi¹zanie nowego stosunku pracy w nieuchronny sposób prowadzi jednak do ró¿nych mo¿liwoci
traktowania poprzedniego zatrudnienia. S¹ one w pracy B. Cudowskiego
konsekwentnie nawietlane i oceniane z prawnego punktu widzenia.
Autor zasadnie przyjmuje, ¿e przepisy prawa pracy nie znaj¹ bezporedniego zakazu dodatkowego zatrudnienia w³asnego pracownika (do wykonywania pracy tego samego czy innego rodzaju) na podstawie umowy cywilnoprawnej, za wyj¹tkiem sytuacji, gdy jej wykonywanie spe³nia³oby cechy
stosunku pracy. Zatrudnienie cywilnoprawne, którego treci¹ jest wykonywanie pracy tego samego rodzaju co przy zatrudnieniu podstawowym, mo¿e
prowadziæ do naruszenia przepisów o godzinach nadliczbowych, a samo zawarcie umowy cywilnoprawnej mo¿e wi¹zaæ siê z naruszeniem przepisów
o ubezpieczeniu spo³ecznym.
Rozdzia³ V dotyka materii szczególnie subtelnej i zawi³ej, ale niew¹tpliwie podstawowej dla tematu dodatkowego zatrudnienia. Zosta³ on powiêcony
podstawom, formom i procedurom ograniczenia konstytucyjnej zasady wolnoci pracy. Ograniczenia te mog¹ mieæ postaæ zakazu podejmowania okrelonych rodzajów dodatkowego zatrudnienia albo te¿ zakazu podejmowania jakichkolwiek zatrudnieñ z jednoczesnym wskazaniem, jakie z nich s¹ jedynie
dopuszczalne. Szczegó³owe rozwa¿ania na temat ustawowych ograniczeñ
uporz¹dkowane zosta³y wed³ug stopnia ich mocy wi¹¿¹cej. W kolejnoci omówiono: zgodê na dodatkowe zatrudnienie z rozró¿nieniem na pracowników
i funkcjonariuszy, zawiadomienie o podjêciu dodatkowego zatrudnienia
z mo¿liwoci¹ wyra¿enia sprzeciwu przez uprawniony organ, jak równie¿
limitowanie czasu dodatkowego zatrudnienia. Swoistym ograniczeniem dodatkowego zatrudnienia jest zagro¿enie sankcj¹ w postaci rozwi¹zania stosunku pracy z pracownikiem, który podj¹³ okrelone zatrudnienie, a te
w ocenie uprawnionego organu  dokonanej w trakcie jego wykonywania
 narusza wartoci okrelone w przepisach. W tym ostatnim przypadku stosowne regulacje nie uzale¿niaj¹ jednak zatrudnienia od wczeniejszego uzyskania zgody pracodawcy. Nie wymagaj¹ te¿ zawiadomienia o zatrudnieniu,
a ocena, czy dane zatrudnienie nie narusza przepisów, pozostawiona jest
samemu pracownikowi. Sytuacja taka dotyczy pracowników samorz¹dowych.
Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e i tak sam¹ w sobie nie³atw¹ problematykê
ograniczeñ dodatkowego zatrudnienia komplikuje jeszcze u¿ywanie zwrotów
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niedookrelonych, obowi¹zek uzyskania zgody bez okrelenia kryteriów jej
udzielenia i czasu, na jaki powinna byæ udzielona, brak mo¿liwoci s¹dowej
weryfikacji odmowy udzielenia zgody funkcjonariuszom, luka prawna w postaci braku regulacji przes³anek i procedury cofniêcia zgody.
W rozdziale VI omówiona zosta³a odpowiedzialnoæ wobec podstawowego
pracodawcy za naruszenie zakazów i ograniczeñ odnosz¹cych siê do dodatkowego zatrudnienia. Mieszcz¹ce siê w tej odpowiedzialnoci sankcje mog¹ byæ
przewidziane w samej ustawie (np. pracownicy samorz¹dowi) lub te¿ byæ
stosowane na zasadach ogólnych, dotycz¹cych danej grupy pracowniczej. Dokonanie niezbêdnej systematyzacji tych z³o¿onych i obszernych zagadnieñ
pozwoli³o na wyodrêbnienie odpowiedzialnoci:
1) pracowników podlegaj¹cych regulacjom kodeksu pracy. Przewidziane
w nim kary porz¹dkowe za naruszenie obowi¹zków pracowniczych, zwi¹zanych ze wiadczeniem pracy, nie mog¹ byæ stosowane za naruszenie ograniczeñ dotycz¹cych podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Jedyn¹ reakcj¹
pracodawcy w takiej sytuacji jest mo¿liwoæ rozwi¹zania stosunku pracy;
2) pracowników podlegaj¹cych regulacjom pragmatyk. Wobec tych pracowników mo¿e byæ stosowana nieznana kodeksowi pracy odpowiedzialnoæ
s³u¿bowa, daj¹ca du¿o wiêksze mo¿liwoci ró¿nicowania kar w zale¿noci od
okolicznoci danego przypadku. Autor omówi³ bardziej szczegó³owo odpowiedzialnoæ nauczycieli akademickich, pracowników samorz¹dowych oraz sêdziów i prokuratorów.
Treci¹ ostatniego rozdzia³u pracy s¹ zagadnienia bêd¹ce konsekwencj¹
dodatkowego zatrudnienia. Mimo swej donios³oci i ró¿norodnoci, nie s¹ one
kompleksowo uregulowane w polskim prawie. Dlatego te¿ B. Cudowski, po
omówieniu kryteriów odró¿niaj¹cych zatrudnienie podstawowe od dodatkowego, omawia wybrane przyk³ady regulacji prawnych dotycz¹cych poszczególnych uprawnieñ pracowniczych, na które wp³yw ma (b¹d nie ma) sta¿
pracy i wieloæ zatrudnieñ. Do uprawnieñ tych nale¿¹: wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe i korzystanie ze wiadczeñ z funduszu socjalnego. W tym
rozdziale zosta³y te¿ nawietlone: wp³yw dodatkowego zatrudnienia na
mo¿liwoæ wypowiedzenia umowy o pracê u podstawowego i dodatkowego
pracodawcy ze zwróceniem uwagi na sytuacjê, gdy pracownik korzysta ze
szczególnej ochrony, jak równie¿ wp³yw naruszenia i kolizji obowi¹zków
u dodatkowego pracodawcy na trwa³oæ stosunku pracy i odpowiedzialnoæ
u podstawowego pracodawcy.
Niezale¿nie od konkluzji zamieszczonych na koñcu ka¿dego rozdzia³u,
rozbudowane i uporz¹dkowane wnioski zawarte s¹ w zakoñczeniu pracy.
Obraz kwestii prezentowanych w pracy jest wiêc bardzo czytelny, co szczególnie wa¿ne dla czytelników stykaj¹cych siê z t¹ problematyk¹ po raz pierwszy
i pragn¹cych poznaæ zarysy i podstawowe tezy omawianego zagadnienia.
Zamiarem autora nie by³o jednak przygotowanie komentarza do przepisów
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reguluj¹cych dodatkowe zatrudnienie, gdy¿  jak siê wydaje  by³oby to
zadanie niewykonalne, m.in. z uwagi na ogrom i zmiennoæ aktów prawnych.
Czytelnicy, których interesuj¹ szczegó³owe regulacje dotycz¹ce konkretnej
grupy pracowniczej, bêd¹ zmuszeni siêgn¹æ do aktów prawnych b¹d artyku³ów naukowych. Przedmiotowe opracowanie bêdzie jednak w tym wzglêdzie
bardzo pomocne, gdy¿ poza bibliografi¹ i wykazem aktów prawnych zawiera
wykaz orzecznictwa S¹du Najwy¿szego i tezy najwa¿niejszych orzeczeñ odnosz¹cych siê do zagadnieñ dodatkowego zatrudnienia.
Przemys³aw Palka
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Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia
23 lipca 2008 r., III CZP 68/08
Do okresu posiadania samoistnego prowadz¹cego do nabycia w³asnoci
nieruchomoci w drodze zasiedzenia nie dolicza siê okresu posiadania rzeczy
jak u¿ytkownik wieczysty1.
Pogl¹d S¹du Najwy¿szego ukazany w tezie niniejszej uchwa³y jest reakcj¹ na kontrowersje pojawiaj¹ce poród przedstawicieli doktryny, oscyluj¹ce
g³ównie wokó³ (nie)mo¿noci doliczania okresu posiadania poprzednika-u¿ytkownika wieczystego do okresu posiadania prowadz¹cego do zasiedzenia prawa w³asnoci nieruchomoci. Wyra¿ona koncepcja stanowi³a odpowied na
przedstawione przez S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu w dniu 15 kwietnia 2008 r.
w sprawie o sygn. II Ca 221/08 zagadnienie prawne: czy do czasu posiadania
prowadz¹cego do nabycia przez zasiedzenie w³asnoci nieruchomoci dolicza
siê okres posiadania poprzedników prawnych prowadz¹cy do nabycia w drodze zasiedzenia prawa wieczystego u¿ytkowania nieruchomoci w sytuacji,
gdy przed up³ywem okresu zasiedzenia prawa wieczystego u¿ytkowania nieruchomoci nast¹pi³o przekszta³cenie tego prawa w prawo w³asnoci?.
Zadaniem glosatorów bêdzie wykazanie ca³kowitej poprawnoci stanowiska przedstawionego przez najwy¿szy organ wymiaru sprawiedliwoci, wyra¿onego na kanwie indywidualnego stanu faktycznego. Zanim jednak zostan¹
zaprezentowane poszczególne argumenty w tym zakresie, nale¿y poczyniæ
kilka uwag wstêpnych.
Otó¿ u¿ytkowanie wieczyste jest jednym ze sposobów rozporz¹dzenia
nieruchomociami gruntowymi przez Skarb Pañstwa i jednostki samorz¹du
terytorialnego2. W pimiennictwie przyjmuje siê, i¿ prawo to ma charakter
poredni miêdzy prawem w³asnoci a ograniczonymi prawami rzeczowymi
obci¹¿aj¹cymi grunty3. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami4, oddanie gruntu w u¿ytkowanie
wieczyste nastêpuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialne1
2
3
4

Biuletyn S¹du Najwy¿szego 2008, nr 7, s. 7; LEX nr 408410.
E. Gniewek, Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 165.
S. Rudnicki, Nabycie przez zasiedzenie, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 37.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z pón. zm.
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go. Nadto wymagany jest tu wpis do ksiêgi wieczystej o charakterze konstytutywnym, co oznacza, ¿e prawo to powstaje dopiero z momentem dokonania
przedmiotowego wpisu.
W¹tpliwoci odnonie do mo¿noci nabycia prawa u¿ytkowania wieczystego w drodze zasiedzenia zrodzi³y siê ju¿ w latach siedemdziesi¹tych XX w.,
tj. z chwil¹ umieszczenia w kodeksie cywilnym5 rozdzia³u II traktuj¹cego
o zasiedzeniu6. Rozstrzygniêciem kwestii zaj¹³ siê S¹d Najwy¿szy, który
udzieli³ pozytywnej odpowiedzi na postawione przez Pierwszego Prezesa
S¹du Najwy¿szego pytanie prawne: czy dopuszczalne jest nabycie u¿ytkowania wieczystego przez zasiedzenie?7. W uzasadnieniu stanowiska powo³ano
siê w szczególnoci na potrzebê stosowania do u¿ytkowania wieczystego per
analogiam przepisu art. 172 i n. k.c. Zdaniem SN, takie zachowanie pozwoli
bowiem na wype³nienie swoistej luki prawnej dotycz¹cej analizowanego zagadnienia, jaka powsta³a na gruncie regulacji traktuj¹cej o zasiedzeniu8.
Kolejn¹ wa¿k¹, a zarazem niebywale sporn¹ kwesti¹ by³a odpowied na
pytanie, czy niezgodnoæ treci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym dotyczy jedynie wpisu Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du
terytorialnego jako w³aciciela w dziale II, czy tak¿e prawa u¿ytkowania
wieczystego, gdy uprawniony z tego tytu³u powo³uje siê na rêkojmiê wiary
publicznej ksi¹g wieczystych9. Zdaniem SN, zaprezentowanym w wyroku
z dnia 21 czerwca 1968 r.10, aprobata stanowiska, w myl którego osoba
nabywaj¹ca w drodze umowy zawartej ze Skarbem Pañstwa u¿ytkowanie
wieczyste na nieruchomoci nie bêd¹cej de facto w³asnoci¹ pañstwa, mo¿e
skutecznie powo³aæ siê na przepis art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o ksiêgach wieczystych i hipotece11, prowadzi³aby do sprzecznoci z naczeln¹
regu³¹ wynikaj¹c¹ z art. 232 k.c., zgodnie z któr¹ u¿ytkowanie wieczyste
mo¿na ustanowiæ jedynie na gruncie stanowi¹cym w³asnoæ pañstwow¹.
W celu usuniêcia tych rozbie¿noci SN sformu³owa³ generalny postulat przypisania priorytetowego znaczenia przepisowi art. 232 k.c. W konsekwencji
uzna³, i¿ nie jest dopuszczalne nabycie u¿ytkowania wieczystego na gruntach
nie bêd¹cych w³asnoci¹ pañstwa, nawet wówczas, gdy nabywca dzia³a³ cum
bono fidei12. Niniejsze stanowisko znalaz³o odzwierciedlenie w pimiennictwie13 oraz w kolejnym wyroku SN z dnia 14 maja 1986 r.14, gdzie podkrelo5
6
7

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z pón. zm.).
S. Rudnicki, op. cit., s. 43.
Patrz uchwa³a SN (7) z dnia 11 grudnia 1975 r., III CZP 63/75, OSNCP 1976, nr 12,
poz. 259.
8 Tak w uzasadnieniu powy¿szej uchwa³y SN (7).
9 S. Rudnicki, op. cit., s. 46.
10 III CRN 139/68, OSNCP 1969, nr 5, poz. 93.
11 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., nr 124, poz. 1361 z pón. zm.
12 Patrz uzasadnienie wy¿ej wskazanego wyroku SN. Por. te¿ S. Rudnicki, op. cit., s. 46.
13 S. Breyer, Glosa do wyroku SN z dnia 21 czerwca 1968 r. (III CRN 139/68), OSP 1970,
nr 6, poz. 119.
14 II CR 28/86, OSNCP 1987, nr 8, poz. 122.
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no, ¿e zasada wiarygodnoci ksi¹g wieczystych nie ma zastosowania w przypadku u¿ytkowania wieczystego. Zdaniem glosatorów, pogl¹d ten nale¿y
w pe³ni zaakceptowaæ. Przyjêcie odmiennego zapatrywania, w lad za
J.S. Pi¹towskim15 i A. Szpunarem16, grozi³oby niebezpieczeñstwem powstania sytuacji, w której w³aciciel konkretnej nieruchomoci zachowa³by
wszystkie uprawnienia w³acicielskie, z wyj¹tkiem tych, które realizowa³by
Skarb Pañstwa (lub jednostka samorz¹du terytorialnego) jako strona umowy
u¿ytkowania wieczystego. Sztucznoæ koncepcji nie przekonuje i z tego
wzglêdu nie zas³uguje na aprobatê.
Wracaj¹c do g³ównego nurtu wywodów, nale¿y w lad za SN zauwa¿yæ,
i¿ poza sporem pozostaje fakt, ¿e miêdzy prawem w³asnoci a prawem u¿ytkowania wieczystego zachodz¹ pewne wa¿kie ró¿nice. Te najbardziej znamienne wynikaj¹ z istoty u¿ytkowania wieczystego, które  jak ju¿ wy¿ej
wskazano  jest postrzegane jedynie jako prawo porednie pomiêdzy bezwzglêdnym prawem na rzeczy w³asnej a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Celem u¿ytkowania wieczystego, wprowadzonego do polskiej regulacji
prawnej w latach szeædziesi¹tych17, by³o umo¿liwienie obywatelom korzystania z nieruchomoci pañstwa (dzi te¿ samorz¹du) w zakresie zbli¿onym
do prawa w³asnoci, aczkolwiek mimo przyznania uprawnionemu podmiotowi bardzo silnego w³adztwa nad nieruchomoci¹, jej w³asnoæ zawsze pozostawa³a po stronie pañstwa (jednostki samorz¹du terytorialnego). Okolicznoæ ta oczywicie w ¿adnym razie nie podwa¿a faktu, i¿ oba wskazane wy¿ej
prawa mo¿na nabyæ w drodze zasiedzenia. Nadto w judykaturze podkrela siê,
¿e dopuszczalne jest nabycie prawa wieczystego u¿ytkowania przez zasiedzenie biegn¹ce przeciwko poprzedniemu wieczystemu u¿ytkownikowi18. Kwestia ta, w zestawieniu z art. 176 § 1 k.c., nie powinna budziæ ¿adnych w¹tpliwoci. W pimiennictwie wskazuje siê dodatkowo, i¿ zasiedzenie w opisywanej
sytuacji musi biec stricte przeciwko poprzedniemu u¿ytkownikowi wieczystemu, co równoczenie wyklucza tak¹ sposobnoæ w stosunku do nieobci¹¿onej
prawem porednim w³asnoci pañstwowej19. Pojawia siê jednak w¹tpliwoæ,
czy okres posiadania rzeczy jak u¿ytkownik wieczysty mo¿e byæ skutecznie
zaliczony na poczet posiadania zmierzaj¹cego do zasiedzenia prawa w³asnoci.
Za udzieleniem pozytywnej odpowiedzi na postawione wy¿ej pytanie
przemawia³yby nastêpuj¹ce argumenty:
15 J. S. Pi¹towski, Glosa do wyroku SN z dnia 21 czerwca 1968 r. (III CRN 139/68), OSP
1971, nr 3, poz. 55.
16 A. Szpunar, Glosa do wyroku SN z dnia 21 czerwca 1968 r. (III CRN 139/68), OSP
1996, nr 78, s. 137. Zob. tak¿e uchwa³ê SN z dnia 18 marca 1994 r., III CZP 28/94, Biuletyn
S¹du Najwy¿szego 1994, nr 3, s. 16.
17 W drodze ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach
(Dz.U. nr 32, poz. 159 z pón. zm.).
18 Tak SN (7) w powo³ywanej ju¿ uchwale z dnia 11 grudnia 1975 r., III CZP 63/75.
19 S. Rudnicki, op. cit., s. 44.
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 bliskoæ rodzajowo-funkcjonalna prawa w³asnoci i u¿ytkowania wieczystego, a przez to podobieñstwo w aktach w³adania rzecz¹,
 treæ art. 176 k.c.,
 domniemanie prawne wynikaj¹ce z art. 339 k.c.,
 to¿sama funkcja zasiedzenia, zarówno w odniesieniu do w³asnoci, jak
i u¿ytkowania wieczystego, maj¹ca prowadziæ do wyeliminowania d³ugotrwa³ej rozbie¿noci pomiêdzy stanem faktycznym a stanem prawnym nieruchomoci20.
Per analogiam, tzn. jako okolicznoæ nie przeszkadzaj¹c¹ w gloryfikacji
niniejszego stanowiska, nale¿a³oby w ocenie SN traktowaæ regulacjê zawart¹
w art. 123 § 1 pkt 1 k.c. w zwi¹zku z art. 175 k.c. Trafnie bowiem S¹d
konstatuje, ¿e wyst¹pienie przez dotychczasowego u¿ytkownika wieczystego
z ¿¹daniem przekszta³cenia przys³uguj¹cego mu prawa we w³asnoæ nie stanowi czynnoci przedsiêwziêtej przed s¹dem lub innym organem powo³anym
do rozpoznawania spraw danego rodzaju bezporednio w celu dochodzenia
lub ustalenia, tudzie¿ zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia21.
Nie dezawuuj¹c powy¿szego, trzeba jednak zwróciæ uwagê na szerok¹
argumentacjê przemawiaj¹c¹ za negatywn¹ odpowiedzi¹ na powy¿sze pytanie, a co za tym idzie  aprobat¹ zapatrywania wyra¿onego przez SN na
gruncie rozpoznawanej sprawy.
Po pierwsze, nale¿y pamiêtaæ o poczynionym na wstêpie rozró¿nieniu na
dwa osobne atrybuty: w³acicielski i u¿ytkownika wieczystego. Skoro za
w³asnoæ jest bezspornie prawem odmiennym od u¿ytkowania wieczystego,
to notoryjny staje siê fakt odmiennoci posiadania nieruchomoci w zakresie
ka¿dego z dwóch praw. Innymi s³owy posiadanie takiej rzeczy z zamiarem
zasiedzenia prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci mo¿e, przy spe³nieniu pozosta³ych ustawowych przes³anek zasiedzenia, prowadziæ do zasiedzenia wy³¹cznie tego konkretnego uprawnienia, a nie np. prawa w³asnoci.
Zajêcie stanowiska przeciwnego w opisanej materii pozostawa³oby w sprzecznoci z wol¹ zasiaduj¹cego, co niew¹tpliwie zas³ugiwa³oby na dezaprobatê.
Ukazane i w pe³ni popierane przez glosatorów zapatrywanie wydaje siê korespondowaæ z licznymi judykatami SN, a zw³aszcza z:
 wyrokiem z dnia 17 kwietnia 1997 r., I CKU 32/97, w myl którego
samoistne posiadanie nieruchomoci w zakresie u¿ytkowania wieczystego
jest faktycznym wykonywaniem w³adztwa nad nieruchomoci¹, z zamiarem
posiadania jej dla siebie w granicach odpowiadaj¹cych treci u¿ytkowania
wieczystego22;
 postanowieniem z dnia 25 marca 2004 r., II CK 105/03, zgodnie
z którym przes³ank¹ nabycia u¿ytkowania wieczystego przez zasiedzenie jest
20
21
22

Tak SN w uzasadnieniu glosowanej uchwa³y.
Ibidem.
Prokuratura i Prawo 1997, nr 10, s. 35; LEX nr 30382.
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samoistne posiadanie nieruchomoci przez odpowiedni okres, polegaj¹ce na
faktycznym w³adaniu rzecz¹ jak u¿ytkownik wieczysty23.
Mimo ¿e w doktrynie pojawiaj¹ siê pewne w¹tpliwoci co do tego, czy
posiadanie w ramach u¿ytkowania wieczystego stanowi posiadanie samoistne zale¿ne, czy te¿ poredni stan faktyczny pomiêdzy dwoma wczeniej wymienionymi, to jednak ca³kowicie zasadna pozostaje konkluzja SN, i¿ posiadania
w zakresie u¿ytkowania samoistnego nie mo¿na uto¿samiaæ z posiadaniem jak
w³aciciel24. Chodzi wiêc tu zawsze o dwa rozbie¿ne stany faktyczne, prowadz¹ce do nabycia w drodze zasiedzenia dwóch odmiennych praw. Powy¿szego
spostrze¿enia w ¿adnym razie nie neguje fakt, i¿ u¿ytkowanie wieczyste
wyposa¿a uprawnionego w szerokie atrybuty zbli¿one do pe³nego w³adztwa
nad nieruchomoci¹. W takim przypadku jednak w³acicielem rzeczy bêdzie
nadal Skarb Pañstwa lub jednostka samorz¹du terytorialnego, a u¿ytkowanie wieczyste pozostanie prawem na rzeczy cudzej.
W tych okolicznociach nale¿y równie¿ podzieliæ twierdzenie SN, jakoby
bez wa¿kiego znaczenia w analizowanej materii pozostawa³a zasada prawna
w postaci uchwa³y siedmiu sêdziów SN z dnia 11 grudnia 1975 r., III CZP 63/75,
która rozstrzygnê³a ostatecznie kwestiê dopuszczalnoci nabycia u¿ytkowania wieczystego przez zasiedzenie biegn¹ce przeciwko poprzedniemu wieczystemu u¿ytkownikowi25 . Z przyczyn opisanych powy¿ej nie mo¿e ona bowiem stanowiæ podstawy dla przyjêcia mo¿liwoci doliczania, ju¿ nawet
in abstracto, do okresu posiadania w³acicielskiego czasu posiadania nieruchomoci jak u¿ytkownik wieczysty. Nie mo¿na bowiem przyj¹æ, co gloryfikuje SN, a¿eby bieg zasiedzenia pod¹¿a³ za osob¹, wzglêdem której przekszta³cono u¿ytkowanie wieczyste w prawo w³asnoci. Wrêcz przeciwnie,
w ocenie glosatorów bieg przedmiotowego terminu winien ka¿dorazowo pod¹¿aæ za indywidualnym zamiarem danej osoby, w tym równie¿ w przedmiocie ius posidendi. Przypisanie animus posiadacza charakteru priorytetowego
jest tu ca³kowicie uzasadnione i pozostaje w zgodzie z zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego. Poza tym nie sposób nie zauwa¿yæ, i¿ zajête stanowisko zapewnia osobie, przeciwko której biegnie zasiedzenie, mo¿liwoæ skutecznej obrony przys³uguj¹cego jej prawa poprzez podjêcie czynnoci przerywaj¹cych bieg
terminu zasiedzenia26.
Reasumuj¹c, chwila skutecznej transformacji u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoci musia³aby stanowiæ termin ad quem posiadania nieruchomoci jak u¿ytkownik wieczysty i jednoczenie termin a quo posiadania
o charakterze w³acicielskim27.
23
24
25
26
27

Monitor Prawniczy 2006, nr 24; LEX nr 205451.
Patrz uzasadnienie glosowanej uchwa³y.
OSNCP 1976, nr 12, poz. 259.
Zob. uzasadnienie glosowanej uchwa³y.
Ibidem.
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Powy¿sze ogólne zapatrywanie na kanwie badanego przez SN stanu faktycznego zosta³o dodatkowo wzmocnione przez dwie konkretne okolicznoci.
Po pierwsze, gdyby nabycie u¿ytkowania wieczystego nast¹pi³o przed przekszta³ceniem tego prawa we w³asnoæ, a nastêpnie wydano stosown¹ decyzjê
o takim przekszta³ceniu, s¹d nie by³by w³adny do wydania orzeczenia stwierdzaj¹cego nabycie nie istniej¹cego ju¿ prawa. W takiej sytuacji konieczne
by³oby uprzednie wzruszenie decyzji administracyjnej w specjalnym trybie
przewidzianym prawem. Po wtóre, zajêcie stanowiska odmiennego ni¿ wyra¿one w tezie glosowanej uchwa³y, w okolicznociach opisywanego stanu faktycznego, prowadzi³oby do sytuacji zgo³a anormalnej, kiedy to poprzednik
prawny podmiotu posiada³by czêæ nieruchomoci w charakterze u¿ytkownika wieczystego, pozosta³¹ za czêæ  jak w³aciciel28.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, glosatorzy pozytywnie oceniaj¹ stanowisko
SN zaprezentowane w uchwale z dnia 23 lipca 2008 r., sygn. III CZP 68/08.
Zdaniem autorów, uchwale tej  przez wzgl¹d na istniej¹ce reperkusje doktrynalne w analizowanej materii, a tak¿e fakt orzekania w sk³adzie siedmiu
sêdziów SN  warto by³o nadaæ moc zasady prawnej celem zminimalizowania
pola do nadu¿yæ interpretacyjnych w tym zakresie oraz przedstawienia
w pe³ni transparentnej i wi¹¿¹cej opinii dla praktyków stosuj¹cych prawo.
Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski

28

Szerzej ibidem.
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Glosa do uchwa³y sk³adu siedmiu sêdziów Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II FPS 1/08)
1) Wniosek o wymierzenie organowi grzywny, wymieniony w art. 55 § 1
zdanie pierwsze p.p.s.a., jest pismem wszczynaj¹cym odrêbne postêpowanie
w rozumieniu art. 63 p.p.s.a., od którego na podstawie art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a.
pobiera siê wpis s¹dowy.
2) Od postanowienia, o którym mowa w art. 55 § 1 zdanie drugie p.p.s.a.,
zgodnie z art. 173 § 1 in fine p.p.s.a. w zw. z art. 194 § 1 pkt 10 p.p.s.a. s³u¿y
stronie za¿alenie, a nie skarga kasacyjna1.
Glosowana uchwa³a jest wa¿ka nie tylko z punktu widzenia doktryny2,
lecz przede wszystkim istotna dla praktyki s¹dowej3. Uchwa³a ta zosta³a
podjêta przez poszerzony sk³ad NSA na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi4 (dalej: p.p.s.a.), w ramach nadzoru judykacyjnego, jako tzw. uchwa³a abstrakcyjna, a wiêc maj¹ca na celu wyjanienie przepisów prawnych,
których stosowanie wywo³a³o rozbie¿noci w orzecznictwie s¹dów administracyjnych. Nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e tego rodzaju uchwa³a, bêd¹ca instrumentem ujednolicania orzecznictwa s¹dów administracyjnych, prowadzi do
zwi¹zania sk³adów orzekaj¹cych wyra¿onym w jej sentencji pogl¹dem, co
stanowi wyj¹tek od konstytucyjnej zasady podleg³oci sêdziów wy³¹cznie
Konstytucji i ustawom (art. 178 ust. 1 Konstytucji)5. Zwi¹zanie to ma
1 ONSAiWSA 2008, nr 3, poz. 42, s. 1736 (ze zdaniem odrêbnym); Zeszyty Naukowe
S¹downictwa Administracyjnego 2008, nr 3, s. 125135 i nr 6, s. 105112; Prokuratura
i Prawo  dodatek Orzecznictwo 2008, nr 9, poz. 48, s. 3746; OSP 2008, nr 9, poz. 91,
s. 609615; Lex nr 360881.
2 Ukaza³y siê ju¿ cztery glosy: J. Borkowskiego, P. Brzozowskiego, W. Chrócielewskiego
oraz A. B³aszczyñskiej  zob. ni¿ej.
3 Po up³ywie 17 miesiêcy od jej podjêcia zosta³a powo³ana w kilkudziesiêciu orzeczeniach
s¹dów administracyjnych, zamieszczonych w Centralnej Bazie Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych (dalej jako CBOSA) [online:] <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>.
4 Dz.U. nr 153, poz. 1270 z pón. zm.
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483
z pón. zm.). T. Wo zwraca uwagê na w¹tpliwoci dotycz¹ce zgodnoci tej regulacji z Konstytucj¹,
zob. T. Wo, [w:] T. Wo, H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami
administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008, s. 784 i 791793. Por. A. Skoczylas, Moc wi¹¿¹ca
uchwa³ NSA a prawa jednostki, [w:] J. Filipek (red.), Jednostka w demokratycznym pañstwie
prawa, Bielsko-Bia³a 2003, s. 600605; A. Skoczylas, Dzia³alnoæ uchwa³odawcza Naczelnego
S¹du Administracyjnego, Warszawa 2004, s. 251259.
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wprawdzie charakter wzglêdny, bowiem odejcie od zawartej w uchwale wyk³adni wymaga zachowania szczególnego trybu postêpowania wynikaj¹cego
z art. 269 p.p.s.a.6, jednak¿e w praktyce judykacyjnej wyst¹pienia w tym
trybie nie wystêpuj¹.
Komentowana uchwa³a zosta³a wydana w zwi¹zku z rozbie¿nociami,
jakie pojawi³y siê na tle stosowania przepisu art. 55 § 1 p.p.s.a., który dotyczy mo¿liwoci wymierzenia opiesza³emu organowi przez s¹d grzywny
w razie, gdy organ ten nie przekazuje w ustawowym terminie wniesionej
przez stronê za jego porednictwem skargi s¹dowoadministracyjnej (art. 54 § 2
p.p.s.a.).
Pierwsze zagadnienie, przed którym stan¹³ siedmioosobowy sk³ad orzekaj¹cy NSA, dotyczy³o kwalifikacji pisma strony o wymierzenie grzywny. S¹d
stan¹³ na stanowisku, ¿e wniosek taki wszczyna odrêbne postêpowanie
w rozumieniu art. 63 p.p.s.a. i w zwi¹zku z tym strona bêdzie zobowi¹zana
do uiszczenia od niego wpisu na podstawie art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. Odnosz¹c
siê krytycznie do tego pogl¹du, nale¿y wskazaæ na nastêpuj¹ce okolicznoci
przemawiaj¹ce przeciwko tezie przyjêtej w uchwale. Przede wszystkim przypomnieæ wypada, ¿e postêpowanie s¹dowoadministracyjne wszczête zostaje
z chwil¹ wniesienia przez legitymowany podmiot skargi do s¹du administracyjnego. Pomimo i¿ skargê wnosi siê obecnie za porednictwem organu, którego dzia³anie lub bezczynnoæ s¹ przedmiotem skargi7, to jednak adresatem
skargi jest s¹d administracyjny, a organ  jedynie porednikiem o cile
okrelonych obowi¹zkach8 . Podzieliæ nale¿y powszechnie wyra¿any w doktrynie pogl¹d, ¿e dat¹ wszczêcia postêpowania przed s¹dem jest [...] data
wniesienia (rozumiana jako data dorêczenia) skargi do organu, a nie data
przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzi¹ na skargê s¹dowi9.
6 Ponowne przedstawienie zagadnienia do rozstrzygniêcia poszerzonemu sk³adowi NSA.
Zob. J.P. Tarno, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa
2008, s. 632635; A. Kabat, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek,
Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2006, s. 592594.
7 W nieobowi¹zuj¹cej ju¿ ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym S¹dzie Administracyjnym (Dz.U. nr 74, poz. 368 z pón. zm.) przyjêto w art. 35 ust. 1 bezporedni tryb wnoszenia
skarg do NSA. Tryb ten powodowa³ wyd³u¿enie postêpowania (zob. R. Hauser, J. Drachal,
E. Mzyk, Dwuinstancyjne s¹downictwo administracyjne, Warszawa  Zielona Góra 2003, s. 95),
st¹d powrót do koncepcji wnoszenia skargi za porednictwem organu.
8 Ibidem, s. 9596; W. Chrócielewski, [w:] W. Chrócielewski, J.P. Tarno, Postêpowanie
administracyjne i postêpowanie przed s¹dami administracyjnymi, Warszawa 2009, s. 417418;
M. Jakowska, [w:] M. Jakowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postêpowanie s¹dowoadministracyjne, Warszawa 2007, s. 138139.
9 K. Kaszubowski, Glosa do postanowienia NSA z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. akt II OZ
1197/05, Gdañskie Studia Prawnicze  Przegl¹d Orzecznictwa 2006, nr 2, poz. 1, s. 39. Zob.
treæ postanowienia: Lex nr 163919; tezy: Rejent 2006, nr 9, s. 203204. Por. tak¿e
W. Chrócielewski, Wszczêcie postêpowania s¹dowoadministracyjnego, Pañstwo i Prawo 2004,
z. 3, s. 6364; J.P. Tarno, Prawo o postêpowaniu..., s. 183184; T. Wo [w:] T. Wo, H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, op. cit., s. 284285; B. Dauter [w:] B. Dauter, B. Gruszczyñski,
A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, op. cit., s. 168.
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Czynnoæ procesowa wniesienia skargi powoduje stan zawis³oci sprawy
przed s¹dem (lis pendens), przez co w konsekwencji nie mo¿na traktowaæ
wniosku o ukaranie organu administracji grzywn¹ z powodu niewywi¹zania
siê z obowi¹zku okrelonego w art. 54 § 2 p.p.s.a., z³o¿onego po wniesieniu
skargi, jako aktu wszczynaj¹cego kolejne odrêbne postêpowanie przed s¹dem
administracyjnym. Wniosek o wymierzenie grzywny pochodziæ bowiem mo¿e
wy³¹cznie od strony skar¿¹cej w ju¿ tocz¹cym siê postêpowaniu (art. 32
p.p.s.a.), co wprost wynika z brzmienia przepisu art. 55 § 1 p.p.s.a. ([...] s¹d
na wniosek skar¿¹cego mo¿e orzec o wymierzeniu organowi grzywny [...]).
Podstawa polemiczna wobec pogl¹du o odrêbnoci postêpowania w sprawie o ukaranie grzywn¹ opiesza³ego organu wynika z tego, ¿e wniosek
o ukaranie nie ma samodzielnego bytu prawnego i nie wszczyna nowego
postêpowania, skoro postêpowanie g³ówne toczy siê ju¿ przed tym samym
s¹dem10. Zgodziæ siê wiêc nale¿y z pogl¹dem T. Wosia, ¿e postêpowanie
z wniosku, o którym mowa w art. 55 § 1 p.p.s.a., jest postêpowaniem incydentalnym (wpadkowym), wynik³ym w toku g³ównego postêpowania s¹dowoadministracyjnego, wczeniej ju¿ uruchomionego w sprawie s¹dowoadministracyjnej w rozumieniu art. 1 p.p.s.a.11
Celem wniosku o ukaranie grzywn¹ jest zapobieganie opiesza³oci i dyscyplinowanie organu w wykonaniu przezeñ obowi¹zku przekazania s¹dowi
akt sprawy ju¿ uprzednio wszczêtej12. W postanowieniu z dnia 5 lipca 2006 r.
Naczelny S¹d Administracyjny stwierdzi³, ¿e grzywna z art. 55 § 1 p.p.s.a.
ma charakter mieszany, tj. dyscyplinuj¹co-restrykcyjny. Na przyjêcie wy³¹cznie dyscyplinuj¹cego charakteru takiej grzywny nie pozwala dyspozycja
tego przepisu w zestawieniu z art. 54 § 2 p.p.s.a. Zawarte w art. 55 § 1
p.p.s.a. stwierdzenie »W razie niezastosowania siê do obowi¹zków, o których mowa w art. 54 § 2, s¹d [...] mo¿e orzec o wymierzeniu organowi
grzywny [...]« oznacza, ¿e wy³¹czn¹, materialnoprawn¹ przes³ank¹ takiego
orzeczenia jest niewype³nienie obowi¹zków okrelonych w art. 54 § 2 p.p.s.a.
10
11
12

K. Kaszubowski, op. cit., s. 4445.
T. Wo, [w:] T. Wo, H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, op. cit., s. 259260.
A. Kabat [w:] B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, op. cit.,
s. 144. J.P. Tarno, Prawo o postêpowaniu..., s. 190191. Przy okazji warto zauwa¿yæ, ¿e charakter
tego rodka prawnego nie jest do koñca jasny  jeli jego celem ma byæ tylko dyscyplinowanie
i spowodowanie przekazania akt s¹dowi, to wykonanie tej czynnoci przed orzeczeniem s¹du
powinno powodowaæ umorzenie postêpowania z art. 55 § 1 p.p.s.a. jako bezprzedmiotowego
(zob. A. Kabat, op. cit., s. 145), za jeli celem ma byæ tak¿e represja i prewencja, to orzeczenie
o ukaraniu grzywn¹ jest mo¿liwe równie¿ po przekazaniu akt s¹dowi (zob. M. Szewczyk, [w:]
J.P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuæ, M. Szewczyk, J. Wyporska, S¹dowa kontrola administracji, Warszawa 2006, s. 315316). Na przymuszaj¹cy charakter grzywny i jej podobieñstwo
do rodka egzekucyjnego o tej samej nazwie z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954 z pón. zm.)
wskazuje E. Bojanowski, [w:] J. Lang (red.), Postêpowanie administracyjne i postêpowanie przed
s¹dami administracyjnymi, Warszawa 2008, s. 257.
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w terminie przewidzianym w tym przepisie13. Pogl¹d ten wydaje siê logiczny i spójny14.
Trafne wydaj¹ siê tak¿e rozwa¿ania P. Brzozowskiego, podjête na kanwie
cytowanego wy¿ej orzeczenia NSA15. Odwo³uj¹c siê do wyk³adni celowociowej, autor ten zauwa¿a, i¿ celem postêpowania o ukaranie grzywn¹ nie jest
stworzenie odrêbnego postêpowania s¹dowego w przedmiocie wymierzenia
grzywny organowi, ale umo¿liwienie rozpoznania przez s¹d zawis³ej ju¿ sprawy s¹dowoadministracyjnej16.
Nale¿y równie¿ podkreliæ, co zaakcentowano w zdaniu odrêbnym do
glosowanej uchwa³y17, ¿e przyjêcie, i¿ wniosek z art. 55 § 1 p.p.s.a. o wymierzenie grzywny mo¿e wszczynaæ odrêbne postêpowanie s¹dowoadministracyjne, pozostaje w sprzecznoci z definicj¹ legaln¹ sprawy s¹dowoadministracyjnej, zawart¹ w art. 1 p.p.s.a. Nie mo¿na bowiem przyj¹æ, ¿e celem
postêpowania s¹dowoadministracyjnego jest wymierzenie opiesza³emu organowi grzywny; jest to wszak tylko postêpowanie wpadkowe  rodek do celu,
którym jest umo¿liwienie s¹dowi rozpatrzenia sprawy uprzednio ju¿ wniesionej przez stronê. Grzywna ma tu charakter represyjny, a nie restytucyjny,
gdy¿ zachowanie organu tylko porednio godzi w porz¹dek prawny.
Nie wydaje siê trafne tak¿e stanowisko J.P. Tarno, który wskazuje, ¿e
o odrêbnoci sprawy o ukaranie grzywn¹ najlepiej wiadczy fakt, ¿e zakoñczenie sprawy, z której skargi organ administracji nie przekaza³ s¹dowi, nie
czyni bezprzedmiotowym postêpowania o wymierzenie organowi grzywny18.
Autor ten stwierdza dalej, ¿e w sytuacji cofniêcia skargi przez skar¿¹cego,
przy jednoczesnym podtrzymaniu wniosku o ukaranie, wniosek ten bêdzie
móg³ zostaæ rozpoznany. Przytoczony pogl¹d zdaje siê myliæ skutek z przyczyn¹. Wniosek o ukaranie grzywn¹ bêdzie móg³ zostaæ rozpatrzony po cofniêciu
skargi tylko wówczas, gdy przyjmie siê a priori, ¿e wniosek ten wszcz¹³
odrêbne postêpowanie, tocz¹ce siê niezale¿nie od postêpowania w sprawie,
w której organ pozostawa³ w zw³oce z przekazaniem akt s¹dowi.
J. Borkowski w aprobuj¹cej glosie do komentowanej uchwa³y stwierdza,
¿e gdy [...] strona wyst¹pi³a z ¿¹daniem na podstawie art. 55 § 1 [p.p.s.a.],
przed s¹dem nastêpuje wszczêcie postêpowania w sprawie nowej. Przedmiotem skargi mo¿e byæ niezgodnoæ z prawem zewnêtrznych aktów lub czynno13 Postanowienie NSA z dnia 5 lipca 2006 r., sygn. akt II OSK 1024/06, ONSAiWSA 2006,
nr 6, poz. 156; Lex nr 204031.
14 Por. P. Brzozowski, Glosa do uchwa³y NSA z dnia 7 kwietnia 2008 r., II FPS 1/08,
Lex/el. 2008, nr 92688.
15 P. Brzozowski, Glosa do postanowienia NSA z dnia 5 lipca 2006 r., II OSK 1024/06,
Lex/el. 2007, nr 61955.
16 Ibidem.
17 Zdanie odrêbne sêdziów NSA Ma³gorzaty Jakowskiej i Joanny Kabat-Rembelskiej do
uchwa³y z dnia 7 kwietnia 2008 r., sygn. akt II FPS 1/08, ONSAiWSA 2008, nr 3, poz. 42, s. 3136.
18 J.P. Tarno, Prawo o postêpowaniu..., s. 190.
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ci organu administracji publicznej, wniosek, o którym mowa w art. 55 § 1,
ma za podstawê naruszenie obowi¹zków realizowanych przez organ administracyjny w trybie wewnêtrznym nieobjêtym przepisami postêpowania administracyjnego (przygotowanie dla s¹du akt administracyjnych sprawy i odpowiedzi na skargê). Pomiêdzy spraw¹, której dotyczy skarga, a spraw¹ bêd¹c¹
przedmiotem wniosku zachodzi to¿samoæ podmiotów, nie ma za to¿samoci
przedmiotu ani podstawy prawnej, jak te¿ brak to¿samoci stanu faktycznego. Znaczenie istotne ma to, ¿e przedmiot skargi mo¿e odnosiæ siê tylko do
zewnêtrznych aktów lub czynnoci organu administracji publicznej, wniosek
wykracza swym przedmiotem poza tê sferê kontroli dzia³ania administracji,
z tego wzglêdu nie ma statusu skargi i nie daje podstaw do orzekania
w formie wyroku19. Wydaje siê, ¿e rozwa¿ania teoretyczne przywo³anego
autora nad dystynkcj¹ czynnoci wewnêtrznych i zewnêtrznych organów administracji s¹ niezbyt przydatne dla dogmatycznego i proobywatelskiego
spojrzenia na prawo do s¹du20. W zasadzie sprawa sprowadza siê ponownie
do poredniego trybu wnoszenia skargi, w którym pewne czynnoci nie zosta³y szczegó³owo uregulowane, co w ocenie cytowanego glosatora mia³oby rodziæ daleko id¹ce konsekwencje.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym znane s¹
równie¿ inne postêpowania wpadkowe, takie jak np. postêpowanie w sprawie
wy³¹czenia sêdziego na wniosek strony (dzia³ I, rozdzia³ 5 p.p.s.a.) i tu nie
podnosi siê w doktrynie argumentów dotycz¹cych braku to¿samoci przedmiotu czy podstawy prawnej w odniesieniu do postêpowania g³ównego.
Du¿e rozbie¿noci wystêpuj¹ w pimiennictwie w zakresie wyk³adni art.
63 p.p.s.a., w którym lakonicznie stwierdza siê, ¿e je¿eli ustawy tak stanowi¹, postêpowanie s¹dowe wszczyna siê na wniosek. Zdaniem czêci autorów, art. 63 p.p.s.a. obejmuje zarówno wnioski sk³adane w trybie p.p.s.a., jak
i w oparciu o inne ustawy21, wed³ug innych za  we wskazanym przepisie
chodzi wy³¹cznie o wnioski sk³adane na podstawie ustaw innych ni¿
p.p.s.a.22 Za tym drugim pogl¹dem opowiada siê tak¿e P. Brzozowski, doko19 J. Borkowski, Glosa do uchwa³y sk³adu siedmiu sêdziów Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2008 r., sygn. akt II FPS 1/08, OSP 2008, nr 9, poz. 91, s. 616617.
20 Jednostce s³u¿y domniemanie in dubio pro libertate, nakazuj¹ce zawê¿aj¹c¹ interpretacjê ograniczeñ.
21 J.P. Tarno, Prawo o postêpowaniu..., s. 228231; W. Chrócielewski, [w:] W. Chrócielewski, J.P. Tarno, op. cit., s. 407410; W. Chrócielewski, Wszczêcie postêpowania..., s. 73;
B. Dauter [w:] B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, op. cit., s. 168;
W. Chrócielewski, Glosa do uchwa³y sk³adu siedmiu sêdziów Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II FPS 1/08), Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego 2008, nr 6, s. 134; A. B³aszczyñska, Glosa do uchwa³y sk³adu siedmiu sêdziów
Naczelnego S¹du Administracyjnego z 7 kwietnia 2008 r., II FPS 1/08, Przegl¹d Prawa Publicznego 2009, nr 6, s. 7375. Zob. te¿ postanowienie NSA z dnia 13 marca 2007 r., sygn. akt II
GZ 31/07, Lex nr 232365.
22 T. Wo, [w:] T. Wo, H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, op. cit., s. 351354.
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nuj¹c wyk³adni, zgodnie z któr¹ zwi¹zek treci art. 1 in fine p.p.s.a. z art. 63
ab initio p.p.s.a., pozwala wysnuæ wniosek, ¿e w art. 63 p.p.s.a. chodzi raczej
o inne ni¿ p.p.s.a. ustawy23. Zdaniem T. Wosia, art. 4 p.p.s.a. w powi¹zaniu
z art. 22 § 3 k.p.a.24  kszta³tuje wy³¹czne pole zastosowania dla instytucji
wniosku, o którym mowa w art. 6325. Nie wydaje siê mo¿liwy do zaaprobowania pogl¹d W. Chrócielewskiego, który dokonuje dystynkcji sporód
wszystkich wniosków, jakie przewidziano w p.p.s.a. dla stron postêpowania
takich, które wszczynaj¹ postêpowanie s¹dowe w rozumieniu art. 63 p.p.s.a.
Zdaniem tego autora, kryterium takiej klasyfikacji mo¿e byæ zainicjowanie
 przez z³o¿enie wniosku  czynnoci s¹du w sytuacji, gdy w chwili sk³adania
go faktycznie nie toczy siê postêpowanie przed s¹dem lub s¹dem danej
instancji (wniosek sensu largo)26. Ten sam autor we wczeniejszej pracy
przyjmowa³, ¿e wyró¿nikiem dla wniosków wszczynaj¹cych postêpowanie jest
fakt zainicjowania przez taki wniosek czynnoci s¹du w sytuacji, gdy
w chwili jego sk³adania nie toczy siê postêpowanie przed s¹dem lub s¹dem
danej instancji (wniosek sensu largo)27. Oba wypowiedzenia ró¿ni¹ siê u¿yciem w pierwszym z nich s³owa faktycznie w odniesieniu do nietoczenia siê
postêpowania przed s¹dem, które to s³owo nie wystêpuje w drugim cytacie.
Wszak postêpowanie s¹dowoadministracyjne  co aprobuje W. Chrócielewski  wszczyna siê z chwil¹ wniesienia skargi przez uprawniony podmiot,
a to odbywa siê za porednictwem organu administracyjnego28. Skoro tak, to
postêpowanie toczy siê od chwili wp³ywu skargi do organu. Czemu s³u¿y wiêc
dodanie s³owa faktycznie? Postêpowanie faktycznie nie toczy siê przed
s¹dem wtedy, gdy organ nie przekaza³ temu s¹dowi akt administracyjnych
(w tej wersji wniosek o ukaranie organu grzywn¹ bêdzie wszczyna³ odrêbne
postêpowanie), za w ogóle nie toczy siê przed s¹dem wtedy, gdy nie zosta³a
wniesiona skarga je inicjuj¹ca (tu ju¿ raczej wniosek o ukaranie nie bêdzie
inicjowa³ nowego postêpowania, bowiem postêpowanie toczy siê od chwili
wniesienia skargi do stosuj¹cego obstrukcjê organu).
A. B³aszczyñska zwraca uwagê na sztucznoæ koncepcji przyjêtej w omawianej uchwale, sprowadzaj¹cej siê do przyjêcia, i¿ wniesienie skargi do s¹du
(za porednictwem organu) wszczyna postêpowanie w sprawie s¹dowoadmi23
24

P. Brzozowski, Glosa do postanowienia NSA z dnia 5 lipca 2006 r...
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z pón. zm.).
25 T. Wo, [w:] T. Wo, H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, op. cit., s. 353. Chodzi mianowicie o rozstrzyganie sporów o w³aciwoæ miêdzy organami administracji. Podzieliæ nale¿y
tak¿e pogl¹d K. Kaszubowskiego (op. cit., s. 40), ¿e art. 63 p.p.s.a. stanowi swoisty »wentyl
bezpieczeñstwa« dla innych spraw, które z mocy ustaw szczególnych podlegaæ bêd¹ kognicji
s¹dów administracyjnych, a z uwagi na charakter tych spraw nie bêdzie uzasadnione inicjowanie postêpowania poprzez z³o¿enie skargi.
26 W. Chrócielewski, Glosa..., s. 134.
27 W. Chrócielewski, Wszczêcie postêpowania..., s. 73. Tak samo idem, [w:] W. Chrócielewski, J.P. Tarno, op. cit., s. 408.
28 Ibidem, s. 417.
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nistracyjnej, lecz nie wszczyna postêpowania s¹dowego ze skargi strony29.
Wprowadzanie jako cezury wyznaczaj¹cej pocz¹tek postêpowania s¹dowego
chwili wp³ywu akt sprawy do s¹du, co czyni NSA w uzasadnieniu komentowanej uchwa³y, nie znajduje racjonalnego wyt³umaczenia i musi wzbudzaæ
uzasadnione w¹tpliwoci.
Tak wiêc pogl¹d przedstawiony w glosowanej uchwale, zaliczaj¹cy wniosek
o wymierzenie grzywny z art. 55 § 1 p.p.s.a. do wniosków wszczynaj¹cych
postêpowanie, o których mowa w art. 63 p.p.s.a., jest  w mojej ocenie  nietrafny. Analogiczne stanowisko zaprezentowa³a tak¿e A. B³aszczyñska, poddaj¹c
wnikliwej krytyce pogl¹dy NSA oraz innych glosatorów w obszernej glosie30.
Drugie zagadnienie, z którym zmierzy³ siê poszerzony sk³ad NSA, dotyczy³o wskazania rodka odwo³awczego przys³uguj¹cego od postanowienia,
o którym mowa w art. 55 § 1 zd. 2 p.p.s.a. W grê wchodzi³y skarga kasacyjna
i za¿alenie. W ocenie sk³adu siedmiu sêdziów, od wymienionego postanowienia przys³uguje za¿alenie zgodnie z art. 173 § 1 in fine p.p.s.a. w zw. z art.
194 § 1 pkt 10 p.p.s.a. Tak¹ ocenê implikowa³o pierwsze z zapad³ych rozstrzygniêæ, dotycz¹ce odrêbnoci postêpowania wszczynanego na postawie
art. 55 § 1 p.p.s.a. Skoro jednak  jak wy¿ej stara³em siê dowieæ  postêpowanie w sprawie wymierzenia grzywny jest postêpowaniem incydentalnym,
to rozstrzygniêcie w nim zapad³e nie nale¿y do postanowieñ koñcz¹cych
postêpowanie w sprawie, o których mowa w art. 173 § 1 p.p.s.a.31, zatem
jedyn¹ podstaw¹ do prawid³owego okrelenia rodka odwo³awczego bêdzie
przepis art. 194 § 1 pkt 10 p.p.s.a., odnosz¹cy siê do postanowieñ o charakterze wpadkowym32. Zdaniem B. Gruszczyñskiego, przepis przewiduj¹cy za¿alenie na postanowienie o ukaraniu grzywn¹ dotyczy wszelkich grzywien, bez
wzglêdu na to, czy chodzi o postanowienia koñcz¹ce, czy te¿ niekoñcz¹ce
postêpowanie33. Zbyt restrykcyjna wydaje siê wyk³adnia gramatyczna przepisu art. 194 § 1 pkt 10 p.p.s.a. przyjêta przez J.P. Tarno, i¿ przepis ten
odnosi siê jedynie do postanowieñ o ukaraniu grzywn¹34 (a contrario: nie
odnosi siê do postanowieñ o odmowie ukarania grzywn¹). Za³o¿enie, ¿e zaskar¿alnoæ orzeczenia zale¿na jest od kierunku rozstrzygniêcia, jest sprzeczne z regu³ami wyk³adni systemowej. Warto zauwa¿yæ, ¿e powo³ywany przepis
mówi o dopuszczalnoci za¿alenia do NSA na postanowienie, którego przed29
30
31

A. B³aszczyñska, op. cit., s. 71.
Ibidem, s. 6981.
Por. B. Gruszczyñski, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek,
op. cit., s. 374.
32 Ibidem, s. 458.
33 Ibidem, s. 465. S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 29 stycznia 1997 r. (sygn. akt I
CZ 38/96, Lex nr 78448) stwierdzi³, ¿e w odniesieniu do procedury cywilnej nie ma podstaw do
uznania za koñcz¹ce postêpowanie w sprawie tych orzeczeñ, które zamykaj¹ tylko jaki fragment sprawy b¹d jej boczny nurt, rozstrzygaj¹ kwestiê wpadkow¹ lub te¿ finalizuj¹ postêpowanie pomocnicze albo czynnoci przygotowawcze.
34 J.P. Tarno, Prawo o postêpowaniu..., s. 191.
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miotem jest ukaranie grzywn¹. W mojej ocenie do takich postanowieñ zalicza siê zarówno postanowienie o ukaraniu grzywn¹, jak i o odmowie ukarania. Gdyby zamiarem ustawodawcy by³o dopuszczenie zaskar¿enia tylko postanowieñ o ukaraniu grzywn¹, odnony przepis mia³by brzmienie:
za¿alenie [...] przys³uguje na postanowienie o ukaraniu grzywn¹35.
Zagadnienia nale¿¹ce do materii glosowanej uchwa³y maj¹ szczególny
wymiar praktyczny. M. Niezgódka-Medek zwraca uwagê na w¹tpliwoci
zwi¹zane z wyk³adni¹ art. 230 p.p.s.a., stanowi¹cego o pobieraniu przez s¹d
wpisu od pism wszczynaj¹cych postêpowanie przed s¹dem administracyjnym w danej instancji36. Wniosek wszczynaj¹cy postêpowanie, a za taki
uznano w komentowanej uchwale wniosek z art. 55 § 1 p.p.s.a., wymaga
uiszczenia wpisu sta³ego w wysokoci 100 z³37, co w wielu wypadkach stanowi istotne utrudnienie dla strony chc¹cej zwalczaæ obstrukcjê organu.
Wprawdzie nie mo¿na tej przeszkody uznaæ explicite za ograniczenie prawa
do s¹du, gwarantowanego konstytucyjnie38, jednak¿e wp³ywa to na zmniejszenie dostêpnoci do s¹du39, przy czym trudno siê dopatrzyæ w tym jakiego
konkretnego zamiaru, np. odci¹¿enia s¹dów administracyjnych od nap³ywu
nadmiernej liczby skarg. Jak bowiem pokazuj¹ oficjalne statystyki, wp³yw
wniosków o wymierzenie grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. w s¹dach
administracyjnych w ca³ym kraju kszta³towa³ siê nastêpuj¹co: w 2005 r.
 165, w 2006 r.  328, w 2007 r.  263 i w 2008 r.  30940. Nie by³a to zatem
znacz¹ca liczba wniosków (u³amek procenta wszystkich spraw wp³ywaj¹cych
do s¹dów administracyjnych), a niew¹tpliwie znacznie mniejsza, ni¿ nale¿a³oby oczekiwaæ.
Wydaje siê zasadne zbadanie konsekwencji przyjêcia glosowanej uchwa³y
dla orzecznictwa s¹dów administracyjnych w oparciu o konkretne przypadki.
Skar¿¹cy wniós³ skargê na decyzjê do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie za porednictwem organu w dniu 11 marca 2008 r.
Wniosek o ukaranie organu grzywn¹ za nieprzekazanie w terminie skargi
i akt sprawy wp³yn¹³ do WSA w Warszawie dnia 28 kwietnia 2008 r. Organ
przes³a³ s¹dowi akta sprawy i swoje stanowisko przy pimie z dnia 9 padziernika 2008 r. WSA w Warszawie rozpatrzy³ wniosek o ukaranie grzywn¹
na rozprawie dopiero 4 marca 2009 r. S¹d postanowi³ umorzyæ postêpowanie
35 Zdanie odmienne wyrazi³ NSA w postanowieniu z dnia 13 marca 2007 r., sygn. akt II
GZ 31/07, Lex nr 232785.
36 M. Niezgódka-Medek, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek,
op. cit., s. 527528. Tam¿e przegl¹d stanowisk doktryny.
37 Por. § 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoci
oraz szczegó³owych zasad pobierania wpisu w postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi
(Dz.U. nr 221, poz. 2193 z pón. zm.).
38 Art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
39 Por. K. Kaszubowski, op. cit., s. 45 oraz A. B³aszczyñska, op. cit., s. 6570.
40 Wymierzono grzywnê odpowiednio: w 9, 54, 58 i 76 sprawach. Zob. statystyki [online]
<www.nsa.gov.pl>, dostêp: 4 maja 2009.
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w sprawie, bowiem podziela wystêpuj¹cy w doktrynie pogl¹d co do braku
potrzeby wymierzania organowi grzywny w sytuacji, gdy przed zastosowaniem tej sankcji organ wykona³ ci¹¿¹ce na nim obowi¹zki. Regulacja zawarta
w art. 55 § 1 p.p.s.a. zmierza bowiem do dyscyplinowania organów administracji publicznej do przes³ania s¹dowi administracyjnemu skargi wraz
z aktami i stanowiskiem organu, co oznacza, ¿e wymierzenie grzywny jest
rodkiem s³u¿¹cym realizacji tego celu. W tej sytuacji przyj¹æ nale¿y, ¿e
przekazanie s¹dowi skargi po up³ywie terminu okrelonego w art. 54 § 2
p.p.s.a. oraz po z³o¿eniu przez skar¿¹cego wniosku o wymierzenie grzywny,
jednak przed podjêciem przez ten s¹d postanowienia powoduje, ¿e postêpowanie o wymierzenie grzywny staje siê bezprzedmiotowe i nale¿y je umorzyæ. W takim bowiem przypadku grzywna nie by³aby rodkiem zmierzaj¹cym do realizacji jej ustawowego celu, gdy¿ cel ten zosta³ ju¿ osi¹gniêty41.
W rezultacie uznania, ¿e postêpowanie o ukaraniu grzywn¹ jest odrêbnym
postêpowaniem, skar¿¹cy musia³ uiciæ wpis w wysokoci 100 z³, którego zwrotu nie otrzyma³ po umorzeniu postêpowania (byæ mo¿e poniós³ równie¿ koszty
zatrudnienia profesjonalnego pe³nomocnika). Pozostaje w¹tpliwoæ, czy taki cel
przywieca³ ustawodawcy przy wprowadzaniu omawianej regulacji do p.p.s.a.,
by to skar¿¹cy ponosili w rezultacie koszty z³o¿enia wniosku o ukaranie opiesza³ego organu grzywn¹, nawet gdy wniosek ten jest obiektywnie s³uszny,
bowiem organ nie wywi¹za³ siê z ci¹¿¹cych na nim ustawowych obowi¹zków?
Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gdañsku potwierdzi³ powy¿szy pogl¹d odnonie do bezprzedmiotowoci postêpowania o ukaranie organu
grzywn¹ w sytuacji, gdy przed wydaniem orzeczenia przez s¹d organ wykona
ci¹¿¹ce na nim obowi¹zki. Ponadto stwierdzi³, ¿e przekazanie przez organ
do s¹du skargi, akt i odpowiedzi na skargê po wniesieniu wniosku o ukaranie grzywn¹ organu z powodu niewykonania tego obowi¹zku, jest swego
rodzaju uwzglêdnieniem wniosku, co uzasadnia na podstawie art. 201 § 1
w zw. z art. 64 § 3 Prawa o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi
przyznanie wnioskodawcy od organu zwrotu poniesionych kosztów postêpowania42. Uzasadniaj¹c ten pogl¹d, S¹d poda³, ¿e: Do wniosku o wymierzenie grzywny z powodu nieprzekazania skargi, akt i odpowiedzi na skargê do
s¹du administracyjnego stosuje siê odpowiednio przepisy o skardze (art. 64
§ 3 p.p.s.a.). W zwi¹zku z tym nale¿y tak¿e stosowaæ art. 201 § 1 p.p.s.a.,
który stanowi, ¿e zwrot kosztów przys³uguje skar¿¹cemu od organu tak¿e
w razie umorzenia postêpowania z przyczyny okrelonej w art. 54 § 3.
W powo³anym przepisie unormowano za instytucjê autokontroli, czyli
uwzglêdnienia skargi przez organ administracji publicznej, którego dzia³anie
41 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 marca 2009 r., sygn. akt I SO/Wa 8/08, CBOSA,
dostêp: 4 maja 2009 (wyrok prawomocny).
42 Postanowienie WSA w Gdañsku z dnia 11 kwietnia 2008 r., sygn. akt II SO/Gd 9/07,
CBOSA, dostêp: 22 maja 2009.
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lub bezczynnoæ zosta³y zaskar¿one. W dalszej czêci uzasadnienia przywo³ano glosowan¹ uchwa³ê siedmiu sêdziów NSA.
W wyniku wniesienia przez organ za¿alenia w przedmiocie kosztów, Naczelny S¹d Administracyjny postanowi³ uchyliæ wyrok w czêci obejmuj¹cej
orzeczenie o kosztach z nastêpuj¹cym uzasadnieniem: Podstaw¹ umorzenia
postêpowania o wymierzenie grzywny w zaskar¿onym postanowieniu by³ art.
161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zwi¹zku z art. 64 § 3 tej ustawy. Art. 161 § 1 pkt 3
przewiduje umorzenie postêpowania wskutek bezprzedmiotowoci powsta³ej
wskutek innych ni¿ cofniêcie skargi i mieræ strony zdarzeñ. Jednoczenie ta
podstawa umorzenia rozbie¿na jest z art. 54 § 3 p.p.s.a., który to przepis
wskazuje jako przes³ankê umorzenia uwzglêdnienie skargi przez organ administracji. Skoro zatem za podstawê umorzenia postêpowania S¹d przyj¹³
art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., to konsekwentnie nie powinien by³ rozstrzygaæ
o kosztach na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a., bowiem przepis ten dotyczy
wy³¹cznie umorzenia, o jakim mowa w art. 54 § 3 p.p.s.a. Zasady orzekania
o kosztach postêpowania w postêpowaniu pierwszoinstancyjnym reguluj¹
przepisy art. 199201 p.p.s.a. Przepis art. 200 tej ustawy, przewiduj¹cy zas¹dzenie na rzecz skar¿¹cego kosztów postêpowania, dotyczy wy³¹cznie sytuacji, gdy skarga (odpowiednio wniosek  art. 64 § 3 p.p.s.a.) zostanie
uwzglêdniona. W innych sytuacjach  z pominiêciem wyj¹tkowych i nie maj¹cych zastosowania w sprawie sytuacji okrelonych w art. 201 p.p.s.a., stosuje siê zasadê z art. 199 p.p.s.a., przewiduj¹c¹ ponoszenie kosztów postêpowania zwi¹zanych ze swym udzia³em w sprawie przez strony, za wyj¹tkiem
przypadków, gdy ponoszenie tych kosztów w sposób opisany wy³¹cza przepis
szczególny. Przepis powy¿szy okrela regu³ê, w myl której strona zobowi¹zana jest do uiszczania kosztów spowodowanych swoim dzia³aniem bez mo¿liwoci domagania siê ich zwrotu. Skoro zatem w sytuacji okrelonej niniejsz¹
spraw¹ ¿adna szczególna regulacja nie znajduje zastosowania, to do kwestii
kosztów w niniejszym postêpowaniu nale¿y odnieæ zasadê ogóln¹43.
Wydaje siê, ¿e powy¿sze oceny s¹ ca³kowicie chybione. Nie mo¿na pozbawiæ skar¿¹cego prawa do zwrotu kosztów postêpowania w sytuacji, gdy organ
zastosowa³ autokontrolê po wniesieniu skargi s¹dowoadministracyjnej, która
skutkowaæ musia³a umorzeniem postêpowania s¹dowego44.
Z aprobat¹ nale¿y siê odnieæ do pogl¹du wyra¿onego przez Wojewódzki
S¹d Administracyjny w Olsztynie. Rozpatruj¹c wniosek o ukaranie organu
grzywn¹, z³o¿ony ju¿ po zrealizowaniu przez organ obowi¹zku przekazania
akt sprawy (zw³oka 7-dniowa), s¹d uzna³, ¿e wniosek skar¿¹cego nale¿y
merytorycznie rozpatrzyæ, niezale¿nie od momentu wykonania przez organ
ci¹¿¹cego na nim z mocy art. 54 § 2 p.p.s.a. obowi¹zku. Nie ma bowiem
43 Postanowienie NSA z dnia 8 padziernika 2008 r., sygn. akt I OZ 774/08, CBOSA,
dostêp: 4 maja 2009.
44 Zob. M. Niezgódka-Medek, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, op. cit., s. 599601.
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podstaw do przyjêcia, ¿e w omawianej sytuacji S¹d nie mo¿e takiego wniosku
uwzglêdniæ i wymierzyæ organowi grzywny. W ocenie S¹du wymierzenie organowi grzywny nie ma jedynie na celu dyscyplinowania organu, ale stanowiæ ma równie¿ sankcjê za naruszenie podstawowego prawa jednostki do
rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki45.
Realizacja konstytucyjnego prawa do s¹du i zagwarantowanie dostêpnoci
drogi s¹dowej bez tworzenia zbêdnych i uci¹¿liwych barier przemawiaj¹ za
przyjêciem koncepcji incydentalnoci wniosku o ukaranie grzywn¹ organu pozostaj¹cego w nieuzasadnionej zw³oce i nie wykonuj¹cego ci¹¿¹cego na nim z mocy
prawa obowi¹zku terminowego przekazania skargi s¹dowi administracyjnemu.
Wzglêdy pragmatyczne wskazuj¹ na to, i¿ celem ustawodawcy nie by³o wykreowanie odrêbnego postêpowania w sprawie ukarania organu grzywn¹46 ani te¿
tym bardziej  co trafnie dostrzeg³ Prezes NSA we wniosku o podjêcie glosowanej uchwa³y  stworzenie konstrukcji zmuszaj¹cej stronê do uiszczenia dwóch
wpisów (jednego od skargi, drugiego od wniosku o wymierzenie grzywny)47.
Up³yw kilkunastu miesiêcy od chwili podjêcia przedmiotowej uchwa³y
pozwala na wskazanie zagadnieñ praktycznych, pojawiaj¹cych siê w orzecznictwie s¹dów administracyjnych, a zwi¹zanych z przyjêt¹ koncepcj¹ odrêbnoci postêpowania o ukaranie grzywn¹. Postanowieniem z dnia 18 lutego
2009 r. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie odrzuci³ na posiedzeniu
niejawnym wniosek o ukaranie Rady ds. Uchodców grzywn¹ za przekazanie
S¹dowi akt sprawy po terminie, bowiem pe³nomocnik strony ustanowiony
z urzêdu przed³o¿y³ nieprawid³owe pe³nomocnictwo (do reprezentowania
skar¿¹cego w sprawie odmowy nadania statusu uchodcy) oraz nie uici³
przed wniesieniem wniosku wpisu sta³ego (art. 221 p.p.s.a)48.
Kolejna kwestia wynikaj¹ca porednio z glosowanej uchwa³y to obowi¹zek uiszczenia wpisu od wniosku o ukaranie grzywn¹ równie¿ przez skar¿¹cych, którzy z mocy prawa zwolnieni s¹ od uiszczenia wpisu od skargi wniesionej wczeniej i zatrzymanej przez organ49.
Wezwany do uiszczenia wpisu od wniosku o ukaranie organu grzywn¹
wskaza³ w za¿aleniu na zarz¹dzenie przewodnicz¹cego, ¿e wniosek o wymierzenie grzywny wszczyna odrêbne postêpowanie w sytuacji, gdy skarga nie
45 Postanowienie WSA w Olsztynie z dnia 17 marca 2009 r., sygn. akt II SO/Ol 33/08, Lex
nr 489774 (postanowienie prawomocne). Zob. tak¿e postanowienie WSA w Warszawie z dnia 21
grudnia 2006 r., sygn. akt I SO/Wa 61/06, Lex nr 320579 (postanowienie prawomocne).
46 Art. 55 p.p.s.a. jest tylko nieznacznie zmienion¹ wersj¹ art. 55 przedstawionego przez
Prezydenta RP projektu ustawy o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Sejm IV
kadencji, druk nr 19, data wp³ywu: 22 padziernika 2001 r.). W uzasadnieniu projektu nie
podano, jakie za³o¿enia przyjêli twórcy tego przepisu odnonie do charakteru wniosku o ukaranie grzywn¹. Równie¿ podczas prac legislacyjnych zagadnienie to nie by³o poruszane. Zob.
przebieg procesu legislacyjnego [online] <http://orka.sejm.gov.pl>, dostêp: 4 maja 2009.
47 Wniosek Prezesa NSA z dnia 10 stycznia 2008 r., L.dz. BO-4660-43/07, s. 4.
48 Sygn. akt V SO/Wa 10/08, CBOSA, dostêp: 8 wrzenia 2009 (postanowienie prawomocne).
49 Por. postanowienie NSA, sygn. akt I OZ 582/09 z dnia 3 czerwca 2009 r., CBOSA,
dostêp: 8 wrzenia 2009.
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zosta³a jeszcze przes³ana do s¹du, a zatem gdy nie dosz³o do wszczêcia postêpowania s¹dowego w sprawie ze skargi strony (tak w omawianej uchwale
NSA). Natomiast w przedmiotowej sprawie skarga zosta³a ju¿ przes³ana do
s¹du administracyjnego, wobec czego dosz³o ju¿ do wszczêcia postêpowania
s¹dowego, co oznacza w ocenie skar¿¹cego, ¿e sprawa z wniosku o na³o¿enie
grzywny ma charakter sprawy wpadkowej, a nie odrêbnej. NSA postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2009 r. oddali³ za¿alenie, wskazuj¹c, ¿e wniosek
o ukaranie grzywn¹ wszczyna odrêbne postêpowanie i podlega op³acie50.
Przytoczone przyk³ady orzeczeñ, w których odwo³ano siê do uchwa³y
o sygn. II FPS 1/08 wskazuj¹, ¿e wiele wniosków o wymierzenie grzywny nie
zosta³o rozpatrzonych po myli skar¿¹cych, choæ obiektywnie oceniaj¹c
 mia³y merytoryczne podstawy.
Niezamierzonym (?) skutkiem omawianej uchwa³y NSA mog¹ byæ sytuacje analogiczne do przytoczonych wy¿ej, kiedy to skar¿¹cy  nie mog¹c siê
doczekaæ przekazania s¹dowi akt swojej sprawy wraz ze skarg¹ i odpowiedzi¹
organu  wniesie i op³aci wniosek o ukaranie organu grzywn¹, po czym oka¿e
siê, ¿e ukara³ siê sam, gdy¿ s¹d nie zas¹dzi na jego rzecz zwrotu wpisu od
wniosku o ukaranie51. Taka praktyka zdecydowanie nie bêdzie sprzyjaæ budowaniu zaufania obywateli do pañstwa i wymiaru sprawiedliwoci52. Mo¿e tak¿e spowodowaæ zmniejszenie siê  i tak ju¿ niewielkiej i raczej nieadekwatnej
do skali problemu  liczby wniosków o ukaranie grzywn¹, bynajmniej nie
z powodu lepszej dzia³alnoci organów administracyjnych.
Z przytoczonych powodów stojê na stanowisku, ¿e wniosek o ukaranie
organu grzywn¹ nie wszczyna odrêbnego postêpowania, a rodkiem odwo³awczym powinno byæ w tym przypadku za¿alenie. Pozostaje przeto mieæ
nadziejê, ¿e pogl¹d zaprezentowany w omawianej uchwale zostanie w przysz³oci zweryfikowany.
Pawe³ Sobotko
50
51

Sygn. akt I OZ 363/09, CBOSA, dostêp: 8 wrzenia 2009.
O tym, i¿ skar¿¹cy traktuj¹ wymóg uiszczenia wpisu od wniosku o ukaranie organu
jako swego rodzaju karê, wiadczy przyk³adowo uzasadnienie postanowienia NSA z dnia
22 padziernika 2008 r. (sygn. akt II OZ 1103/08, CBOSA, dostêp: 8 wrzenia 2009): W ocenie
Naczelnego S¹du Administracyjnego, skar¿¹ca ca³kowicie bezpodstawnie uto¿samia koniecznoæ uiszczenia nale¿nego wpisu z na³o¿eniem na ni¹ nies³usznej »kary«. Odp³atnoæ postêpowania w przedmiocie zastosowania przez s¹d administracyjny szczególnej instytucji dyscyplinuj¹cej organ jest zasad¹, która nie mo¿e byæ przez stronê kwestionowana w drodze twierdzenia,
¿e podjête przez ni¹ dzia³anie mia³o charakter »wyrêczenia« S¹du.
52 Nale¿y zasygnalizowaæ, ¿e Prezes NSA skierowa³ do Izby Gospodarczej NSA wniosek
o podjêcie uchwa³y abstrakcyjnej w sk³adzie siedmiu sêdziów, wyjaniaj¹cej, czy przepis art.
161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., w myl którego s¹d wydaje postanowienie o umorzeniu postêpowania, gdy
postêpowanie to  z przyczyn innych ni¿ wymienione w § 1 pkt 1 i 2 tego artyku³u  sta³o siê
bezprzedmiotowe, znajduje zastosowanie w przypadku, gdy w wyniku wniesienia wniosku
o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. organ spe³ni obowi¹zki, o których
mowa w art. 54 § 2 omawianej ustawy (pismo z dnia 25 czerwca 2009 r., L.dz. BO-4660-22/09),
sygn. akt II GPS 3/09  posiedzenie S¹du planowane na dzieñ 3 listopada 2009 r.).

