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STUDIA IURIDICA LXXVI

Martyna Barabas
Uniwersytet Warszawski

MEDIACJA CYWILNA W POLSKIM I WŁOSKIM
SYSTEMIE PRAWNYM – PRÓBA PORÓWNANIA.
ANALIZA POMYSŁU WPROWADZENIA
OBLIGATORYJNEJ MEDIACJI CYWILNEJ W POLSCE

1. UWAGI WSTĘPNE
Od lat siedemdziesiątych XX w. w Ameryce Północnej oraz Europie Zachodniej zaobserwować można nagły wzrost zainteresowania mediacją. Jest to metoda
rozwiązywania sporów będąca pośrednią formą między negocjacjami a postępowaniem sądowym. Jej popularyzacja wiąże się ze współczesnymi tendencjami
odchodzenia od dogmatycznego traktowania prawa na rzecz rozwoju dialogu
oraz pełniejszego dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości.
Wzrost zainteresowania mediacją przez ustawodawców krajowych podyktowany jest w znacznej mierze międzynarodowymi wytycznymi, takimi jak
na przykład: Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy Rec (2002)10
z dnia 18 września 2002 r. o mediacji w sprawach cywilnych1, ustawa wzorcowa
z 2002 r. o międzynarodowej koncyliacji handlowej2 przyjęta przez Komisję Międzynarodowego Prawa Handlowego OZN oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/EC z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów
mediacji w sprawach cywilnych i handlowych3.
W niniejszej pracy przedstawię zalety mediacji oraz postaram się udowodnić, że jest ona najlepszą formą rozwiązywania sporów i powinna zajmować
doniosłe miejsce w systemie prawnym każdego państwa. W tym celu skupię się
1
Tekst rekomendacji jest dostępny na stronie internetowej Rady Europy, www.coe.int (dostęp: 18.05.2018 r.).
2
Tekst ustawy wzorcowej jest dostępny m.in. na stronie internetowej Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW, http://strony.wpia.uw.edu.pl/mediacje/ustawa-wzorcowa-o-miedzynarodowej-koncyliacji-handlowej-z-2002-r/ (dostęp:
18.05.2018 r.).
3
Dyrektywa opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 21 maja
2008 r., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0052:PL:HTML
(dostęp: 18.05.2018 r.).
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na zaprezentowaniu zachęt, które wprowadził polski ustawodawca do Kodeksu
postępowania cywilnego, aby zmotywować i skłonić strony do korzystania
z mediacji. Skontrastuję polski model uregulowania mediacji, tj. dobrowolność,
z rozwiązaniem wprowadzonym do włoskiego systemu prawnego, który zakłada
obligatoryjne mediacje w niektórych typach spraw. Postaram się również dokonać analizy pomysłu obowiązkowej mediacji oraz możliwości wprowadzenia jej
w Polsce.

2. ZALETY MEDIACJI
Mediacja to poufny i dobrowolny proces, w którym strony sporu próbują
z pomocą neutralnej osoby trzeciej wypracować zadowalające je rozwiązanie.
Podstawową zaletą mediacji jest szansa na odciążenie sądownictwa. Wprowadzając mediację, ustawodawca liczy na przyspieszenie i usprawnienie funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości poprzez zmniejszenie liczby sporów rozpatrywanych
przez sądy. Zalet mediacji jest mnóstwo, a poniższa tabela, w której porównano
mediację z postępowaniem sądowym i arbitrażem, wyraźnie je akcentuje.
Tabela 1. Mediacja – porównanie z arbitrażem i postępowaniem sądowym
średni czas trwania
kontrola tempa
kontrola przebiegu
kontrola rezultatu
komunikacja stron
poufność/dyskrecja
koszty
formalizm
dalsza współpraca

Mediacja
1–30 dni
strony
strony
strony i mediator
intensywna
pełna/duża
niskie
brak
możliwa

Arbitraż
90–180 dni
arbiter
arbiter
arbiter
niewielka
pełna/niewielka
średnie
częściowy
utrudniona

Postępowanie sądowe
580–830 dni
sąd
sąd
sąd
brak
brak/brak
wysokie
wysoki
bardzo trudna

Źródło: Raport „Doing Business 2012”, Bank Światowy i IFC.

Mediacja nie stanowi jednak zamiennika czy alternatywy dla sądownictwa
– jest ona instytucją je wspierającą i uzupełniającą. Nie ulega wątpliwości, że
mediacja jest szybka – jej przebieg jest elastyczny i uzależniony od woli i aktywności stron, a nie od przepełnionego terminarza sądowego. Ponadto mediacja jest
tania – jej koszty są relatywnie nieduże i łatwe do skalkulowania – w przeciwieństwie do kosztów i wydatków sądowych.
Mediacja zapewnia jej uczestnikom dużo satysfakcji – daje szanse na znalezienie rozwiązania zadowalającego obie strony, gdyż to one są autorami tego
porozumienia. Trafne jest więc powiedzenie, że „ugoda jest zawsze lepsza nawet
od najlepszego wyroku”. Zdarza się również, że do wypracowania ugody użyte są
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metody niestandardowe, które nie byłyby możliwe podczas tradycyjnego postępowania sądowego ograniczonego normami prawa materialnego i procesowego.
Ponadto kolejną ważną zaletą mediacji jest poufność i dyskrecja. O fakcie jej
prowadzenia wie bardzo mały krąg osób – jest to szczególnie ważne w stosunkach handlowych, gdyż informacje o prowadzonych sporach sądowych często źle
wpływają na wizerunek przedsiębiorcy. Natomiast tajność jej przebiegu i wszystkich szczegółów chroniona jest prawnie, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa. Stanowi to całkowite przeciwieństwo posiedzeń sądowych, które z zasady
są jawne.
Mediacja może pomóc w utrzymaniu lub wznowieniu kontaktów, które
będą lub powinny trwać w przyszłości (zarówno w odniesieniu do sfery życia
gospodarczego, jak i życia rodzinnego). Dzięki mediacji jej uczestnicy rozwijają umiejętności dialogu i prowadzenia wyważonej i merytorycznej rozmowy.
Wzmacniają także poczucie odpowiedzialności za własne czyny. Wszystkie te
czynniki przyczyniają się do budowania aktywnego i zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego.
Niestety, mimo licznych zalet ten sposób rozwiązywania sporów wciąż
jest niedostatecznie wykorzystywany. Nie jest to jedynie problem w Polsce –
w wielu jurysdykcjach próbuje się zachęcić obywateli do korzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Jednym z pomysłów realizowanym
przez niektórych ustawodawców jest wprowadzenie różnych form mediacji
obligatoryjnych.

3. OBLIGATORYJNOŚĆ MEDIACJI
Na pozór już samo pojęcie mediacji obligatoryjnej wydawać by się mogło
wewnętrznie sprzeczne. Jednakże warto zauważyć, że mediacja obligatoryjna
wcale nie jest oksymoronem. Przymus mediacji można rozumieć dwojako – jako
przymus do mediacji, czyli obowiązek uczestnictwa, oraz przymus w mediacji,
czyli obowiązkowe zawarcie ugody. W aktualnie obowiązujących ustawodawstwach, które zdecydowały się na którąś z form obowiązkowej mediacji, funkcjonuje pierwsza opcja – uczestnicy nie są zobligowani do zawarcia ugody, a tylko
do podjęcia próby porozumienia się. Dodatkowo mediację obowiązkową można
podzielić na kategoryczną i dyskrecjonalną4. Pierwsza z nich oznacza, że pewne
sprawy muszą przejść procedurę mediacyjną przed wszczęciem procesu. Dyskre-

4
D. Quek, Mandatory Mediation: An Oxymoron? Examining the Feasibility of Implementing a Court-Mandated Mediation Program, „Cardozo Journal of Conflict Resolution” 2010,
Vol. 11(479).
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cjonalna z kolei zakłada, że sędzia może skierować strony do mediacji w trakcie
przewodu sądowego.
Obligatoryjność mediacji nie jest pojęciem zerojedynkowym – istnieje szerokie spektrum różnych rozwiązań – od zachęt, poprzez bonifikaty, skończywszy na obligatoryjności sensu stricto. Obowiązkowość tego procesu może zostać
przedstawiona w pięciostopniowej skali5:
1) zupełna dobrowolność – mediacja pozasądowa bądź ze skierowania sądu,
na którą strony mogą się nie zgodzić. Taki model odpowiada temu, który przewidział polski ustawodawca w Kodeksie postępowania cywilnego przed nowelizacją z dnia 10 września 2015 r.6;
2) wymóg uczestnictwa w sesji informacyjnej na temat mediacji. Takie rozwiązanie przyjęto w 1967 r. w Australii, a także w amerykańskim stanie Wirginia, a od wejścia w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia
10 września 2015 r. można uznać, że obowiązuje także w Polsce;
3) „miękkie sankcje” – dodatkowe profity przyznawane za udział w mediacji
bądź obostrzenia za brak podjęcia tej inicjatywy, na przykład: większe koszty
procesu dla strony, która nie skorzystała z tej formy rozwiązywania sporów.
System „miękkich sankcji” istnieje w Wielkiej Brytanii. Polega to na tym, że
aby zachęcić strony do skorzystania z mediacji, sąd podczas ustalania kosztów
postępowania bierze pod uwagę ich zachowanie podczas sesji, chęć współpracy
i osiągnięcia porozumienia;
4) system opt-out – domyślny udział w mediacji dla wszystkich, istnieje jednak możliwość zwolnienia się od tego obowiązku. Omawiany system funkcjonuje
w kanadyjskiej prowincji Ontario (obejmującej m.in. Ottawę i Toronto);
5) system bezwyjątkowy – obowiązkowy udział w mediacji przedsądowej
albo ze skierowania sądu w toku procesu dla wszystkich. Nie ma możliwości
zwolnienia się od tego obowiązku, a za nieprzystąpienie do mediacji grożą sankcje. W Europie próbę wprowadzenia tego systemu podjęto we Włoszech, jednak
w 2012 r. włoski Trybunał Konstytucyjny uchylił dekret wprowadzający obligatoryjną mediację i uznał, że została ona wprowadzona bez odpowiedniego umocowania prawnego – był to dekret rządu bez legitymacji ze strony parlamentu.
Po licznych konsultacjach mediacja została wprowadzona do włoskiego systemu
w 2013 r.

5
T. Sourdin, Making People Mediate, Mandatory Mediations in Court-Connected Programmes, (w:) D. Spencer, T. Altobelli, Dispute Resolution in Australia: Cases, Commentary and
Materials, Pyrmont, N.S.W, 2005.
6
Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem
polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595).
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4. MEDIACJA W POLSKIM POSTĘPOWANIU CYWILNYM
W Polsce mediacja została odkryta po 1989 r., co ma oczywisty związek
z zachodzącą w tamtym czasie transformacją ustrojową. Już w 1991 r. w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych7 przewidziano procedurę mediacyjną,
jako jeden z etapów postępowania, a co interesujące, zwłaszcza w kontekście tej
pracy uznano ją za etap obligatoryjny w sporze zbiorowym. Następnie mediacja
została wprowadzona do postępowania w sprawach nieletnich8, w sprawach karnych9, w 2002 r. do postępowania przed sądami administracyjnymi10, aż w końcu
w 2005 r. do Kodeksu postępowania cywilnego11. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego jest zbieżna ze wspomnianą wcześniej dyrektywą 2008/52/EC
w zakresie głównych celów: metody i potrzeby wprowadzenia do prawa procesowego odrębnej instytucji mediacji – co w efekcie ma spowodować zmniejszenie
ilości procesów sądowych, podniesienie kultury prawnej w krajach członkowskich oraz kreowanie dyskursu społecznego w oparciu o zasady wymiany poglądów. Jak już zostało wspomniane, mediacja w sprawach cywilnych została
wprowadzona do polskiego porządku prawnego dopiero w 2005 r., co szczególnie zadziwia, gdyż to właśnie sferę stosunków cywilnych i gospodarczych uznać
można za naturalne miejsce zastosowania mediacji. Podstawowe zasady prawa
prywatnego, takie jak zasada swobody umów, autonomia woli i równorzędność
stron, doskonale wpasowują się w istotę mediacji.
Pomimo wprowadzenia mediacji do Kodeksu postępowania cywilnego
liczba ugód zawieranych w wyniku mediacji nadal pozostaje niewielka wobec
wszystkich spraw rozpoznawanych przez sądy. Dotychczasowa popularność
mediacji jest znikoma i oscyluje w granicach błędu statystycznego (poniżej 1%
w sprawach gospodarczych)12. Nasze społeczeństwo masowo wybiera dążenie
do wyroku sądu i nie decyduje się na szukanie rozwiązania wypracowanego za
pomocą mediacji. Między innymi z tej przyczyny dalej borykamy się z nieefektywnością wymiaru sprawiedliwości, która przejawia się przede wszystkim dłu7
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r., poz. 399, z późn. zm.).
8
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.
Dz.U. z 2018 r., poz. 969).
9
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017
r., poz. 1904, z późn. zm).
10
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. ‒ Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.).
11
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r., nr 172, poz. 1438).
12
A. Wąsowska, Analiza 5/2015: Mediacja szansą na usprawnienie wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2015, Forum Obywatelskiego Rozwoju, https://for.org.pl/pl/a/3503,analiza-52014
(dostęp: 18.05.2018 r.), s. 8.
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gim terminem rozpoznawania spraw przez sądy. Ponadto problemem jest także
wzrost kosztów przewlekającego się postępowania, a także wzrost kosztów
odszkodowań wypłacanych za przewlekłość postępowania13. Niepokojącym zjawiskiem jest również zauważalny spadek zaufania społeczeństwa do wymiaru
sprawiedliwości.
Warto przytoczyć w tym miejscu dane odnośnie do liczby spraw kierowanych
do mediacji – statystki w tej materii prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości.
Wyniki dotyczące liczby spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu w sprawach cywilnych, przedstawiają się następująco.
Tabela 2. Liczba spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie
postanowienia sądu

Lata
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Liczba spraw, w których strony
skierowano do mediacji na podstawie
postanowienia sądu (art. 1833 § 1 k.p.c.)
w sądach okręgowych
1053
1021
1061
1349
1535
1656
1915
2214
2174
2526
3451
4115

Liczba spraw, w których strony
skierowano do mediacji na podstawie
postanowienia sądu (art. 1833 § 1 k.p.c.)
w sądach rejonowych
395
378
394
493
661
858
929
1037
1098
1597
2987
3822

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, Mediacje w sprawach cywilnych w latach 2006–2017,
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ (dostęp: 18.05.2018 r.).

Może cieszyć fakt ogólnego wzrostu prowadzonych postępowań mediacyjnych, jednakże liczba kilku tysięcy spraw stanowi nikły procent ogółu spraw
rozpatrywanych przez sądy wszystkich instancji. Warto także zauważyć, że
powyższe statystki dotyczą jedynie mediacji sądowych – mediacja pozasądowa
jest „czarną dziurą”, ponieważ większość spraw nią objętych nie trafia w ogóle
do sądu. Liczba protokołów z takich mediacji, czyli spraw zakończonych ugodą,
którą przesłano do zatwierdzenia do sądu, także nie jest imponująca. W tej materii statystyki również prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości, a prezentują się
one następująco.

13

Ibidem.
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Tabela 3. Liczba protokołów złożonych przez mediatorów w sądach w postępowaniu
pozasądowym
Lata
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Liczba protokołów złożonych przez
mediatorów (art. 1833 § 1 k.p.c.)
w sądach okręgowych
22
4
27
49
56
29
39
76
60
33
42
48

Liczba protokołów złożonych przez
mediatorów (art. 1833 § 1 k.p.c.) w sądach
rejonowych
23
9
27
30
15
45
35
38
25
37
74
126

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, Mediacje w sprawach cywilnych w latach 2006–2017,
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ (dostęp: 18.05.2018 r.).

Jak pokazują powyższe dane, w kwestii liczby protokołów próżno szukać
jakiejkolwiek tendencji wzrostowej – waha się ona znacznie z roku na rok, jednakże w dalszym ciągu liczba protokołów wysłanych do zatwierdzenia sądu pozostaje niewielka. W rekordowym 2017 r. było to 126 spraw w sądach rejonowych.
Sytuację miała zmienić nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego
z 2015 r. wprowadzająca zmiany prowadzenia mediacji, która weszła w życie
1 stycznia 2016 r. Celem nowelizacji jest upowszechnienie wykorzystywania
mediacji w sprawach cywilnych, co zostało wskazane już w uzasadnieniu do projektu ustawy – „regulacja ma (…) na celu udoskonalenie i dostosowanie do aktualnych potrzeb istniejących regulacji prawnych, biorąc pod uwagę doświadczenia
uzyskane w czasie prawie 10-letniego okresu ich funkcjonowania, tak aby stały
się podstawą do powszechniejszego wykorzystywania mediacji i innych metod
pozasądowego rozwiązywania sporów jako skutecznej metody regulowania konfliktów w sprawach cywilnych, w szczególności między przedsiębiorcami”14.
Przytoczony fragment wyraźnie wskazuje, iż ustawodawca chce tym samym, aby
spory przed sądami powszechnymi częściej kończyły się ugodowo, a w szczególności poprzez ugody zawierane w trybie mediacji.
Pomimo szerokich zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, które weszły
w życie 1 stycznia 2016 r. w zakresie mediacji, ustawa w dalszym ciągu nie podaje
definicji mediacji. W literaturze można wyróżnić dwa typy mediacji. Pierwszy
14
Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3432 (dostęp: 18.05.2018 r.).
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typ mediacji to taki, w którym mediator pomaga stronom w rozwiązaniu konfliktu i dojściu do ugody z wykorzystaniem rozwiązań proponowanych przez
strony. Mediator unika wyrażania własnych opinii, skupia się natomiast na technikach służących do rozwiązania sporu. Drugim typem mediacji jest mediacja
ewaluatywna. Zakłada ona większy udział mediatora w rozwiązaniu problemu
– mediator ocenia sytuację prawną stron, aktywnie pomaga stronom w zawarciu
ugody, a nawet proponuje im sposoby rozwiązania konfliktu15.
W rekomendacji Rady Europejskiej nr (2002)10 dotyczącej mediacji w sprawach cywilnych sformułowano definicję mediacji, określając ją jako proces rozwiązywania sporu, w którym strony negocjują przy udziale jednego lub dwóch
mediatorów w celu zawarcia ugody16. Z całokształtu przepisów regulujących tę
instytucję można przyjąć, że mediacja w sprawach cywilnych jest dobrowolną
metodą rozwiązywania sporów cywilnoprawnych, z udziałem bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej (mediatora), której zadaniem jest pomoc stronom będącym
w sporze w osiągnięciu wspólnie akceptowanego rozwiązania, a w szczególności
w zawarciu ugody; przy czym także sąd może skierować strony do mediacji.
Postępowanie mediacyjne może się toczyć w takich sprawach cywilnych, których charakter zezwala na zawarcie ugody, a więc nie tylko w sprawach majątkowych, lecz także niemajątkowych, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne.
Niemożność samodzielnego dysponowania uprawnieniami przez strony stosunków prawnych może wynikać z prawa materialnego (np. w sprawach o rozwód,
separację, unieważnienie małżeństwa lub dotyczących ustalenia pochodzenia
dziecka) bądź z wyraźnych ograniczeń prawa procesowego (np. w sprawach
z zakresu ubezpieczeń społecznych).
Pierwsze regulacje nawiązujące do „ducha” mediacji można znaleźć już
w art. 10 k.p.c., który wyraża generalną zasadę ugodowego rozstrzygania sporów.
Brzmienie omawianego artykułu zostało zmienione wspomnianą już nowelizacją,
która wyraźnie wzmocniła rolę polubownego rozwiązania sporów. Przepis ten
stanowi, że „w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży
w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności
przez nakłanianie stron do mediacji. W toku postępowania sąd dąży do ugodowego rozwiązania sporu na każdym etapie, w szczególności poprzez nakłanianie
stron do mediacji”. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazuje się argumenty
przemawiające za nową wersją art. 10 k.p.c.: „Rola sędziów i sądów w zakresie
upowszechnienia polubownego rozwiązywania sporów w społeczeństwie jest nie
do przecenienia, mając na uwadze autorytet i możliwą siłę oddziaływania. Jest
wielce pożądane, aby sądy szerzej informowały strony o możliwościach i korzy15
T. Ereciński, (w:) T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II.
Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2016.
16
Rekomendacja Rec (2002)10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie
mediacji w sprawach cywilnych z dnia 18 września 2002 r., https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/
mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/ (dostęp: 18.05.2018 r.).
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ściach związanych z mediacją. Informacje przekazywane stronom przyczyniają
się do zwiększenia liczby postępowań mediacyjnych. Jak wynika z doświadczeń
krajów, gdzie mediacje są częściej stosowane, na początkowym etapie rozwoju
mediacji to właśnie sądy i sędziowie najskuteczniej promowali mediację poprzez
udzielanie informacji o niej oraz przez kierowanie stron do mediacji”17.
Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego pozwalają na wyodrębnienie
dwóch podstaw prowadzenia mediacji: umowy o mediację (mediacje umowne,
prywatne, pozasądowe) oraz postanowienia sądu o skierowaniu sprawy do mediacji (mediacje sądowe). Polski ustawodawca przyjął praktycznie jednolity model
regulacji obu tych rodzajów mediacji. Podstawą prowadzenia mediacji pozasądowych jest właśnie umowa o mediację. Początkowo postrzegano ją jako doraźny
sposób zapobiegania konfliktom. Z czasem uczestnicy mediacji zaczęli umieszczać w umowach klauzule mediacyjne przewidujące podjęcie mediacji w razie
wyniknięcia sporów w przyszłości. Podstawowe elementy umowy o mediację
zostały zawarte w art. 1831 § 3 k.p.c.: „w umowie o mediację strony określają
w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru
mediatora”. Z kolei art. 1831 § 2 k.p.c. stanowi, że „mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji”. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na
mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1 k.p.c.
Z art. 1831 § 1 i 2 k.p.c. wyraźnie wynika, iż konstytutywnym elementem umowy
o mediację, jest zgoda na mediację. Umowa o mediację to nic innego jak sytuacja,
gdy z oświadczenia woli stron wynika zgoda na mediację, określenie jej przedmiotu oraz wskazanie chociażby pośrednio osoby mediatora. Umowa o mediację
powinna określać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął
lub może wyniknąć. Umowa o mediacje może być zawarta do sporów istniejących w chwili zawarcia umowy, ale także do sporów przyszłych.
Sporny jest charakter prawny umowy o mediację. Przyjmuje się jednak, że
jest ona umową procesową, gdyż główny skutek wywołuje bowiem w sferze procesowej. Nakierowana jest ona na modyfikację reguł procesowych, ponieważ
z woli stron sprawa może być załatwiona nie władczo przez sąd państwowy, lecz
przez mediatora. Oczywiście, aby ugoda miała moc prawną, musi zostać zatwierdzona przez sąd. Mediacja może być prowadzona przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy. Natomiast skierowanie stron do
mediacji może nastąpić jedynie po wszczęciu postępowania. Mediacja przedprocesowa z kolei jest zawsze mediacją umowną. Umowa o mediację może stanowić
odrębną umowę lub przybrać formę klauzuli mediacyjnej w umowie głównej.
Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje jakichkolwiek wymogów formalnych dotyczących umowy o mediację, co wynika z drugiego zdania art. 1837
k.p.c. Świadczy to o tym, że umowa o mediację może zostać skutecznie zawarta
17
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w dowolnej formie i nie ma znaczenia tutaj przedmiot mediacji. Takie uregulowanie tej kwestii podkreśla nieformalny i dobrowolny charakter mediacji.
Natomiast mediacja prowadzona na podstawie skierowania sądu jest funkcjonalnie związana z postępowaniem sądowym. Kierując sprawę do mediacji, sąd
wskazuje tym samym, że mediacja jest rekomendowaną przez państwo metodą
rozwiązywania sporów. Mediację wszczyna sąd właściwy do rozpoznania sprawy
z urzędu lub na wniosek stron. Doświadczenia innych systemów prawnych pokazały, że dopiero możliwość odesłania stron do mediacji przez sądy wpłynęła na
znaczne zwiększenie popularności mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów
prawnych. Skierowanie stron do mediacji przez sąd jest możliwe na każdym etapie postępowania, ale dopiero po jego wszczęciu. Z racji tego, że mediacja jest
metodą dobrowolną, nie kończy się decyzją sędziego ani mediatora. Sąd nie może
również wymagać od stron, aby zawarły umowę przed mediatorem. Ustawodawca
przyznał sądowi szerokie upoważnienie przekazania każdej sprawy cywilnej do
mediacji, uzależniając jednak jej rozpoczęcie od zgody stron. Zgodnie bowiem
z art. 1838 § 2 k.p.c. „mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia kierującego strony do
mediacji nie wyraziła zgody na mediację”. Powyższe sformułowanie nie jest jednolicie interpretowane. Idąc w ślad za prof. T. Erecińskim, który stoi na stanowisku, że w terminie tygodniowym strona musi złożyć wyraźne oświadczenie,
iż wyraża zgodę na prowadzenie mediacji. Według prof. Erecińskiego nie można
domniemywać jej zgody, jeżeli w tym terminie nie złożyła żadnego oświadczenia, i w takim przypadku mediacja nie może być prowadzona18. Zgodnie z tym
stanowiskiem skuteczność sądowego skierowania do mediacji jest „zawieszona”
do czasu, gdy strony złożą oświadczenie o zgodzie na udział w mediacji (tzw.
model „koniecznego tak”)19. Zgodnie z drugim poglądem wskazane jest przyjęcie
tzw. modelu „możliwego nie”, zgodnie z którym z przywołanego przepisu nie
wynika wymóg złożenia takiego oświadczenia. Według tego poglądu sąd może
przekazać sprawę mediatorowi nawet wówczas, gdy strony nie złożą oświadczeń
wyrażających zgodę na mediację. W tym przypadku domniemuje się ich „milczącą zgodę”20.
W tym momencie pojawia się kolejny problem interpretacyjny dotyczący
dobrowolności mediacji. W doktrynie przyjęte w Kodeksie postępowania cywilnego rozwiązania dotyczące dobrowolności mediacji ocenia się niejednolicie. Z dobrowolnością mediacji nie polemizuje prof. Ereciński, który wyraźnie
stwierdza, że przystąpienie do mediacji jest dobrowolne i tym samym nie ogranicza prawa do sądu. Nie traci ona dobrowolnego charakteru w razie przekazania sprawy przez sąd do mediacji bez zgody stron, które nie mają obowiązku
zawarcia ugody przed mediatorem. Zasada dobrowolności mediacji łączona jest
T. Ereciński, (w:) T. Ereciński (red.), Kodeks…
P. Sobolewski, Mediacja w sprawach cywilnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 2.
20
S. Pieckowski, Mediacja w sprawach cywilnych, Warszawa 2006.
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z zasadą autonomii stron i ich świadomego udziału w mediacji. Może także, bez
ujemnych dla niej konsekwencji, odmówić zgody na mediację w razie skierowania przez sąd lub gdy o mediację wniosła druga strona. Niekorzystne dla strony
rozstrzygnięcia o kosztach mogą powstać tylko w razie oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę21.
Podobne stanowisko zajmuje prof. K. Weitz, zdaniem którego przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego nie przewidują żadnego wyjątku od zasady dobrowolności i nawet w razie „przekazania sprawy do mediacji bez zgody stron, nie
traci ona dobrowolnego charakteru, strony nie mają bowiem obowiązku wzięcia
udziału w mediacji”22.
Sporo wątpliwości powoduje „sankcja kosztowa” z art. 103 k.p.c., który stanowi, że niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście
niewłaściwym postępowaniem. Przepis § 1 dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych
z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także ‒ co istotne
w kontekście moich rozważań – oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania
się mediacji. Wątpliwości w tym zakresie ma m.in. R. Zegadło, według którego
takie rozwiązanie może być oceniane jako sprzeczne z zasadą dobrowolności23.
Sporo rozbieżności interpretacyjnych powoduje wykładnia tego, co może zostać
uznane za „nieuzasadnioną odmowę poddania się mediacji”. Projektodawca
w uzasadnieniu do projektu ustawy podaje następujące przykłady: „Podkreślić
należy, że proponowana zmiana w żadnym zakresie nie skutkuje obowiązkiem
przystąpienia do mediacji ani zawarcia ugody. Strona ma prawo do odmowy
mediacji bez podawania przyczyn (zgodnie z art. 1838 § 3 k.p.c.), wycofania się
z mediacji na dowolnym etapie, a także odmowy zawarcia ugody. Nie poniesie
wówczas skutków w postaci obciążenia dodatkowymi kosztami postępowania.
(…) Z perspektywy całokształtu postępowania, którą będzie dysponował sąd
orzekający o kosztach, postawa strony, która wygrała sprawę w całości i nie poddała się mediacji jedynie z powodu przekonania do swoich racji, nie będzie mogła
zostać oceniona jako oczywiście niewłaściwa. Kosztami spowodowanymi nielojalną postawą może zostać obciążona np. strona, która przegrała sprawę w części,
jeżeli uprzednio odrzuciła w sposób oczywiście bezzasadny rozsądną propozycję
drugiej strony poddania się mediacji. W takiej sytuacji strona powinna liczyć się
z negatywnymi konsekwencjami nieuzasadnionej odmowy mediacji”24.
T. Ereciński, (w:) T. Ereciński (red.), Kodeks…
K. Weitz, Mediacja w sprawach gospodarczych, (w:) T. Wiśniewski (red.), System Prawa
Handlowego. Tom 7. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Warszawa 2007.
23
R. Zegadło, Mediacja w toku postępowania cywilnego – uwagi na tle projektu Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, (w:) Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005.
24
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Kolejnym przykładem stosowania „sankcji kosztowej”, który podaje projektodawca, jest: „uzasadnione (…) umożliwienie sądom jej stosowania także
w innych sytuacjach szczególnie niesumiennego i niezgodnego z dobrymi obyczajami postępowania, gdy strona od początku odmawia poddania się mediacji
w sposób oczywiście nieuzasadniony, mimo że istnieje perspektywa zawarcia
ugody, tj. np. strona w sposób niemający słusznych podstaw odrzuci inicjatywę
mediacyjną przeciwnika procesowego lub gdy oczywiście bezzasadnie odmówi
poddania się mediacji ze skierowania sądu; przy czym do jej zastosowania
konieczne jest istnienie winy kwalifikowanej – niesumienności lub oczywiście
niewłaściwego postępowania strony”25. Takie stanowisko może kłócić się z brakiem obligatoryjności mediacji, a skoro strona ma prawo do podjęcia decyzji, czy
chce uczestniczyć w mediacji, czy też nie – nawet gdy jej szanse na wygranie
sprawy są nikłe, to jest to jej arbitralna decyzja i nie powinna z tego tytułu ponosić żadnych konsekwencji26. Tego zdania jest większa część doktryny, a przywołany przepis i wynikająca z niego „sankcja kosztowa” dotyczy tych sytuacji,
w których strona uprzednio wyraziła zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym, np. przed sądem albo w umowie27.
Pomimo wielu wątpliwości interpretacyjnych dotyczących wprowadzenia
sankcji w przypadku nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji, nie ulegają wątpliwości intencje ustawodawcy, który zdecydował się na wprowadzenie
takiej regulacji. Jego celem jest zastosowanie instrumentu prawnego, który ma
oddziaływać na podjęcie przez strony decyzji w kierunku zgody na mediację.
Propozycja współdziała z zaproponowanym w projekcie systemem zachęt finansowych mających na celu zwiększenie atrakcyjności mediacji a przewidywane
ewentualne konsekwencje finansowe mogące obciążyć stronę, która w sposób
oczywiście nieuzasadniony odmówiła poddania się mediacji, mają swoje uzasadnienie prawne i praktyczne. Wynikają bowiem z przyświecającej całej nowelizacji idei stworzenia systemu skutecznych mechanizmów promujących polubowne
rozwiązywanie sporów. Przepis ma działać mobilizująco na strony i skłaniać do
porozumienia.
Z kolei dr R. Morek zwraca uwagę na inny aspekt mogący podawać w wątpliwość zasadę dobrowolności mediacji. Mówi on o „dobrowolności ograniczonej”.
Jest zdania, że o dobrowolności mediacji mówić możemy w przypadku, gdy sąd
nie może skierować stron do mediacji bez ich wyraźnej zgody, a odmowa zgody
na mediację nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla którejkolwiek
ze stron. Pomimo zapewnień z art. 1831 k.p.c., iż mediacja jest dobrowolna, po
analizie art. 1838 k.p.c. można dojść do wniosku, że postulowana dobrowolność
jest w pewien sposób ograniczona. Dr Morek w pierwszej kolejności przytacza
Ibidem.
K. Antolak-Szymanski, O. M. Piaskowska, Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Warszawa 2017.
27
T. Ereciński, (w:) T. Ereciński (red.), Kodeks…
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art. 1838 § 2 k.p.c., zgodnie z którym „postanowienie kierujące strony do mediacji może być wydane na posiedzeniu niejawnym”. Zgodnie z tym stanowiskiem
nie jest konieczne, aby przed wydaniem takiego postanowienia sąd odbierał od
stron oświadczenia co do ich zgody na mediację. Ponadto zwraca także uwagę
na wątpliwości interpretacyjne analizowanego już powyżej art. 1838 § 2 k.p.c.
i możliwej „milczącej zgody” na mediację oraz możliwości przekazania sprawy
mediatorowi nawet wtedy, gdy strony nie złożą oświadczeń wyrażających zgodę
na mediację w tygodniowym terminie. Zdaniem dr. Morka rozwiązania zastosowane przez polskiego ustawodawcę w Kodeksie postępowania cywilnego nie do
końca odpowiadają wymaganiom, jakie narzuca zasada dobrowolności mediacji,
dlatego właśnie używa określenia „dobrowolność ograniczona”28.
Kolejnym novum wprowadzonym nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., jest brzmienie art. 1838 § 4 k.p.c.,
zgodnie z którym przewodniczący może wezwać strony do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym polubownych metod rozwiązywania sporów,
w szczególności mediacji. Instytucję spotkania informacyjnego zaleca art. 5 ust. 1
dyrektywy 2008/52/WE29. Takie spotkanie może być zarządzone zarówno przed
wyznaczeniem rozprawy, jak i na późniejszym etapie postępowania, jeżeli przewodniczący uzna takie spotkanie za celowe. Drugim narzędziem sądu mającym
popularyzować mediację i zwiększać zakres jej działania jest art. 1838 § 5 k.p.c.,
zgodnie z którym przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę
przewodniczący dokonuje oceny, czy skierować strony do mediacji. W tym celu
przewodniczący, jeżeli zachodzi potrzeba wysłuchania stron, może wezwać je do
osobistego stawiennictwa na posiedzeniu niejawnym. Z kolei § 6 wspomnianego
przepisu przewiduje sankcje na wypadek niestawienia się strony bez uzasadnienia na spotkanie informacyjne lub posiedzenie niejawne – sąd może obciążyć ją
kosztami nakazanego stawiennictwa poniesionymi przez stronę przeciwną.
Znaczenie wprowadzonego przepisu jest ogromne. Jest to znak, że ugodowe
załatwianie spraw jest zasadą kierunkową postępowania cywilnego, a zaangażowanie sądów w edukację i promocję związaną z mediacją bezpośrednio przekłada się na wzrost społecznego zaufania do mediacji. Pomimo dobrowolności
mediacji wprowadzenie art. 1839 k.p.c. (a zwłaszcza § 6) może stanowić mały
krok w kierunku ograniczenia tej dobrowolności.
Kolejną zmianą wprowadzoną nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego jest dodanie punktu 3 do art. 187 § 1 k.p.c., który wprowadza obowiązek
informowania w pozwie, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. W przypadku gdy
nie podjęto takiej próby, powód powinien wyjaśnić przyczyny. Informacja ta
R. Morek, Mediacja w sprawach cywilnych, Warszawa 2012.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, http://eurlex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:pl:PDF (dostęp: 18.05.2018 r.).
28
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ma umożliwić sądowi dokonanie oceny realnych możliwości zakończenia sporu
sądowego w drodze mediacji, a tym samym celowości skierowania stron do
mediacji. Jednakże pomimo usytuowania wśród wymagań formalnych pozwu,
nie jest to wymaganie, którego niedochowanie skutkuje niemożnością nadania
sprawie dalszego biegu. Z uwagi na to sąd nie może wezwać powoda do uzupełnienia takiego wniosku, a po ewentualnym bezskutecznym upływie tego terminu
‒ zwrócić z tego powodu pozew. Wymaganie to stanowi „miękką” formę wspierania alternatywnych form załatwiania sporów, a jego wprowadzenie ma stanowić impuls do podejmowania prób zastosowania takich form przed skierowaniem
sporu na drogę sądową30.
Zawarcie ugody przed mediatorem i jej zatwierdzenie przez sąd może mieć
także pozytywne konsekwencje dla strony. Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych31 sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma wszczynającego postępowanie, jeżeli dojdzie
do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy. Z kolei sąd z urzędu zwraca
stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie,
jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem (po rozpoczęciu rozprawy). Warto podkreślić, że motywacja finansowa do zawarcia
ugody mediacyjnej jest większa niż w odniesieniu do ugody sądowej, w przypadku której zwrot obejmuje jedynie połowę opłaty. Jest to kolejna zachęta finansowa zastosowana przez polskiego ustawodawcę mająca na celu popularyzację
mediacji i skłanianie stron do porozumienia.
Z kolei badania empiryczne potwierdzają, że ludzie mają większą skłonność
do wypełniania zobowiązań, które sami świadomie podjęli. Mediacja pozwala
stronom na zachowanie kontroli nad przebiegiem postępowania i nad jego wynikiem. Jej podstawowym założeniem jest przekonanie, że załatwienie sporu przez
same strony, przeświadczone o słuszności wybranego przez siebie rozwiązania,
jest najlepszą gwarancją jego realizacji. Dlatego właśnie zgodnie z art. 18315
§ 1 k.p.c. ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd,
ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem
wykonawczym.
Tematem, który wiąże się ze wzmacnianiem popularności mediacji, jest profesjonalizacja mediacji cywilnej. W kontekście rozważań nad wzmacnianiem roli
mediacji w rozwiązywaniu sporów warto przybliżyć uregulowanie w Kodeksie postępowania cywilnego zawodu mediatora. Nie ulega wątpliwości, że rola
mediatora w mediacji jest ogromna. Często od jego predyspozycji osobowościowych, charyzmy, ale także fachowej wiedzy zależy powodzenie całej mediacji.
Postulowane od dawna podniesienie wymogu kwalifikacji dla osób wykonująT. Ereciński, (w:) T. Ereciński (red.), Kodeks…
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.
Dz.U. z 2018 r. poz. 300).
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cych zawód mediatora wydaje się konieczne przede wszystkim ze względu na
zbudowanie zaufania i przekonanie uczestników do tego sposobu rozwiązywania
sporów. Założenia te częściowo zostały spełnione nowelą Kodeksu postępowania
cywilnego z dnia 10 września 2015 r.
Zgodnie z art. 1832 § 1 k.p.c. mediatorem może być każdy, kto posiada pełną
zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. Przepis
art. 1832 § 2 k.p.c. wyklucza możliwość prowadzenia mediacji przez sędziów
w stanie czynnym. Mimo że ustawodawca nie wprowadza do Kodeksu definicji
legalnej mediatora, należy wskazać ujętą w dyrektywie 2008/52/WE definicję,
dosyć ogólną, niemniej wskazującą na zasadnicze cechy mediatora. Zgodnie z nią
mediator to osoba trzecia, do której zwrócono się o to, aby przeprowadziła mediację w sposób skuteczny, bezstronny i kompetentny, bez względu na jej nazwę lub
zawód wykonywany w danym państwie członkowskim oraz sposób jej wyznaczenia lub formę, w której zwrócono się do niej o przeprowadzenie mediacji.
Wracając do problemu profesjonalizacji mediacji i podniesienia kwalifikacji
mediatora, wydaje się, że ustawodawca krajowy dostrzegł potrzebę posiadania
przez mediatora odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia
mediacji, co przewiduje zmieniony nowelą z dnia 10 września 2015 r. art. 1839
§ 1 k.p.c. Po pierwsze, według nowych przepisów, osobę mediatora w pierwszej kolejności uzgadniają strony, a dopiero w braku porozumienia – wskazuje
sąd. Jest to zgodne z zasadą dobrowolności mediacji. Po drugie, wspomniany
artykuł wprowadza nowe wymagania w zakresie wskazania mediatora przez
sąd. Przepis przewiduje, że sąd, wyznaczając mediatora do prowadzenia określonej sprawy, powinien wyznaczyć takiego, który posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji danego rodzaju, i wziąć
pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów. Wprowadzenie takiego
warunku wydaje się być zasadne, ponieważ sąd, wyznaczając mediatora w danej
sprawie, powinien dopasowywać odpowiednio wykwalifikowaną osobę do charakteru sprawy. W związku z tym, że spektrum spraw cywilnych jest bardzo
szerokie, pewne kwalifikacje mediatora będą bardziej pożądane – w zależności
od rodzaju sprawy.
Ważną zmianą wprowadzoną nowelą Kodeksu postępowania cywilnego
z dnia 10 września 2015 r. jest dodany art. 1833a k.p.c., który stanowi o tym, że
mediator prowadzi mediację, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego rozwiązywania sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych lub na zgodny wniosek stron może wskazać
sposoby rozwiązania sporu, które nie są wiążące. Jest to o tyle ważna zmiana,
gdyż poprzednio, wobec braku sformalizowania procedury mediacji, istniały
wątpliwości, na ile mediator może angażować się w „merytoryczną” dyskusję
dotyczącą przedmiotu sporu. Obecnie mediator może zatem proponować określoną treść ugody lub konkretny, inny sposób załatwienia sporu, pod warunkiem
że strony na to przystały.
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Zmianą, która może przyczynić się także do wzrostu pozycji mediatora, jest
art. 1832 § 3 k.p.c. prowadzący do wyodrębnienia stałych mediatorów, o których
mowa w § 1 i 2 komentowanego artykułu. W nowym stanie prawnym organizacje
pozarządowe wciąż będą mogły prowadzić listy stałych mediatorów, ale mianem
„stałego mediatora” określany będzie jedynie taki, który został wpisany na listę
stałych mediatorów prowadzoną przez sąd okręgowy.
Filarem mediacji i jednocześnie jej podstawową zasadą jest udział neutralnego i bezstronnego mediatora, dlatego ustawodawca wprowadził w art. 1833
k.p.c. wymóg dotyczący bezstronności mediatora. Określenia „bezstronny”, „neutralny”, czy też „niezależny” często traktowane są jako synonimy. Tymczasem
w odniesieniu do osoby mediatora nie są one do końca tożsame. Ustawodawca,
nie rozróżniając tych cech, założył, że bezstronność obejmuje też neutralność.
Bezstronność mediatora oznacza, że nie faworyzuje on żadnej ze stron, traktuje
je w sposób równy, zapewniając w jednakowym stopniu udział w postępowaniu
mediacyjnym. Z kolei definiując neutralność, wskazuje się, że nie może on odnosić żadnych korzyści z konkretnego sposobu zakończenia sporu32.
Kolejnym filarem mediacji urzeczywistnionym w Kodeksie postępowania
cywilnego jest wprowadzenie w art. 1834 k.p.c. zasady poufności mediacji. Do
obowiązku zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedział się w związku
z prowadzeniem mediacji zobowiązany jest nie tylko mediator, ale także strony
i inne osoby, takie jak pełnomocnicy stron, członkowie rodziny, eksperci, którzy
brali udział w postępowaniu mediacyjnym.

5. MEDIACJE CYWILNE WE WŁOSKIM SYSTEMIE PRAWNYM
Kwestie mediacji w sprawach cywilnych zostały odmiennie uregulowane
przez włoskiego ustawodawcę, który w 2011 r. w celu uzdrowienia włoskiego
sądownictwa zdecydował się na wprowadzenie obligatoryjnych mediacji. Było
to rozwiązywanie dosyć przełomowe – przede wszystkim w kontekście europejskim. Wprowadzony program doprowadził jednak do poważnego kryzysu i już
w 2012 r. został zawieszony. Jednakże zalety obowiązkowych mediacji oraz jej
pozytywny wpływ na włoski wymiar sprawiedliwości sprawiły, że w 2014 r. zdecydowano się na ponowne wprowadzenie programu częściowo obowiązkowej
mediacji w niektórych sprawach cywilnych i gospodarczych.
Aby zobrazować pozytywne zmiany, jakie zaszły w wymiarze sprawiedliwości we Włoszech, warto przedstawić stan sądownictwa sprzed wprowadzenia
obowiązkowych mediacji oraz zaprezentować obecnie funkcjonujący model.
32
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Przyczynami wprowadzenia w 2011 r. rewolucyjnego programu, jakim jest
całkowicie obowiązkowa mediacja, był dramatyczny stan włoskiego sądownictwa. Kwestią pierwszorzędną była nieefektywność sądów, których liczba jest
druga co do wielkości w Europie33. Włoskie sądownictwo cechowało się bardzo
złym zarządzaniem napływających spraw oraz opóźnieniem we wprowadzaniu
platformy elektronicznej w sądach. Reforma wymiaru sprawiedliwości rozpoczęła się od umożliwienia dochodzenia odszkodowań za przewlekłość postępowań sądowych, co spowodowało jeszcze większe obciążenie sądów, a to z kolei
przyczyniło się do dalszych opóźnień i pociągnęło kolejne skargi za opieszałość
w wypłacie odszkodowań. Osiemdziesiąt pięć procent spraw zawisłych w sądach
wynikało właśnie z niepoprawnego funkcjonowania procedur naprawczych.
Może to uzasadniać, dlaczego Włosi najczęściej w Europie skarżą się na naruszenie prawa do racjonalnego czasu rozpoznania sprawy34 (art. 6 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka). Te notoryczne opóźnienia kosztują włoski naród
ok. 1% PKB35. Pojawiają się też głosy, które upatrują źródła przeciążenia włos
kiego wymiaru sprawiedliwości w ogromnej liczbie prawników, którzy posiadają
monopol we wszystkich formach alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
Liczba prawników jest dwukrotnie większa niż przeciętna w Europie36.
Rozwiązaniem wyżej wymienionych problemów miało być wprowadzenie
obligatoryjnych mediacji we wszystkich sprawach. Historia programu zakładającego wprowadzenie obligatoryjnych mediacji do systemu włoskiego sięga 2009 r.,
kiedy to włoski ustawodawca wdrożył ustawę 69/200937. Ustawa przekazała rządowi mandat do wprowadzenia regulacji dotyczącej mediacji cywilnej i handlowej. Rząd wypełnił je rozporządzeniem rządowym 28/201038, które wprowadziło
obowiązkowe mediacje przedprocesowe w sprawach cywilnych i handlowych.
Dekret wszedł w życie dnia 21 marca 2011 r.
Jednakże zanim wszedł on w życie, włoski krajowy związek prawników
(Organismo Unitario dell’Avvocatura) wezwał do strajku narodowego. Prawnicy
w całym kraju zostali poproszeni o powstrzymanie się od udziału we wszelkich postępowaniach cywilnych, karnych, podatkowych lub administracyjnych,
a także o wysyłanie listów do klientów wzywających ich do podpisania listu protestującego przeciwko nowej ustawie. Nowa regulacja została odebrana przez
European Commission for the Efficiency of Justice – Edition 2014, https://www.coe.int/t/
dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf (dostęp: 18.05.2018 r.).
34
Ibidem.
35
G. De Palo, Mandatory mediation is back in Italy with new parliamentary rules, https://www.
mondoadr.it/articoli/mandatory-mediation-italy-parliamentary-rules.html (dostęp: 18.05.2018 r.).
36
European Commission for the Efficiency…
37
Zob. http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/10/11/collegato-competitivita-ingazzetta-la-riforma-del-processo-civile (dostęp: 18.05.2018 r.).
38
Zob. http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/06/25/mediazione-civile-la-riformapubblicata-in-gazzetta-ufficiale (dostęp: 18.05.2018 r.).
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środowiska prawnicze jako zagrożenie dla ich zawodu, gdyż nie wprowadzała
obowiązkowego udziału prawników w mediacjach.
Obowiązkowe mediacje zostały zakwestionowane już w 2012 r. przez włoski
Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że przepisy wprowadzające obowiązkowe
spotkania mediacyjne były niekonstytucyjne. W dniu 6 grudnia 2012 r. program
został zawieszony, gdy 15 sędziów włoskiego Trybunału Konstytucyjnego orzekło, że rozporządzenie rządowe 28/2010 nie było zgodne z konstytucją. Powodem
tej decyzji nie było, zgodnie z żądaniem stowarzyszeń prawników, naruszenie
prawa obywatela do obrony (art. 24 włoskiej konstytucji39), ale raczej „nadmierna
delegacja” – rząd nie został wyraźnie delegowany przez Parlament do wprowadzenia obowiązkowego systemu mediacji przedprocesowej. Sama kwestia obligatoryjności mediacji nie była przedmiotem rozstrzygnięcia włoskiego Trybunału
Konstytucyjnego, a jedynie fakt wprowadzenia jej aktem niższej rangi niż ustawa.
W okresie od marca 2011 r. do października 2012 r., kiedy działała mediacja
obowiązkowa, zgodnie ze statystykami Ministerstwa Sprawiedliwości rozpoczęto 215 689 mediacji40. Jednakże w tym czasie praktycznie wszystkie mediacje
we Włoszech ustały, nawet te, które zostały zainicjowane dobrowolnie. Inne państwa UE, które rozważały obowiązkową mediację i monitorowały rozwój wydarzeń we Włoszech, zawiesiły swoje plany.
Rząd włoski, po wyżej stwierdzonej niekonstytucyjności dekretu, który
wprowadził obowiązkową próbę mediacji, przywrócił tę procedurę, choć częściowo zmienioną, dekretem nr 69/201341. Tak zmieniona i ponownie podjęta
próba mediacji w sprawach cywilnych i handlowych jest prawnie uznawana za
obowiązkową w niektórych sprawach i na eksperymentalny okres czterech lat.
Regulacja zawiera nowe ramy przepisów regulujących i promujących korzystanie
z mediacji w sporach cywilnych i handlowych we Włoszech. Katalog ten został
zawężony w porównaniu do poprzedniej wersji.
Ustanowiono trzy różne rodzaje mediacji42:
1) mediacja dobrowolna – strony wybierają mediację w sposób swobodny;
jest to możliwe w każdej sprawie cywilnej i handlowej;
2) mediacja sądowa – sędzia może nakazać ją stronom postępowania sądowego (nawet w przypadku nieobowiązkowej mediacji), może być stosowana na
każdym etapie postępowania, ale przed ostatnią rozprawą, sędzia daje 15 dni, aby
wybrać mediatora;

Konstytucja Republiki Włoskiej z dnia 27 grudnia 1947 r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/
konst/wlochy.html (dostep: 18.05.2018 r.).
40
R. Morek, Mandatory Mediation in Italy, 2013, http://mediationblog.kluwerarbitration.
com/2013/10/09/mandatory-mediation-in-italy-reloaded/ (dostep: 18.05.2018 r.).
41
A. Bruni, The new law on mandatory attempt of mediation in Italy, https://conflictresolution.weebly.com/mediation-in-italy-updated.html (dostęp: 18.05.2018 r.).
42
Ibidem.
39
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3) mediacja obowiązkowa – obowiązkowe spotkanie mediacyjne w sprawach
dotyczących sporów sąsiedzkich, prawa własności, nieruchomości, o podział
majątku, sprawy rodzinne, wynikające z najmu, bankowe, ubezpieczeniowe,
umowy finansowe, pożyczki, sprawy medyczne, paramedyczne i kliniczne. Spory
wynikające z wypadku drogowego są wyłączone z obowiązkowej mediacji.
W przypadku gdy jedna ze stron wniesie sprawę, dla której wymagana jest
wstępna próba mediacji, sędzia w takim postępowaniu sądowym zawiesza sprawę
i przekazuje ją do mediacji. Nowa regulacja wprowadziła tak zwane „spotkanie
wstępne”, które nie jest jeszcze spotkaniem mediacyjnym. Musi odbyć się nie
później niż 30 dni od złożenia wniosku o mediację. Strony sporu mogą wycofać
się z procesu mediacji na początkowym etapie, jeśli uznają, że rozwiązanie jest
mało prawdopodobne. Ten system rezygnacji zapewnia rzeczywiste „doświadczenie mediacyjne” stronom. Jednocześnie jednak nowa ustawa wprowadziła
mechanizm mający na celu zapewnienie, że strony zastanawiają się dwa razy
przed wycofaniem się z mediacji. Strony mogą wycofać się z mediacji także, jeżeli
uznają, że mediator nie spełnia swojej roli. Jednak wtedy mediator ma prawo
zaproponować rozwiązanie sporu i jeśli zostanie ono odrzucone i sprawa trafi do
sądu, a następnie sąd uzna je za właściwe, wówczas nawet strona, która wygra
sprawę, a odrzuciła rozwiązanie mediatora, jest zobowiązana ponieść wszystkie
koszty mediacji i postępowania oraz tzw. opłatę wyrównawczą. Natomiast jeżeli
strony zakończą spór za pomocą mediacji, mają z tego tytułu korzyści fiskalne43.
Kolejnym ważnym wymaganiem nowej ustawy jest zasada, aby strony korzystały z pomocy prawnika w mediacji. Ta poprawka została stanowczo popierana
przez członków włoskiego środowiska prawniczego podczas procesu legislacyjnego. Nowa ustawa przewiduje obowiązek pomocy prawników wszystkim stronom uczestniczącym w próbie mediacji, a ich obecność jest obowiązkowa na
wszystkich etapach procedury mediacji. Ugoda mediacyjna zawarta przez strony,
podpisana przez reprezentujących je prawników oraz zaakceptowana przez właściwy sąd jest tytułem wykonawczym. Ponadto prawnicy korzystają również
z preferencyjnego traktowania jako mediatorzy. Podczas gdy dla pozostałych
kandydatów konieczne jest uczęszczanie na kurs i zdawanie profesjonalnego
egzaminu w celu uzyskania akredytowanej kwalifikacji mediatora, prawnicy
są mediatorami „z mocy prawa” (wymaganiem jest jedynie obowiązek przejścia
szkolenia44). Wymóg zaangażowania prawników w mediację wydaje się jednak
wysoce wątpliwy. Często zwraca się uwagę na to, że dla umocnienia pozycji
mediacji we Włoszech byłaby wskazana rezygnacja z obowiązku uczestniczenia
w niej prawników. Jest to typowo włoskie rozwiązanie, niewystępujące nigdzie
A. Wąsowska, Analiza 17/2016: Włoskie laboratorium mediacji, Warszawa 2016, Forum
Obywatelskiego Rozwoju, https://for.org.pl/pl/a/4229,analiza-172016-wloskie-laboratorium-mediacji (dostęp: 18.05.2018 r.).
44
R. Morek, Mandatory…
43
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indziej. To także powoduje, że we Włoszech mediacja jest prawie dwukrotnie
droższa niż średnio w pozostałych krajach Unii Europejskiej45.
Mediacja jest oczywiście poufna. Mediatorzy nie mogą ujawniać żadnych
informacji wynikających z mediacji, w tym faktu, że mediacja w ogóle istnieje
i była prowadzona między stronami. Ponadto mediatorzy nie mogą być powoływani jako świadkowie w sprawie. Ośrodki mediacyjne są zarówno publiczne, jak
i prywatne oraz muszą być zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwości46.
Pomimo wielu kontrowersji i nieprecedensowych rozwiązań włoski model
mediacyjny może po raz kolejny zainspirować wiele innych krajów niezadowolonych z powolnego rozwoju praktyki mediacyjnej. Aktualnie obowiązujące rozwiązanie w kwestii mediacji – czyli obowiązkowe pierwsze spotkanie mediacyjne
w niektórych typach spraw – wydaje się być dotychczas najlepszym kompromisem. Jest to rozwiązanie dość rewolucyjne, natomiast jak wskazują pierwsze statystyki i raporty, wprowadzone zmiany należałoby ocenić pozytywnie. Spełnia
bowiem swoje zadanie, czyli odciąża sądy. Dotychczasowe statystyki wykazują,
że 50% spraw, które po pierwszym obowiązkowym spotkaniu mediacyjnym były
rozpoznawane w mediacji, kończyło się ugodą. Jest to o tyle ważne, że mediacje
te są inicjowane przymusowo, więc strony wcześniej nie zakładały w ogóle możliwości porozumienia i gdyby nie pierwsze obowiązkowe spotkanie mediacyjne,
tych porozumień by nie było47.

6. SZANSE WPROWADZENIA OBLIGATORYJNYCH MEDIACJI
CYWILNYCH W POLSCE
Po analizie modelu mediacji uregulowanej w polskim Kodeksie postępowania
cywilnego można dojść do wniosku, że polski ustawodawca zaczyna dostrzegać
potencjał mediacji w usprawnianiu wymiaru sprawiedliwości. Jednak wprowadzone zmiany wydają się być zbyt zachowawcze i za mało doniosłe, aby wywołać
tzw. eksplozję mediacji, która miała miejsce we Włoszech po wprowadzeniu obligatoryjnych spotkań mediacyjnych48. Mediacja w sprawach cywilnych w Polsce
w dalszym ciągu jest dobrowolna i niestety nie zapowiada się, aby w najbliższej
przyszłości pojawiały się plany, aby tę sytuację zmienić. Wprowadzone zmiany,
takie jak m.in.: rozszerzenie obowiązku informacyjnego sądu (w tym spotkania
informacyjne dotyczące polubownych metod rozwiązywania sporów), „sankcja
kosztowa”, zachęty finansowe dotyczące kosztów sądowych, wprowadzenie oboA. Wąsowska, Analiza 17/2016: Włoskie laboratorium…
Ibidem.
47
Ibidem.
48
R. Morek, Mandatory…
45
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wiązku informowania w pozwie, czy strony podjęły próbę mediacji, specjalizacja
zawodu mediatora, w tym przyznanie im uprawnienia do wysunięcia w pewnych
sytuacjach własnej propozycji rozwiązania sporu, należy ocenić jak najbardziej
pozytywnie. Jednakże ich znaczenie wydaje się być zbyt małe, aby były one
w stanie realnie przyczynić się do zwiększenia popularności mediacji i wpłynąć
na poprawę funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzone
zmiany stanowią formę delikatnych zachęt do ugodowego rozwiązywania sporów, w żadnym jednak momencie nie nakładają na stronę bezpośrednich sankcji
za nieskorzystanie z mediacji. Jak pokazuje włoski przykład, dopiero rewolucyjne
rozwiązania przynoszą zamierzone skutki i są w stanie realnie uzdrowić wymiar
sprawiedliwości oraz przysłużyć się do przyspieszenia rozwiązywania sporów.
Omawiane zmiany polskiego Kodeksu postępowania cywilnego weszły
w życie trzy lata temu, natomiast jak pokazuje praktyka sądowa, nie przyniosły
one spektakularnych efektów oraz w niewielkim stopniu przyczyniły się do szybszego rozwiązywania sporów. Zatem, aby nie skazywać mediacji na odgrywanie
jedynie peryferyjnej roli w wymiarze sprawiedliwości i efektywnie wykorzystać
jej potencjał, warto dostrzec te zmiany, które we Włoszech zadziałały i rozważyć
wprowadzenie ich w Polsce.
Warto wyciągnąć wnioski z włoskich doświadczeń i nie popełniać tych
samych błędów. Jak pokazuje włoski przykład, istotny jest także sposób, w jaki
wprowadza się mediację do systemu prawa. Ważne jest, aby nie doprowadzić do
skonfliktowania ze środowiskiem prawników, a ponadto nie dopuścić do zmonopolizowania mediacji przez tę grupę zawodową. Niezbędne jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju środowiska profesjonalnych mediatorów, a także
spróbować zaangażować w zmiany środowisko sędziowskie. Aktywność sądów
na tym polu objawiać się może na wiele sposobów. Dobrym pomysłem wydaje się
np. załączanie broszur informacyjnych do korespondencji sądowej oraz udostępnianie bezpłatnych materiałów edukacyjnych i promocyjnych o mediacji na stronach internetowych. Badania krajowe i zagraniczne udowadniają, że tego rodzaju
inicjatywy dotyczące promocji mediacji przynoszą rezultaty. W programie kształcenia już od początku studiów prawniczych należy kłaść nacisk na rolę prawnika
w konflikcie i możliwość ugodowego zakończenia sporu oraz w większym stopniu
propagować wiedzę na temat alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.
Warto również pomyśleć o jeszcze dalej idącej profesjonalizacji mediacji.
Nie oznacza to, że zawód mediatora ma być regulowany, ale można zapożyczyć
z systemu niemieckiego instytucję mediatora certyfikowanego, który otrzymuje
wyższe wynagrodzenie, natomiast kosztem wyższych wymagań zawodowych49.
Kluczowe jednak wydaje się być wprowadzenie pilotażowego programu zakładającego obowiązkową mediację obejmującą pewne kategorie spraw, które stanowią
realne obciążenie sądów, a bez szkody dla społeczeństwa i wymiaru sprawiedliwo49

M. Folta, Możliwości wprowadzenia obowiązkowej mediacji w Polsce, Warszawa 2013.

30

Martyna Barabas

ści mogą być przekazane do mediacji, gdyż jak pokazują włoskie doświadczenia,
dopiero radykalne zmiany są w stanie realnie przyczynić się do poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i przynieść oczekiwane rezultaty.

7. PODSUMOWANIE
Skuteczna mediacja może przyczynić się do budowania społeczeństwa obywatelskiego opartego przede wszystkim na dialogu społecznym. Strony mediacji uzmysławiają sobie, jak wiele może uczynić konstruktywna rozmowa, o jak
wielu sprawach mogą samodzielnie decydować i jak wiele sporów można w ten
sposób rozwiązać. Współczesne tendencje profesjonalizacji, instytucjonalizacji
mediacji oraz nadawania jej ram prawnych świadczyć mogą o tym, że ustawodawcy zdają sobie sprawę z ogromnych korzyści, jakie może ona przynieść. Jest
to także znak, że ugodowe załatwianie spraw staje się zasadą kierunkową postępowania cywilnego.

CIVIL MEDIATION IN POLISH AND ITALIAN LEGAL SYSTEM
– AN ATTEMPT TO COMPARE. ANALYSIS OF THE IDEA
OF INTRODUCING MANDATORY MEDIATION IN POLAND
Summary
The publication focuses on regulating civil mediation in Polish and Italian legal
system. The aim of the work is to contrast the model of voluntary mediation in Poland
with obligatory mediations introduced in Italy. The study also presents the advantages
of mediation as the best method of dispute resolution. The study analyzes attempts to
encourage parties to participate in mediations that have been applied in the Polish Code
of Civil Procedure. In addition, the purpose of the article is to analyze the possibility of
introducing mandatory civil mediations in Poland.
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W POSZUKIWANIU REMEDIUM NA BEZRADNOŚĆ
JEDNOSTKI WOBEC UNIKANIA PRZEZ SĄDY
KRAJOWE PYTAŃ PREJUDYCJALNYCH DO TSUE –
STANOWISKO ETPCZ I SĄDÓW KONSTYTUCYJNYCH
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

I. WPROWADZENIE
Procedura prejudycjalna w Unii Europejskiej kojarzona jest przede wszystkim z zapewnieniem jednolitej wykładni prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich. W ten sposób możliwość wystąpienia z pytaniem
prejudycjalnym1 do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej2 przez każdy
sąd krajowy państwa członkowskiego, niezależnie od instancji i przeszkód w prawie wewnętrznym3, ma zapewnić niezakłócony dialog sądowy i prowadzić do
spójności orzeczniczej. Ze względu na przypisanie pytaniu prejudycjalnemu do
TSUE takiej właśnie funkcji, gdzieś w tle pozostaje jego znaczenie dla ochrony
praw jednostki. Tymczasem prawo Unii Europejskiej jest systemem, w którym
to właśnie jednostka ma być beneficjentem dobrodziejstw, które z niego wynikają4. W celu realizacji tej idei konieczne jest, by sądy krajowe, które orzekając
w sprawach z elementem transgranicznym, stają się sądami unijnymi, odpowied1
W opracowaniu zamiennie stosowane jest nazewnictwo „pytanie prejudycjalne”, „pytanie
wstępne”, „odesłanie prejudycjalne”, „pytanie prawne”. Zob. w tej kwestii E. Wojtaszek-Mik,
Ustalenia terminologiczne, (w:) M. Wąsek-Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik, Pytanie prejudycjalne do
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Warszawa 2007, s. 15–18.
2
W dalszej części opracowania również jako „TSUE” i „Trybunał Sprawiedliwości”.
3
W szczególności w wyroku w sprawie C-188/10 z dnia 22 czerwca 2010 r., Melki i Abdeli,
EU:C:2010:363, TSUE orzekł, że sądy krajowe państw członkowskich muszą „zachować swobodę
zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości z każdym pytaniem prejudycjalnym, jakie uważają
za niezbędne i to na każdym etapie postępowania, nawet po zakończeniu postępowania wpadkowego w sprawie kontroli zgodności z konstytucją”.
4
W polskiej literaturze szczególną uwagę na znaczenie pytania prejudycjalnego dla ochrony praw jednostki zwróciła A. Kastelik-Smaza. Zob. A. Kastelik-Smaza, Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a ochrona praw jednostki, Warszawa 2010,
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nio interpretowały i stosowały prawo Unii Europejskiej. Jest ono na tyle skomplikowane i dynamiczne, że aktywny dialog sądowy z TSUE za pośrednictwem
procedury prejudycjalnej staje się niezbędny5.
Kapitalne znaczenie ma na tym tle pytanie, czy jednostka jako strona postępowania przed sądem krajowym ma jakiekolwiek możliwości obrony w sytuacji,
gdy ten ostatni uchyla się od wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym. Przyjmując założenie, że „gospodarzami” procedury prejudycjalnej są sądy, które mają
pozostawiony szeroki margines oceny, czy przedłożyć pytanie do TSUE, może
się wydawać, że jednostka pozostaje bezradna. Rzeczywiście, nie bez racji
jest teza o luce w prawie Unii Europejskiej polegającej na braku skutecznych
środków prawnych umożliwiających jednostce sprzeciwienie się bierności sądu
krajowego6.
Interesującym zjawiskiem, które rodzi pewne nadzieje, jest próba wypełnienia rzeczonej luki przez inne centra decyzyjne stosujące prawo w systemie
multicentrycznym. W ostatnich latach wykształciły się bowiem linie orzecznicze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka7 oraz sądów konstytucyjnych
państw członkowskich odnoszące się do odstępowania przez sądy krajowe od
procedury prejudycjalnej, traktowanego przez nie jako naruszenie prawa do rzetelnego procesu8. Jednostka uzyskała tym samym możliwość realizacji przepisów
prawa Unii Europejskiej za pośrednictwem skargi do ETPCz i skargi konstytucyjnej9. Już w tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że dochodzi na tym tle do
s. 17–20, ale również cała publikacja i inne pozycje autorki, które będą przytaczane w niniejszym
opracowaniu.
5
Jak wskazuje R. Grzeszczak „mandat unijny sądu krajowego aktywuje się w sytuacjach
spraw unijnych, tzn. takich, w których stosuje się prawo unijne”. Sprawa unijna występuje przede
wszystkim w momencie odwołania się do bezpośrednio skutecznych przepisów prawa unijnego,
ale również kiedy stosowane są przepisy prawa krajowego przyjęte w celu implementowania dyrektywy, czy też przepisy prawa krajowego, które w praktyce pokrywają się z regulacjami prawa
UE. Zob. szerzej R. Grzeszczak, Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka. Praktyczny
podręcznik dla sędziów, Warszawa 2018, s. 10–11.
6
C. Lacchi, Review by Constitutional Courts of the Obligation of National Courts of Last
Instance to Refer a Preliminary Question to the Court of Justice of the EU, „German Law Journal”
2015, Vol. 16, s. 1699–1700; A. Kastelik-Smaza, Pytania prejudycjalne…, s. 352, jako przykłady
głosów w doktrynie o istnieniu luki w systemie ochrony jednostki w prawie UE.
7
W dalszej części opracowania również jako „ETPCz” i „Trybunał Strasburski”.
8
W zależności od przyjętego wzorca kontroli może być to także prawo do sądu, prawo do
sędziego ustawowego, czy też prawo do skutecznej ochrony sądowej.
9
Generalnie poza przyjętym zakresem rozważań pozostawiam inne środki prawne, które
można podjąć wobec naruszenia obowiązku zadania pytania prejudycjalnego, w tym w szczególności możliwość uzyskania odszkodowania na podstawie zasady odpowiedzialności państwa
członkowskiego za szkody wyrządzone jednostkom poprzez naruszenie prawa unijnego, co wyraźnie dopuścił TSUE w wyrokach w sprawach Köbler oraz Traghetti del Maditerraneo. Szczegółowo na ten temat M. Taborowski, Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez
sądy krajowe, Warszawa 2012, Rozdział II: Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa jako
konsekwencja naruszenia prawa unijnego przez sąd krajowy.
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pewnego zróżnicowania standardów, ponieważ skarga konstytucyjna ma szansę
znaleźć zastosowanie wyłącznie w przypadku przyjęcia przez państwo członkowskie modelu skargi przeciwko aktom stosowania prawa10. Przedstawienie
dotychczasowych osiągnięć i aktualnych trendów w orzecznictwie Trybunału
Strasburskiego i sądów konstytucyjnych państw członkowskich ze szczególnym
uwzględnieniem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który
wypracował w tym zakresie najbogatsze orzecznictwo, stanowiące inspirację dla
innych sądów konstytucyjnych, a także ocena tego zjawiska, są celem niniejszego
artykułu.
Słuszne wydaje się poprzedzenie szczegółowych rozważań kilkoma uwagami natury ogólnej na temat charakteru prawnego pytania prejudycjalnego do
TSUE (punkt II artykułu). Niezbędne jest ustalenie, w jakim zakresie wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym jest obowiązkiem sądu krajowego i jakie odstępstwa od niego są dopuszczalne. Warto także zastanowić się nad perspektywą
polską i tym, z czego wynika niska aktywność polskich sądów w zakresie odesłań prejudycjalnych. W dalszej części zostanie przedstawione orzecznictwo
ETPCz na temat naruszenia art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności11 poprzez uchybienie obowiązkowi
wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym (punkt III artykułu) oraz stanowisko
sądów konstytucyjnych, które dopuściły swoją kognicję w zakresie orzekania
o skardze konstytucyjnej przeciwko takiemu naruszeniu (punkt IV artykułu).
Opracowanie zostanie zakończone próbą sformułowania konkluzji w świetle prawa polskiego (punkt V artykułu). Przedstawione w artykule tezy nie
powinny mieć wyłącznie charakteru ciekawostki naukowej i obserwacji innych
systemów prawnych. Należy rozpatrywać je w kontekście Polski, w szczególności mając na uwadze zbyt małą liczbę pytań prejudycjalnych formułowanych
przez polskie sądy12.

Ze względu na brzmienie art. 79 ust. 1 Konstytucji RP, który dopuszcza skargę konstytucyjną wyłącznie przeciwko aktowi normatywnemu, de lege lata nie można zastosować tej konstrukcji w prawie polskim.
11
Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284. W dalszej części opracowania również jako „EKPCz” lub
„Konwencja”.
12
W konsekwencji przyjętą metodą badawczą jest przede wszystkim konstytucyjne prawo
porównawcze. W doktrynie zwraca się uwagę na potrzebę poszukiwania odpowiednich konstrukcji prawnych we własnym systemie konstytucyjnym poprzez badanie rozwiązań przyjętych w innych państwach. Zob. M. Tushnet, Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law,
Cheltenham 2014, s. 8.
10
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II. CHARAKTER PRAWNY PYTANIA PREJUDYCJALNEGO
DO TSUE
1. ISTOTA PROCEDURY PREJUDYCJALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

Trudno jest przyjąć dzisiaj monteskiuszowską metaforę o tym, że sędzia jest
tylko „ustami ustawy”. System prawny stał się znacznie trudniejszy zarówno
z punktu widzenia jego zrozumienia, jak i zasad jego stosowania. Nie do przyjęcia jest także kelsenowska koncepcja hierarchicznego systemu źródeł prawa.
System prawny stał się bowiem multicentryczny13. Prawo tworzone jest przez
wiele centrów decyzyjnych, które jednocześnie zachowują kompetencje do jego
wiążącej interpretacji14. W Europie prawo jest tworzone i stosowane na poziomie wewnętrznym (krajowym), międzynarodowym (ze szczególną rolą EKPCz
i ETPCz) oraz unijnym.
W konsekwencji na sądach krajowych spoczywa obowiązek stosowania
prawa unijnego. Ratio legis wprowadzającego instytucję pytania prejudycjalnego
art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej15 jest przede wszystkim
udzielenie pomocy sędziemu krajowemu, który ma trudności z prawidłowym
zastosowaniem prawa unijnego16. Orzekając o sprawie z elementem transgranicznym, sędzia krajowy może bowiem mieć wątpliwości odnośnie do wykładni lub
obowiązywania określonego postanowienia prawa unijnego. Strona postępowania
generalnie nie ma wpływu na decyzję sędziego krajowego w zakresie wystąpienia do TSUE z pytaniem prejudycjalnym. Może jedynie sygnalizować konieczność wszczęcia procedury prejudycjalnej za pomocą dostępnych w danym kraju
środków prawnych17. W doktrynie już jakiś czas temu zauważono jednak, że
oprócz zapewnienia jednolitej wykładni i stosowania prawa unijnego, procedura
prejudycjalna ma jednocześnie zasadnicze znaczenie właśnie dla jednostek, gwarantując realizację ich uprawnień18. Jest to tym bardziej istotne, biorąc pod uwagę
fakt, że jednostka nie może bezpośrednio zainicjować postępowania przed TSUE.
Wobec tego art. 267 TFUE, przynajmniej w sposób pośredni, może zapewnić
jednostce realizację uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej. Dzieje

Więcej o koncepcji multicentryczności E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego
systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, z. 4.
14
E. Łętowska, Między Scyllą i Charybdą – sędzia polski między Strasburgiem i Luksemburgiem, „Europejski Przegląd Sądowy” 2005, nr 1, s. 3.
15
Dz.Urz. UE C 202 z 7.6.2016, s. 47 (wersja skonsolidowana). W dalszej części opracowania
również jako „TFUE”.
16
T. Koncewicz, Zagadnienia procedury w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, „Radca Prawny” 2001, nr 4, s. 26.
17
M. Wąsek-Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik, Pytanie…, s. 92.
18
C. Callies, M. Ruffert, Kommentar zu EUV und EGV, Neuwied 1999, s. 1803.
13
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się tak, kiedy skład orzekający przychyla się do stanowiska strony postępowania
o konieczności wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym19.
Wykorzystanie procedury prejudycjalnej przez sądy krajowe jest jednak
w wielu państwach członkowskich niedostateczne20. Czyni to niemożliwym
utrzymanie pewności prawa UE oraz prowadzi do rozbieżności w jego wykładni
i stosowaniu. Niestety statystycznie jedno z ostatnich miejsc pod względem
liczby zadawanych pytań prejudycjalnych zajmuje Polska21. Bynajmniej nie jest
to spowodowane brakiem wątpliwości polskich sędziów w zakresie obowiązywania lub wykładni prawa unijnego. M. Safjan, oceniając ten stan rzeczy, wyróżnia
następujące przyczyny tego zjawiska22: 1) niedostateczna jakość systemu kształcenia z zakresu prawa europejskiego na poziomie uniwersyteckim, jak również
kształcenia aplikantów sądowych i sędziów w ramach szkoleń organizowanych
przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (KSSP), 2) bariera psychologiczna wynikająca z wytworzenia się błędnego przeświadczenia sędziów o tym,
że formułowanie pytań prejudycjalnych oznacza przejaw zależności i podporządkowania hierarchicznego sądów krajowych, 3) brak stanowiska sędziego specjalizującego się w prawie europejskim, analizującego na bieżąco orzecznictwo
TSUE23, 4) statystyka sądowa, która nie uwzględnia konieczności wydłużenia
postępowania w sprawach, w których dochodzi do odesłania prejudycjalnego,
co przekłada się na ocenę pracy sędziowskiej.
W celu zilustrowania problemu warto przytoczyć przykładową sprawę z elementem transgranicznym rozstrzyganą przez polski sąd. W 2009 r. Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Kielcach orzekał w kwestii odmowy rejestracji samochodu osobowego sprowadzonego z Wielkiej Brytanii24. Pojazd uzyskał negatywny wynik przeprowadzonego w Polsce badania technicznego. Przyczyną
decyzji odmownej było umieszczenie układu kierowniczego po prawej stronie.

19
A. Kastelik-Smaza, Procedura pytań prejudycjalnych a ochrona praw jednostki, (w:)
C. Mik, Pytanie prejudycjalne…, s. 156.
20
M. Safjan, Dlaczego dialog pomiędzy sądami bywa trudny? O barierach pytań prejudycjalnych, Warszawa 2014, s. 7.
21
Do 9 listopada 2017 r. polskie sądy zadały zaledwie 122 pytania prejudycjalne. W 2016 r.
było ich 19 (co i tak stanowi poprawę w stosunku do poprzednich lat). Z kolei dla przykładu sądy
niemieckie w 2016 r. wystąpiły z 84, a sądy włoskie z 64 pytaniami wstępnymi. Dane pochodzą
z materiałów szkoleniowych autorstwa A. Frąckowiak-Adamskiej, Nie tylko Strasburg? Alternatywne międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka, część I: Pytania prejudycjalne do
Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2017, s. 5.
22
M. Safjan, Dlaczego dialog…, s. 15.
23
M. Safjan postuluje wprowadzenie takiej funkcji w sądach, powołując się na przykład
Niemiec.
24
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2009 r.,
II SA/Ke 157/09, Lex nr 535998.
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Skarżący powoływał się na przepisy dyrektywy 70/311/EWG25, które wprowadzają zakaz odmowy rejestracji i dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu,
który spełnia przewidziane w niej wymagania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach nie podzielił jednak tej argumentacji. Orzeczenie zostało
wydane wyłącznie na podstawie polskich przepisów, które zakazują dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdów z układem kierowniczym po prawej stronie.
Zawisłej przed sądem sprawy wprost jednak dotyczyła wskazana dyrektywa,
a także wynikająca z prawa pierwotnego Unii Europejskiej swoboda przepływu
towarów. Problem dopuszczenia do ruchu pojazdów z układem kierowniczym po
prawej stronie w państwie z ruchem prawostronnym może nie być łatwy do rozstrzygnięcia, a jednocześnie zawiera w sobie element transgraniczny. Pojawiła się
więc dobra okazja do skorzystania przez sąd krajowy z procedury prejudycjalnej.
Wprawdzie ostatecznie sprawa miała swój finał przed TSUE, jednak ze
względu na skargę przeciwko uchybieniu przez państwo członkowskie zobowiązaniom traktatowym wniesioną przez Komisję na podstawie art. 258 TFUE. Trybunał orzekł, że uzależniając rejestrację pojazdu od przełożenia koła kierownicy
na lewą stronę, Polska naruszyła prawo unijne26. Pojawia się więc pytanie, czy nie
lepiej byłoby, gdyby sprawa została rozstrzygnięta w ramach dialogu sądowego
poprzez przedłożenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach pytania prejudycjalnego?
2. ZOBOWIĄZANIE SĄDU KRAJOWEGO DO PRZEDŁOŻENIA
PYTANIA PREJUDYCJALNEGO
2.1. PRAWO CZY OBOWIĄZEK?

Poszukując remedium na bierność sądów krajowych wobec procedury prejudycjalnej, należy przede wszystkim rozważyć, w jakim stopniu i na jakich zasadach są one zobowiązane do korzystania z niej. Jeżeli mowa byłaby wyłącznie
o uprawnieniu do uzyskania pomocy ze strony TSUE w rozstrzygnięciu sporu
z elementem transgranicznym, wszelkie rozważania na ten temat mogłyby mieć
charakter iluzoryczny.
Statuujący procedurę prejudycjalną art. 267 TFUE przede wszystkim uprawnia sądy państw członkowskich do wystąpienia z pytaniem wstępnym, jednak
w pewnym zakresie wprowadza zobowiązanie do takiego działania. Zgodnie
z akapitem 3 tego przepisu sąd jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału,
jeżeli wątpliwość co do wykładni prawa pierwotnego lub pochodnego albo ważności prawa pochodnego powstanie w sprawie zawisłej przed sądem, którego
Dyrektywa Rady z dnia 8 czerwca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep,
Dz.Urz. UE L 133 z 18.06.1970, s. 10.
26
Wyrok TSUE z dnia 20 marca 2014 r., Komisja v. Polska, w sprawie C-639/11, EU:C:2014:173.
25
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orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego. Oznacza to,
że w pewnych okolicznościach odesłanie prejudycjalne jest nie kompetencją dyskrecjonalną sądu krajowego, lecz jego obowiązkiem.
Należy zaznaczyć, że obowiązek przedłożenia pytania prejudycjalnego
wpisuje się w ideę współpracy między sądami krajowymi, w ramach ich odpowiedzialności za stosowanie prawa unijnego, a Trybunałem Sprawiedliwości.
Współpraca ta ma na celu zapewnienie prawidłowego stosowania i jednolitej
wykładni prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich 27. Wobec
tego, obowiązek wystąpienia z pytaniem do TSUE ma przede wszystkim zapobiec rozwinięciu w danym państwie członkowskim orzecznictwa krajowego
niezgodnego z przepisami prawa UE28. W przełomowych z punktu widzenia
zasady odpowiedzialności państwa członkowskiego za naruszenie prawa unijnego wyrokach w sprawach Köbler29 i Traghetti del Mediterraneo30 Trybunał
podkreślał, że sąd orzekający w ostatniej instancji stanowi z definicji ostatni
organ, przed którym jednostka może dochodzić uprawnień wynikających
z prawa unijnego. W konsekwencji sądy, których rozstrzygnięcia są niezaskarżalne według prawa wewnętrznego, nie mogą dopuścić do braku zapewnienia
jednolitej wykładni przepisów prawa na poziomie krajowym. Oczywiście samo
dojście do sytuacji, w której to sąd ostatniej instancji sformułował pytanie prejudycjalne należy ocenić nagannie. Rozstrzygnięcie zaistniałych wątpliwości na
jak najwcześniejszym etapie postępowania jest zarówno w interesie stron, jak
i w interesie publicznym31.
2.2. SĄD, KTÓREGO ORZECZENIA NIE PODLEGAJĄ ZASKARŻENIU

Rozumienie sformułowania zawartego w akapicie 3 art. 267 TFUE nie jest
oczywiste. Przez sądy, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, można
rozumieć zarówno te, które generalnie pozostają najwyżej w hierarchii sądów
w ustroju państwa (teoria abstrakcyjna), jak również te, od których orzeczeń
w konkretnej sprawie nie przysługuje środek zaskarżenia (teoria konkretna)32.
Niewątpliwie pojęcie sądu, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu nabrało
charakteru autonomicznego w prawie unijnym na skutek orzecznictwa TSUE.

Wyrok TS z dnia 9 września 2015 r., X i van Dijk, w połączonych sprawach C-72/14
i C-197/14, EU:C:2015:564.
28
Wyrok TS z dnia 15 września 2005 r., Intermodel Transports, w sprawie C-495/03,
EU:C:2005:552.
29
Wyrok TS z dnia 30 września 2003 r., Gerhard Köbler v. Republik Österreich, w sprawie
C-224/01, EU:C:2003:513.
30
Wyrok TS z dnia 13 czerwca 2006 r., Traghetti del Mediterraneo SpA v. Repubblica Italiana, w sprawie C-173/03, EU:C:2006:391.
31
M. Safjan, Dlaczego dialog…, s. 8.
32
M. Taborowski, Konsekwencje naruszenia prawa…, s. 36–37.
27
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W sprawach Lyckeskog33 oraz Cartesio34 Trybunał orzekał, że jeżeli od wyroku
sądu krajowego istnieje możliwość odwołania się do sądu najwyższego na podstawie skargi kasacyjnej, wówczas taki sąd nie jest związany obowiązkiem przedłożenia pytania prejudycjalnego na zasadach z akapitu 3 art. 267 TFUE. Ponadto
z wyroku w sprawie Lyckeskog wynika wprost, że za sądy ostatniej instancji
należy uznać sądy najwyższe oraz wszystkie inne sądy krajowe, których orzeczenia nie podlegają „zaskarżeniu na drodze prawnej”. W konsekwencji TSUE
uznaje wyższość teorii konkretnej, co wydaje się być w pełni zgodne z wykładnią celowościową art. 267 akapit 3 TFUE. Obowiązywanie teorii abstrakcyjnej
doprowadziłoby do występowania spraw, w których żaden sąd w toku postępowania nie byłby zobowiązany do odesłania prejudycjalnego.
3. OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE OBOWIĄZEK WYSTĄPIENIA
Z PYTANIEM PREJUDYCJALNYM

Zobowiązanie sądu krajowego do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym nie
ma charakteru absolutnego. Poszukując możliwości przypisania sądowi ostatniej
instancji odpowiedzialności za naruszenie obowiązku z art. 267 akapit 3, należy
ocenić, czy nie zaistniała żadna okoliczność, która mogła go wyłączyć. Zagadnienie to może być niezwykle trudne w praktyce, ponieważ z jednej strony wyjątki
należy interpretować w sposób ścisły, jednak z drugiej strony sądy krajowe, jako
organy niezależne i niezawisłe, podejmując decyzję w sprawie zwrócenia się
z pytaniem do TSUE, muszą mieć pozostawiony margines swobody35. Okoliczności usprawiedliwiające odstąpienie od procedury prejudycjalnej, tym bardziej
sformułowane w sposób nieostry, mogą być dosyć łatwym usprawiedliwieniem
uchylenia się od obowiązku. Trybunał Sprawiedliwości wyodrębnił w swoim
orzecznictwie trzy sytuacje, które wyłączają obowiązek wystąpienia z pytaniem
prejudycjalnym przez sąd krajowy ostatniej instancji36.
Przede wszystkim sąd krajowy jest zwolniony z obowiązku zadania pytania
prejudycjalnego, jeżeli podniesiona przed nim wątpliwość nie ma decydującego
33
Wyrok TS z dnia 4 czerwca 2002 r., postępowanie karne v. Kenny Roland Lyckeskog,
w sprawie C-99/00, EU:C:2002:329.
34
Wyrok TS z dnia 16 grudnia 2008 r., Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, w sprawie C-210/06,
EU:C:2008:723. Ponadto w kwestii procedury prejudycjalnej Trybunał stwierdził w tym orzeczeniu, że sąd krajowy rozpoznający odwołanie od postanowienia wydanego przez sąd rejestrowy
można uznać za sąd w rozumieniu art. 267 TFUE pomimo braku kontradyktoryjności postępowania.
35
C. Lacchi, Review by Constitutional Courts…, s. 1689–1690.
36
Sformułowane w orzecznictwie wyjątki zostały uwzględnione w niewiążącej Nocie Informacyjnej dotyczącej składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym (2009/C 297/01). Stanowi ona istotną instrukcję dla sędziów w zakresie przedkładania
pytań prejudycjalnych; por. punkty 11–13 Noty Informacyjnej.

40

Hubert Bekisz

znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Ocena w tym zakresie jest pozostawiona
sądowi krajowemu37.
W wyroku w sprawie Da Costa38 TSUE stwierdził, że obowiązek ten może być
pozbawiony celowości także w przypadku, gdy podniesione pytanie jest materialnie identyczne z pytaniem, które stanowiło już przedmiot orzeczenia wydanego
w trybie prejudycjalnym w podobnym przypadku. Na tle tego rozstrzygnięcia
powstała doktryna acte éclairé. W późniejszym wyroku w sprawie CILFIT TSUE
uznał, że skutek acte éclairé zachodzi także wtedy, gdy sporne pytania nie są całkowicie identyczne, ale z dotychczasowej linii orzeczniczej można wywnioskować
stanowisko Trybunału wobec przedmiotu pytania39. Oczywiście sytuacja acte éclairé nie wyłącza uprawnienia do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym. Może być
ono szczególnie wskazane, gdy dotychczasowe orzecznictwo wydaje się nie mieć
zastosowania do nowych okoliczności faktycznych. Ponadto sąd krajowy może
w ten sposób zasygnalizować potrzebę zmiany dotychczasowej linii orzeczniczej40.
Inny wyjątek wynikający z wyroku w sprawie CILFIT określany jest jako
doktryna acte clair. Można uznać go za rozwinięcia paremii clara non sunt
interpretanda na poziomie prawa Unii Europejskiej. Dotyczy on sytuacji, kiedy
podniesiona kwestia jest na tyle oczywista, że sąd krajowy w celu wydania właściwego orzeczenia nie musi zwracać się z pytaniem o stanowisko TSUE. Taką
ewentualność trzeba jednak oceniać biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne
prawa unijnego i szczególne trudności, jakie sprawia jego wykładnia, a także
niebezpieczeństwa rozbieżności w orzecznictwie wewnątrz Unii. Ze względu na
obawę przed łatwym tłumaczeniem się doktryną acte clair przez sądy krajowe
Trybunał w wyroku CILFIT sformułował jednocześnie ograniczenia w jej stosowaniu. Przede wszystkim wymaga się, aby sąd krajowy był przekonany, że taka
sama jasność interpretacji zachodzi w opinii sądów innych państw członkowskich i TSUE. Należy przede wszystkim brać pod uwagę różnorodność języków,
w których redagowane są akty prawne UE.
Doktryna acte clair jest krytykowana w doktrynie. Przede wszystkim
zarzuca się jej, że nie można ocenić, czy przepis jest wystarczająco jasny przed
dokonaniem jego wykładni. Zwraca się również uwagę, że zasada ta nie powinna
być stosowana w systemie opartym na wielu językach41. Wydaje się, że nie ma
M. Szpunar, Art. 267, (w:) D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (red. tomu), A. Wróbel (red.
całości dzieła), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2012.
38
Wyrok TS z dnia 27 marca 1963 r., Da Costa en Schaake NV i in. v. Administratie der Belastingen, C-28/62, EU:C:1963:6.
39
Wyrok TS z dnia 6 października 1982 r., CILFIT v. Ministero della Sanità, C-283/81,
EU:C:1982:335.
40
J. Skrzydło, Sędzia polski wobec perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
„Państwo i Prawo” 1996, z. 11, s. 44.
41
W. Szacki, Doktryna acte clair a interpretacja i stosowanie prawa wspólnotowego w państwach Unii Europejskiej, (w:) E. Piontek, A. Zawidzka (red.), Szkice z prawa Unii Europejskiej,
t. I, Kraków 2003, s. 304.
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przesady w poglądzie, zgodnie z którym kryteria wymagane dla zaistnienia
wyjątku acte clair są niemożliwe do spełnienia42. Należy mieć także na względzie, że w momencie wydania wyroku w sprawie CILFIT (1982 r.) Wspólnoty
liczyły zaledwie 10 państw członkowskich i posługiwały się 7 językami roboczymi. Rzecznik Generalny N. Wahl podsumowuje to, wskazując, że „gdybyśmy
zechcieli obecnie sztywno trzymać się wcześniejszego orzecznictwa, napotkanie
»prawdziwej« sytuacji uzasadniającej zastosowanie doktryny acte clair byłoby
w najlepszym razie równie prawdopodobne jak spotkanie jednorożca”43.
4. KONSEKWENCJE NARUSZENIA OBOWIĄZKU W ŚWIETLE
ZAŁOŻEŃ PRAWA UE

Przed przejściem do rozważań na temat stanowiska ETPCz i sądów konstytucyjnych należy przynajmniej ogólnie odnieść się do naruszenia obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym z punktu widzenia samego prawa unijnego.
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że podobnie jak w przypadku wszystkich
innych zobowiązań traktatowych, jego naruszenie może być podstawą wniesienia
przez Komisję skargi do TSUE na podstawie art. 258 TFUE. Nie jest to jednak
środek wykorzystywany przeciwko unikaniu zadawania pytań prejudycjalnych
w praktyce. Ponadto nie ma on znaczenia dla jednostki będącej stroną postępowania, która czuje się pokrzywdzona biernością sądu krajowego wobec procedury prejudycjalnej. Wyrok w sprawie zainicjowanej skargą z art. 258 zapada
bowiem przeciwko państwu członkowskiemu, a nie sądowi orzekającemu w konkretnej sprawie. Jedyną korzyścią mógłby być ewentualny pozytywny wpływ na
dalszą praktykę sądów krajowych44.
Większe znaczenie dla jednostki mogłaby mieć zasada odpowiedzialności
państwa członkowskiego za szkodę wyrządzoną jednostce poprzez naruszenie prawa Unii Europejskiej. Niestety w praktyce pozostaje ona nieefektywna.
W wyroku w sprawie Köbler TSUE co prawda dopuścił obowiązywanie tej
zasady względem naruszeń wynikających z orzeczeń sądów ostatniej instancji,

M. Broberg, N. Fenger, Preliminary references to the European Court of Justice, Oxford
2014, s. 237–238. Zob. także opinia rzecznika generalnego C. Stix-Hackl do wyroku TSUE z dnia
12 kwietnia 2005 r., Intermodal Transports BV v. Staatssecretaris van Financiën, C-495/03,
EU:C:2005:215. W pkt 94 opinii stwierdzono, że „sądowi krajowemu pozostaje bowiem ostatecznie tylko jego własna ocena. Jasnym jest, że sąd ten nie może faktycznie przekonać się o tym, że
»w opinii sądów innych państw członkowskich i Trybunału Sprawiedliwości« zachodzi taka sama
oczywistość w odniesieniu do rozstrzygnięcia powstałego pytania o wykładnię”.
43
Por. punkt 62 opinii rzecznika generalnego N. Wahla przedstawionej w dniu 13 maja 2015 r.
w sprawach połączonych C‑72/14 i C‑197/14, X i T.A. van Dijk, EU:C:2015:319.
44
A. Kastelik-Smaza, Konsekwencje naruszenia obowiązku skierowania pytania prejudycjalnego do ETS, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 2.
42
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jednak zostały sformułowane rygorystyczne kryteria jej zastosowania45. Również w sprawie Traghetti del Maditerraneo Trybunał Sprawiedliwości nie odniósł
się bezpośrednio do odpowiedzialności państwa członkowskiego za naruszenie
uprawnień jednostki poprzez niewniesienie pytania prejudycjalnego46.
Nie wdając się w szczegółowe omówienie problemu, należy tylko zasygnalizować, że zasada odpowiedzialności państwa członkowskiego za szkodę
wyrządzoną jednostce przez naruszenie prawa unijnego w związku z brakiem
wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym wymaga również odpowiedniego dostosowania krajowych przepisów proceduralnych47.

III. OBOWIĄZEK WYSTĄPIENIA Z PYTANIEM
PREJUDYCJALNYM A PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU
W ORZECZNICTWIE ETPCZ
1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej podpisały Europejską
Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a co za tym
idzie, są związane jej postanowieniami. Zgodnie z art. 34 Konwencji, Europejski
Trybunał Praw Człowieka może przyjąć skargę każdej osoby, która uważa, że
stała się ofiarą naruszenia ze strony jednego z państw związanych Konwencją.
Najistotniejszym wymogiem formalnym jest wyczerpanie wszystkich środków
odwoławczych dopuszczalnych w prawie wewnętrznym.
W sytuacji, gdy jednostka czuje się pokrzywdzona zaniechaniem wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym przez sąd krajowy, pewnym remedium staje
się skarga do ETPCz. Ukształtowała się już bogata linia orzecznicza dotycząca
naruszenia obowiązku przedłożenia pytania wstępnego przez krajowy sąd ostatniej instancji, co ETPCz traktuje jako naruszenie prawa jednostki do rzetelnego
45
Po pierwsze, naruszona norma prawa UE musi być źródłem uprawnień jednostki, po drugie, naruszenie musi być wystarczająco istotne oraz, po trzecie, musi istnieć bezpośredni związek przyczynowy między naruszeniem a poniesioną przez poszkodowanego szkodą. Postuluje się
przede wszystkim złagodzenie przesłanki wystarczająco istotnego naruszenia, zob. np. A. Kastelik-Smaza, Pytania prejudycjalne…, s. 357.
46
Zob. szerzej W. Sanetra, Za jakie naruszenia prawa wspólnotowego przez sąd najwyższego szczebla należy się odszkodowanie. Uwagi na marginesie wyroku ETS w sprawie Traghetti,
„Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 9, s. 4–11.
47
Zob. szerzej M. Szpunar, Procedura prejudycjalna z perspektywy unormowań kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (w:) C. Mik
(red.), Pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ETS. Funkcjonowanie procedury prejudycjalnej
w Polsce, Toruń 2006, s. 185–220.
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procesu48. Należy w tym miejscu podkreślić, że ETPCz wyraźnie dopuścił swoją
kompetencję w kwestii orzekania o naruszeniu Konwencji w związku z postępowaniami incydentalnymi i międzyprocesowymi49. Tym samym odrzucone
zostały poglądy o pozostawaniu wszelkiego rodzaju pytań i odesłań prawnych
poza zakresem jego kognicji.
2. DOPUSZCZENIE MOŻLIWOŚCI STWIERDZENIA NARUSZENIA
ART. 6 UST. 1 KONWENCJI POPRZEZ ODMOWĘ WYSTĄPIENIA
Z PYTANIEM PREJUDYCJALNYM

Początkowo zarzuty naruszenia prawa do rzetelnego procesu poprzez zaniechanie wystąpienia przez sąd krajowy z pytaniem prejudycjalnym były całkowicie
odrzucane. Z czasem Trybunał Strasburski dopuścił jednak swoją kompetencję
w tym zakresie.
Jednym z pierwszych orzeczeń, które wydając ETPCz został skonfrontowany
z problemem naruszenia obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym, był
wyrok w sprawie Société Divagsa v. Hiszpania50. Działając jeszcze jako Europejska Komisja Praw Człowieka, uznał, że odmowa skorzystania z procedury prejudycjalnej przez hiszpański sąd najwyższy nie była arbitralna, ponieważ istniało
już orzecznictwo ETS dotyczące analogicznych spraw. Zastosować można więc
było doktrynę acte éclairé. W kolejnych sprawach Europejska Komisja Praw
Człowieka powoływała się także na doktrynę acte clair, stwierdzając, że w określonym stanie faktycznym nie było trudności z interpretacją prawa unijnego.
Orzekając w sprawie Lambert Bakker v. Austria, ETPCz stwierdził, że Konwencja nie gwarantuje jakiegokolwiek prawa jednostki w zakresie wniesienia pytania prejudycjalnego do ETS, jednak prawo do rzetelnego procesu może zostać
naruszone, jeżeli odmowa jest arbitralna51. Ponownie położono więc nacisk na
kryterium „arbitralności” decyzji.
48
Zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą
przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne,
jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów
obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie
demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego
stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie
konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości”.
49
W wyroku w sprawie Ruiz Mateos ETPCz nie zgodził się z twierdzeniem, że pytanie prawne do hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego nie było sprawą cywilną i naruszenia praw
jednostki na tym tle pozostawały poza jego kompetencją. Por. wyrok ETPCz z dnia 23 czerwca
1993 r., skarga nr 12952/87, Ruiz Mateos v. Hiszpania.
50
Wyrok ETPCz z dnia 12 maja 1993 r., skarga nr 20631/92.
51
Wyrok ETPCz z dnia 10 kwietnia 2010 r., skarga nr 43454/98.
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Pierwsza faza wyroków ETPCz dotyczących omawianej problematyki odnosiła się do problemu w sposób delikatny. Każdorazowo stwierdzano, że nie doszło
do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ sąd krajowy dysponuje pewnym zakresem oceny w kwestii przedłożenia pytania wstępnego. Zapadały więc
wyroki, w których stwierdzano, że decyzja o odmowie nie była arbitralna52.
3. TRIADA ULLENS DE SCHOOTEN – DHAHBI – SCHIPANI

Przez wiele lat możliwość uznania naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji na skutek zaniechania skorzystania z procedury prejudycjalnej pozostawała w orzecznictwie ETPCz swego rodzaju obietnicą bez pokrycia. Również w doktrynie
kwestia możliwości stwierdzenia przez Trybunał Strasburski tego naruszenia
pozostawała sporna, w szczególności w świetle trudności w ustaleniu, jaką konkretnie sytuację można byłoby uznać za „arbitralną”53. Dopiero w 2011 r. w sprawie Ullens de Schooten i Rozebak v. Belgia Trybunał dość szczegółowo określił,
co rozumie przez pojęcie arbitralnej odmowy zadania pytania prejudycjalnego54.
Na pierwszy wyrok, w którym doszło do takiego rozstrzygnięcia, trzeba było jednak poczekać do 2014 r. – stało się tak w sprawie Dhahbi v. Włochy55. Trzeba również zwrócić uwagę na rozstrzygnięcie w sprawie Schipani v. Włochy z 2015 r.,
w którym ETPCz podtrzymał stanowisko ze sprawy Dhahbi i ponownie uznał
skargę za zasadną56. Co ciekawe, obie sprawy dotyczyły zaniechania ze strony
tego samego sądu57.
3.1. WYROK W SPRAWIE ULLENS DE SCHOOTEN I ROZEBAK PRZECIWKO
BELGII

Sprawa dotyczyła skazania dwóch mężczyzn przez belgijski sąd karny na
podstawie zarzutów o fałszerstwo i naruszenie dekretu królewskiego dotyczącego zezwolenia na prowadzenie laboratorium, w którym prowadzone były testy
kliniczne. W toku postępowania skarżący bronili się, twierdząc, że przepisy
52
Zob. szczegółowe omówienie początkowego orzecznictwa ETPCz odnoszącego się do odmowy wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym: W. Czapliński, Pytanie prejudycjalne w świetle
art. 6 EKPC, (w:) C. Mik (red.), Pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ETS. Funkcjonowanie
procedury prejudycjalnej w Polsce, Toruń 2006, s. 171–184.
53
M. Wąsek-Wiaderek, Konsekwencje nieuzasadnionego odstąpienia od wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym, (w:) M. Wąsek-Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik (red.), Pytanie prejudycjalne
do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Warszawa 2007, s. 96; zob. na ten temat
również A. Kastelik-Smaza, Procedura pytań prejudycjalnych a ochrona praw jednostki, (w:)
C. Mik (red.), Pytanie…, s. 157–162.
54
Wyrok ETPCz z dnia 20 września 2011 r., skargi nr 3989/07 i 38353/07.
55
Wyrok ETPCz z dnia 8 kwietnia 2014 r., skarga nr 17120/09.
56
Wyrok ETPCz z dnia 21 lipca 2015 r., skarga nr 38369/09.
57
Był to włoski Sąd Kasacyjny (Corte de Cassazione).
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dekretu królewskiego są niezgodne z postanowieniami TWE (obecnie TFUE)
o swobodzie przedsiębiorczości. Odwołując się do belgijskiego Sądu Kasacyjnego, skarżący domagali się wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wskazanego zagadnienia. Sąd Kasacyjny nie przychylił się do tego wniosku,
twierdząc, że zgodnie z orzecznictwem TSUE zasada powagi rzeczy osądzonej
ma pierwszeństwo przed prawem unijnym.
W skardze do ETPCz skarżący zarzucili belgijskiemu sądowi ostatniej instancji oddalenie wniosku o skorzystanie z procedury prejudycjalnej, co prowadziło
ich zdaniem do naruszenia konwencyjnego prawa do rzetelnego procesu. Trybunał Strasburski uznał, że rzeczywiście sąd, od którego orzeczenia nie przysługuje środek odwoławczy, jak na przykład belgijski Sąd Kasacyjny, ma obowiązek
wystąpienia z pytaniem wstępnym, jednak obowiązek ten nie ma charakteru
absolutnego. Podobnie jak do innych sądów krajowych, dla których przedłożenie pytania prejudycjalnego jest uprawnieniem, także do sądu ostatniej instancji
mają bowiem zastosowanie zasady sformułowane w wyroku w sprawie CILFIT.
Obowiązek ten zostaje więc wyłączony, jeżeli odpowiedź na pytanie nie miałaby
znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, wątpliwość była już wcześniej przedmiotem orzecznictwa TSUE albo właściwy sposób interpretacji prawa unijnego jest
tak oczywisty, że nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości.
Europejski Trybunał Praw Człowieka zauważył jednocześnie, że logika procedury prejudycjalnej wymaga, w razie zasygnalizowania przez stronę konieczności wystąpienia z pytaniem do TSUE, aby sąd krajowy ocenił, czy ma ono
znaczenie dla toczącego się sporu. Jak wskazał ETPCz, odmowa może negatywnie wpłynąć na rzetelność postępowania wówczas, gdy nieuwzględnienie
procedury prejudycjalnej przez sąd będzie arbitralne. Należy przez to rozumieć
w szczególności sytuację, kiedy odmowa sądu nie jest należycie uzasadniona.
Tym samym sformułowana została teza, zgodnie z którą art. 6 ust. 1 Konwencji nakłada na sądy krajowe obowiązek uzasadnienia swojej decyzji, która prowadzi do nieuwzględnienia wniosku o przedłożenie pytania prejudycjalnego. ETPCz
jednoznacznie dopuścił swoją jurysdykcję w tym zakresie. Zakres tej oceny obejmuje jedynie odpowiednie uzasadnienie decyzji odmownej. Zadaniem Trybunału
nie jest weryfikowanie potencjalnych błędów popełnionych w związku z interpretacją lub stosowaniem przepisów prawa unijnego. ETPCz ma więc oceniać
spełnienie proceduralnego wymogu uzasadnienia decyzji odmownej, pozostawiając ocenę merytoryczną poza zakresem swojej kognicji. Uzasadnienie nieuwzględnienia wniosku o sformułowanie pytania prejudycjalnego ma polegać na
wskazaniu wyjątku, który ma zastosowanie w rozstrzyganej sprawie oraz określeniu powodów, ze względu na które sąd uznał jego wystąpienie58.
58
Nie wystarczy więc proste stwierdzenie, że w sprawie ma zastosowanie np. doktryna acte
éclairé, ale należy również przytoczyć orzecznictwo TSUE, które potwierdza, że rzeczywiście
podniesiony problem został już rozstrzygnięty przez TSUE.
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W sprawie Ullens de Schooten i Rozebak v. Belgia ETPCz orzekł, że belgijski Sąd Kasacyjny spełnił obowiązek odpowiedniego uzasadnienia decyzji,
wobec czego nie doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji. Niewątpliwie jednak wyrok stanowił kamień milowy w dotychczasowym, nieuporządkowanym
orzecznictwie ETPCz. Wyraźnie stwierdzono, że na sądzie krajowym orzekającym w ostatniej instancji spoczywa ciężar wskazania motywów odmowy wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym59.
3.2. WYROK W SPRAWIE DHAHBI PRZECIWKO WŁOCHOM

Sprawa została zainicjowana skargą Tunezyjczyka przebywającego na terenie
Włoch na podstawie pozwolenia na pobyt połączony z prawem do wykonywania pracy. Skarżący domagał się świadczenia rodzinnego na podstawie włoskiej
ustawy, która przewidywała takie uprawnienie dla obywateli włoskich, przebywających na terenie Włoch, mających co najmniej troje dzieci (skarżący miał
ich czworo), którzy nie osiągają dochodów określonej wysokości. Zdaniem skarżącego, świadczenie należało mu się pomimo braku obywatelstwa włoskiego,
ze względu na brzmienie postanowień porozumienia między Unią Europejską
a Tunezją60. Gwarantuje ono zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo osób zatrudnionych na terenie państwa członkowskiego, w zakresie bezpieczeństwa socjalnego, które obejmuje między innymi świadczenia rodzinne.
Sądy włoskie nie podzieliły jednak tej argumentacji, uznając, że należy się ono
jedynie obywatelom państw członkowskich UE, natomiast rzeczone porozumienie zapewnia obywatelom Tunezji wyłącznie świadczenia z ubezpieczenia
społecznego.
W toku postępowania zarówno w ramach apelacji, jak i skargi kasacyjnej
skarżący sygnalizował sądom krajowym konieczność wystąpienia z pytaniem
prejudycjalnym do TSUE w celu interpretacji postanowień porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Tunezją i w konsekwencji uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy gwarantuje ono Tunezyjczykom świadczenie rodzinne. Sądy włoskie,
w tym sąd orzekający w ostatniej instancji, nie odniosły się jednak do tego postulatu i oparły rozstrzygnięcie wyłącznie na własnych ustaleniach.
Europejski Trybunał Praw Człowieka pierwszy raz w historii swojego orzecznictwa uznał za zasadną skargę na naruszenie prawa do rzetelnego procesu przez
sąd, który odstąpił od wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym. Trybunał Strasburski przypomniał swoje dotychczasowe stanowisko, z którego wynika, że sąd
krajowy orzekający w ostatniej instancji ma obowiązek uzasadnienia nieuwzględ59
J. Krommedijk, Wide Open and Unguarded Stand our Gates: The CJEU and References for
a Preliminary Ruling in Purely Internal Situations, „German Law Journal” 2017, Vol. 18, s. 1392.
60
Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony
z dnia 17 lipca 1995 r. (Dz.Urz. UE L 278 z 21.10.2005, s. 9, z późn. zm.). Konkretnie chodziło
o art. 65 porozumienia.
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nienia wniosku strony postępowania o wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym,
oraz że kognicja ETPCz ogranicza się do zbadania, czy decyzja odmowna została
należycie uzasadniona. Zdaniem ETPCz sądy włoskie zupełnie zlekceważyły
żądanie strony postępowania zwrócenia się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym.
Nie tylko nie uzasadniły swojej decyzji, ale co więcej, nawet w wydanych przez
nie wyrokach nie znalazła się jakakolwiek wzmianka o tym, że skarżący domagał się skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art. 267
TFUE. Ponadto ETPCz podkreślił, że z wyroku sądu orzekającego w ostatniej
instancji nie można wywnioskować, czy zdecydował on orzec samodzielnie ze
względu na hipotetyczny charakter zaistniałej wątpliwości, wystąpienie przesłanek doktryny acte éclairé, czy też zaistnienie sytuacji acte clair.
Trudno jest ocenić, czy wyrok w sprawie Dhahbi v. Włochy należy uznać za
dalszy krok ETPCz i zmianę dotychczasowego stanowiska, które jedynie dopuszczało takie rozstrzygnięcie, lecz nigdy nie zostało ono zastosowane w praktyce.
Rzeczywiście z jednej strony doszło do niego po raz pierwszy, jednak z drugiej
w tym przypadku zlekceważenie domagania się przez stronę postępowania wystąpienia przez sąd ostatniej instancji z pytaniem prejudycjalnym było ewidentne61.
3.3. WYROK W SPRAWIE SCHIPANI PRZECIWKO WŁOCHOM

W wydanym rok później wyroku w sprawie Schipani v. Włochy ETPCz
podtrzymał swoje stanowisko. W tym przypadku jednak włoski Sąd Kasacyjny
wprawdzie rozważył odstąpienie od obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym na podstawie kryteriów z wyroku w sprawie CILFIT, jednak nie wskazał
jasno, czy w sprawie zachodzi jego zdaniem brak znaczenia wyjaśnienia wątpliwości dla rozstrzygnięcia sprawy, sytuacja acte éclairé czy sytuacja acte clair62.
Poprzez brak konkretnego odniesienia do jednej z przyczyn odmowy skorzystania z procedury prejudycjalnej sąd krajowy naruszył zdaniem Trybunału Strasburskiego prawo jednostki do rzetelnego procesu.
Co ciekawe, w przeciwieństwie do rozstrzygnięcia w sprawie Dhahbi, wyrok
w sprawie Schipani nie zapadł jednomyślnie. Zdanie odrębne zgłosił sędzia
K. Wojtyczek, proponując nieco inne podejście do problemu naruszenia art. 6
ust. 1 Konwencji poprzez odmowę wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym.
Wyraził on pogląd, że obowiązek wystarczającego umotywowania odmowy odesłania prejudycjalnego powinien być oceniany proporcjonalnie do praw jednostki,
które mogą być w ten sposób zagrożone. Dostateczność uzasadnienia odmowy
należałoby, zdaniem sędziego, oceniać w sposób najbardziej rygorystyczny
61
A. Mężykowska, Glosa do wyroku ETPC z dnia 8 kwietnia 2014 r., 17120/09, „Europejski
Przegląd Sądowy” 2014, nr 9.
62
To znaczy, że z uzasadnienia wyroku sądu włoskiego nie wynika jasno, czy problem jest
nieistotny dla rozstrzygnięcia, czy materialnie taka sama sprawa była już przedmiotem orzecznictwa TSUE, czy też stosowanie prawa unijnego jest na tyle jasne, że nie może budzić jakichkolwiek
uzasadnionych wątpliwości.
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w sprawach karnych. W ich przypadku bowiem stanowisko sądu może najbardziej ingerować w sytuację prawną jednostki. Z kolei stawianie sądu krajowego
orzekającego w ostatniej instancji przed obowiązkiem każdorazowego wyczerpującego uzasadnienia decyzji w przedmiocie procedury prejudycjalnej może być
zbyt rygorystyczne. Brak dokładnego uzasadnienia nie musi w każdym przypadku oznaczać naruszenia prawa do rzetelnego procesu63.
4. PODSUMOWANIE

Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na obowiązek zadawania pytań prejudycjalnych przez sądy krajowe ostatniej instancji należy
ocenić pozytywnie. Objęcie jego naruszenia prawem jednostki do rzetelnego
procesu i umożliwienie wystąpienia ze skargą do ETPCz stanowi nową jakość
w multicentrycznym systemie prawnym. Przede wszystkim jest to jedna z niewielu dróg, dzięki którym strona postępowania może się bronić przed biernością
sądu krajowego, który wbrew art. 267 akapit 3 TFUE odstępuje od dialogu sądowego z TSUE. Minusem tej koncepcji może być jednak kryterium oceny naruszenia. Wydaje się, że odpowiednie uzasadnienie odmowy, nawet w przypadku,
gdy sąd krajowy powinien był wystąpić z pytaniem prejudycjalnym, mogłoby
nie być uznane przez ETPCz za naruszenie prawa do rzetelnego procesu. Jednocześnie do stwierdzenia takiego naruszenia może dojść, pomimo obiektywnego
braku obowiązku wystąpienia do TSUE, przy jednoczesnym braku uzasadnienia
takiego stanowiska.
Ponadto koncepcja ta może stwarzać zagrożenie wobec autonomii porządku
prawnego Unii Europejskiej. Dochodzi bowiem do sytuacji, w której państwa
członkowskie muszą przestrzegać Konwencji, podczas gdy wypełniają obowiązek
wynikający z art. 267 akapit 3 TFUE. W ten sposób na sądy krajowe orzekające
w ostatniej instancji nałożony został obowiązek uzasadnienia odmowy wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym, który nie wynika z jakiegokolwiek postanowienia prawa Unii Europejskiej ani z orzecznictwa TSUE. Można więc odnieść
wrażenie, że Trybunał Strasburski w pewnym sensie ingeruje w unijny porządek
prawny. Może to prowadzić do dalszych napięć w dialogu sądowym pomiędzy
dwoma Trybunałami. Znane są one aktualnie przede wszystkim z wydanej przez
TSUE opinii 2/13, odnoszącej się negatywnie do przystąpienia Unii Europejskiej
do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności64. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że porozumienie w sprawie przystąpienia
UE do EKPCz jest niezgodne z art. 6 ust. 2 TUE65 oraz z Protokołem nr 8 dotyV. P. Neamt, Member states’ liability for judicial error resulting in breaches of European
Union law, „Journal of Legal Studies” 2016, Vol. 17, s. 70–71.
64
Opinia TSUE z dnia 18 grudnia 2014 r. o przystąpieniu UE do EKPCz, EU:C:2014:2454.
65
Dz.Urz. UE C 202 z 7.6.2016, s. 13 (wersja skonsolidowana).
63
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czącym art. 6 ust. 2 TUE, ponieważ wiązałoby się to z utratą autonomii unijnego
porządku prawnego, opartej na „monopolu jurysdykcyjnym” TSUE w określonych sprawach66. Na tle tak ukształtowanego orzecznictwa ETPCz trudno
jest odpowiedzieć na pytanie, który organ jest odpowiedzialny za zapewnienie
ochrony praw jednostki, a w szczególności prawa do skutecznego środka odwoławczego w Unii Europejskiej. Jednocześnie jednak brakuje w arsenale środków
prawnych wynikających wprost z prawa unijnego możliwości obrony przed zaniechaniem wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym przez krajowy sąd orzekający
w ostatniej instancji. Ingerencja ETPCz wydaje się być więc potrzebna.
Należy jednak pamiętać o możliwym wystąpieniu trudności w zakresie wykonywania wyroku ETPCz. Niewątpliwie może on stanowić podstawę do stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu krajowego67.
Nie można mieć jednak pewności, że państwo członkowskie zapewni realizację
orzeczenia Trybunału Strasburskiego. W pewnym zakresie sytuację tę poprawia
art. 41 Konwencji, zgodnie z którym, jeżeli prawo wewnętrzne strony postępowania pozwala tylko na częściowe usunięcie konsekwencji naruszenia, Trybunał
orzeka w razie potrzeby słuszne zadośćuczynienie pokrzywdzonej stronie68.
Jakkolwiek linia orzecznicza ETPCz wydaje się być ugruntowana, jej ewentualną zmianę może zwiastować niedawno wydany wyrok w sprawie Baydar v.
Holandia69. Trybunał Strasburski orzekł, że zobowiązanie sądu do uzasadnienia
odmowy zadania pytania prejudycjalnego należy oceniać w świetle okoliczności konkretnej sprawy. Obowiązek ten nie może być rozumiany w ten sposób,
że wymagane jest szczegółowe odniesienie się do każdego twierdzenia strony
postępowania. W szczególności, jeżeli strona postępowania nie składa wniosku
o wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym w sposób wyraźny lub gdy wniosek
taki został sformułowany zbyt ogólnie, sąd krajowy może ograniczyć się do przywołania odpowiednich przepisów, jeżeli sprawa nie rodzi istotnych wątpliwości
66
Zdaniem TSUE może ona zostać zachowana tylko wtedy, gdy to sąd unijny rozstrzyga,
po pierwsze, o ustalaniu podziału kompetencji między UE a państwami członkowskimi oraz, po
drugie, o sprawdzaniu zgodności prawa UE z Konwencją, co wiąże się z interpretacją prawa UE.
Zob. szerzej K. Kowalik-Bańczyk, Autonomia prawa unijnego w świetle opinii 2/13, „Europejski
Przegląd Sądowy” 2015, nr 12, s. 14–20.
67
Zob. szerzej M. Ziółkowski, Wyrok ETPCz jako orzeczenie stwierdzające niezgodność
z prawem prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 8,
s. 4–10.
68
W wyroku w sprawie Dhahbi v. Włochy ETPCz przyznał skarżącemu kwotę 9416,05 euro
za szkody materialne oraz 10 000 euro tytułem zadośćuczynienia za szkody niematerialne.
69
Wyrok ETPCz z dnia 24 kwietnia 2018 r., skarga nr 55385/14. Sprawa dotyczyła skazania
obywatela Holandii za handel narkotykami i umożliwienie nielegalnego pobytu na terenie Holandii dwudziestu obywatelom Iraku. Skarżący domagał się wystąpienia przez holenderski Sąd
Najwyższy z pytaniem prejudycjalnym w sprawie interpretacji pojęć takich jak „pobyt”, „wjazd”
i „tranzyt” w świetle dyrektywy 2002/90/WE. Twierdził, że obywatele Iraku przebywali na terenie Holandii tylko tymczasowo, wobec czego nie można tego uznać za „pobyt”.
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prawnych70. Ponadto znaczenie miał fakt, iż sprawa rozpatrywana była w trybie uproszczonym. W konsekwencji ETPCz uznał, że sprawa nie była dotknięta
jakimkolwiek przejawem arbitralności.
Z jednej strony zauważalny jest wpływ orzecznictwa ETPCz na sądy niektórych państw członkowskich. Z drugiej jednak strony, w innych państwach
członkowskich brak jakichkolwiek przejawów działania sądów ostatniej instancji
zgodnie z wytycznymi Trybunału Strasburskiego. Należy tu zwrócić uwagę na
orzecznictwo szwedzkich sądów ostatniej instancji, w którym nie ma żadnego
przykładu odniesienia się do kryteriów sformułowanych w sprawie CILFIT 71.

IV. NARUSZENIE OBOWIĄZKU WYSTĄPIENIA Z PYTANIEM
PREJUDYCJALNYM JAKO PRZEDMIOT SKARGI
KONSTYTUCYJNEJ
1. MODEL SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

Omówienie przykładowego orzecznictwa sądów konstytucyjnych w przedmiocie skargi konstytucyjnej przeciwko naruszeniu obowiązku wystąpienia
z pytaniem prejudycjalnym należy poprzedzić zestawieniem modeli skargi konstytucyjnej przyjętych w Unii Europejskiej. Prawo konstytucyjne państw członkowskich przewiduje bowiem różne rozwiązania w tym zakresie.
Na wstępie należy zaznaczyć, że nie wszystkie państwa członkowskie przewidują scentralizowany model kontroli konstytucyjności oparty na wyodrębnieniu jednego organu72. Ponadto tylko niektóre z nich dopuściły w swoim systemie
70
Powołując się na brak istotnych wątpliwości prawnych jako okoliczność wyłączającą obowiązek szczegółowego uzasadnienia odmowy wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym, ETPCz
przypomniał swoje orzeczenie z dnia 13 lutego 2007 r., skarga nr 15073/03, John v. Niemcy. Wydaje się jednak, że od tego czasu orzecznictwo Trybunału Strasburskiego ewoluowało, a w sprawach Dhahbi oraz Schipani stosowane były nieco bardziej rygorystyczne kryteria wobec sądu
krajowego ostatniej instancji.
71
W ten sposób relacje pomiędzy sądami szwedzkimi a TSUE podsumowuje U. Bernitz, zob.
U. Bernitz, Preliminary Rulings to the CJEU and the Swedish Judiciary. Current Developments,
(w:) M. Derlén, J. Lindholm (red.), The Court of Justice of the European Union. Multidisciplinary
Perspectives, Oxford‒Portland 2018, s. 24.
72
Jak wskazuje A. Kustra, oprócz modelu scentralizowanego należy wyróżnić model zdecentralizowany, model mieszany (kompetencja do uchylenia niekonstytucyjnego przepisu po stronie
tylko jednego organu przy jednoczesnej kompetencji do odmowy zastosowania niekonstytucyjnego przepisu wszystkich sądów powszechnych), a także brak klasycznie rozumianej kontroli
konstytucyjności prawa w Zjednoczonym Królestwie i Holandii. Wyodrębnienie jednego organu
pełniącego funkcję sądu konstytucyjnego występuje w 18 państwach członkowskich UE, tj. w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, we Francji, w Hiszpanii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, w Niemczech, Polsce, Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, na Węgrzech
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instytucję skargi konstytucyjnej, będącą narzędziem ochrony konstytucyjnie
zagwarantowanych wolności i praw jednostki73. Dalsze rozważania ograniczają
się w konsekwencji do sądów konstytucyjnych wyłącznie tych państw członkowskich. Również w tej grupie dochodzi jednak do dalszej „selekcji”. Model skargi
konstytucyjnej może bowiem obejmować swoim zakresem badanie konstytucyjności tylko aktów normatywnych, tylko aktów stosowania prawa albo zarówno
jednych, jak i drugich. Oczywiście we wszystkich tych państwach skargę konstytucyjną może wnieść jednostka. Różnice mogą dotyczyć wymogów proceduralnych, co w konsekwencji może prowadzić do różnic w trudności skorzystania
z tego środka ochrony. Decydujące znaczenie ma jednak podział ze względu na
zakres przedmiotowy, tj. przeciwko czemu jednostka może wnieść skargę konstytucyjną74.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji RP75 skarga konstytucyjna może zostać
wniesiona w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu prawnego,
na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie
o wolnościach lub prawach albo o obowiązkach określonych w Konstytucji. Jest
to przykład wąskiego przedmiotowo modelu skargi konstytucyjnej, która może
zostać wniesiona wyłącznie w sprawie niezgodności z konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego wydane zostało ostateczne orzeczenie sądu lub
ostateczna decyzja.
Z kolei m.in. w Czechach, na Słowacji i w Słowenii jednostka może wnieść
skargę konstytucyjną wyłącznie przeciwko aktowi stosowania prawa. Może to
być na przykład wyrok sądu, decyzja administracyjna lub bezczynność organu.
Dopuszczalność skargi konstytucyjnej przeciwko zarówno aktom prawa stanowionego, jak i aktom stosowania prawa występuje z kolei przykładowo w Niemczech, Austrii i Hiszpanii.
Skarga konstytucyjna przeciwko zaniechaniu wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym przez sąd ostatniej instancji, który na podstawie art. 267 akapit 3
TFUE był do tego zobowiązany, może być rozważana wyłącznie w państwach
członkowskich UE dopuszczających model przedmiotowo szeroki lub wąski,
w którym możliwe jest zaskarżenie aktów stosowania prawa. Dobrze ilustruje
i we Włoszech. Zob. A. Kustra, Kelsenowski model kontroli konstytucyjności prawa a integracja
europejska, Toruń 2015, s. 17–19.
73
Instytucję skargi konstytucyjnej dopuściły Austria, Belgia, Czechy, Cypr, Hiszpania,
Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. Takie zestawienie przedstawiła
M. Kłopocka-Jasińska. Zob. M. Kłopocka-Jasińska, Skarga konstytucyjna w Królestwie Hiszpanii, Warszawa 2010, s. 223.
74
Nie miejsce tu na szczegółowe przedstawienie kryteriów podziału skargi konstytucyjnej.
Zob. szerzej B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007, s. 199–210; J. Trzciński, Podmiotowy zakres skargi konstytucyjnej
w państwach europejskich, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja, wybory, parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa 2000, s. 207.
75
Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm.
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to wpływ sposobu ukształtowania modelu sądownictwa konstytucyjnego w państwie członkowskim na zakres kwestii związanych z prawem unijnym pojawiających się w orzecznictwie sądu konstytucyjnego76.
2. WZORZEC KONTROLI I KRYTERIA OCENY

Orzecznictwo dotyczące naruszenia obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym wypracowały do tej pory przede wszystkim sądy konstytucyjne
w Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, w Słowenii oraz Hiszpanii77.
Dotychczasowe doświadczenia państw członkowskich pokazują, że sposób oceny
tego uchybienia jest różny. Sądy konstytucyjne, dopuszczając swoją kognicję,
przyjęły także odmienne wzorce kontroli. Wynika to oczywiście nie tylko z różnie ukształtowanych katalogów konstytucyjnych praw i wolności, ale również
z odmiennych konkluzji, do których doszły sądy konstytucyjne w swoim orzecznictwie.
Niektóre sądy konstytucyjne badają, czy sąd orzekający w ostatniej instancji, odmawiając przedłożenia pytania wstępnego, naruszył prawo jednostki do
„sędziego ustawowego”. Ocena ta oparta jest na założeniu, że państwa członkowskie przekazały Unii Europejskiej część swoich kompetencji oraz dopuściły
kognicję TSUE do orzekania w określonych sprawach. W konsekwencji, należy
przestrzegać ścisłego podziału kompetencji orzeczniczych pomiędzy sądami krajowymi a TSUE. Jeżeli to Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do rozstrzygnięcia o wykładni lub ważności postanowienia prawa unijnego, nieprzedłożenie
pytania prejudycjalnego i wydanie orzeczenia samodzielnie przez sąd krajowy
stanowi naruszenie konstytucyjnie zagwarantowanego prawa jednostki do
sędziego ustawowego78. Jak dotąd pięć sądów konstytucyjnych uznało w swoim
orzecznictwie TSUE za sędziego ustawowego (Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja i Słowenia)79.
Zgodnie z inną koncepcją sytuacja ta może naruszać prawo jednostki do szeroko pojętej skutecznej ochrony sądowej. Przede wszystkim jest to konsekwencją braku orzecznictwa, które uznało TSUE za sędziego ustawowego (Hiszpania
i Słowenia). Jeżeli sąd ostatniej instancji samodzielnie rozstrzyga sprawę, w której występuje element unijny, co implikuje konieczność dokonania wykładni
prawa UE, w niektórych sytuacjach istnieje ryzyko, że sąd krajowy zrobi to
76
A. Kustra, Model skargi konstytucyjnej jako czynnik kształtujący orzecznictwo sądów konstytucyjnych w sprawach związanych z członkostwem państwa w Unii Europejskiej, „Państwo
i Prawo” 2015, nr 3, s. 36.
77
C. Lacchi, Review by Constitutional Courts…, s. 1665.
78
M. Navrátilová, The Preliminary Ruling Before the Constitutional Courts, s. 3–5, https://
www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/mezinaro/navratilova.pdf (dostęp: 8.08.2018 r.).
79
Z. Varga, Remedies for Violation of EU Law by Member State Courts. What Place For the
Köbler Doctrice?, Budapest 2016, s. 139.
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w sposób nieprawidłowy. W konsekwencji ochrona sądowa jednostki staje się
iluzoryczna80.
Wszystkie sądy konstytucyjne są zgodne odnośnie do tego, że aby doszło
do naruszenia konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do sędziego ustawowego
lub prawa do skutecznej ochrony sądowej, odmowa przedłożenia pytania prejudycjalnego musi być „arbitralna”. Istnieją jednak znaczne rozbieżności w zakresie
interpretacji tego pojęcia81. Widoczne są trzy odmienne koncepcje. Po pierwsze, może to polegać na rozważeniu, czy sąd krajowy dopuścił się arbitralności
podczas dokonywania oceny swojego obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym82. Po drugie, oceniane mogą być przyczyny odmowy wystąpienia
z pytaniem prejudycjalnym oraz ich odpowiednie uzasadnienie. W ten sposób
oceny dokonują Czeski Sąd Konstytucyjny i Słoweński Sąd Konstytucyjny83.
Po trzecie, co jest charakterystyczne dla Hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego, może być weryfikowane, czy sąd ostatniej instancji podczas orzekania
miał wątpliwości odnośnie do prawa UE, a jednocześnie postanowił odstąpić od
orzekania na podstawie przepisu prawa krajowego, który samodzielnie uznał za
niezgodny z prawem unijnym84.
W dalszej części opracowania zostanie przedstawione dotychczasowe stanowisko niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Jest ono
oparte na dużej liczbie przykładów oraz stanowi inspirację dla innych sądów
konstytucyjnych85.

C. Lacchi, Review by Constitutional Courts…, s. 1674.
Można więc zauważyć analogię do stanowiska ETPCz, który również uznał, że odmowa
zadania pytania prejudycjalnego musi być „arbitralna”. Sposób interpretacji tego pojęcia przez
ETPCz jest najbardziej zbliżony do orzecznictwa czeskiego i słoweńskiego sądu konstytucyjnego,
które również kładą naciska na uzasadnienia odstąpienia od przedłożenia pytania.
82
W ten sposób oceny dokonuje niemiecki FTK oraz Austriacki Sąd Konstytucyjny. Orzecznictwo niemieckie zostanie dokładnie omówione w kolejnym punkcie. Jeśli chodzi o doświadczenia austriackie, należy mieć na uwadze, że przyjęte kryteria oceny pokrywają się z regułami
wynikającymi z wyroku w sprawie CILFIT.
83
Zob. szerzej, C. Lacchi, Review by Constitutional Courts…, s. 1682. W tym zakresie jako
przykład szczególnie często wskazuje się wyrok Czeskiego Sądu Konstytucyjnego w sprawie Pfizer, wyrok Ustavni soud z dnia 8 stycznia 2009 r., II US, 1009/08.
84
Zob. szerzej R. Valutytė, Legal consequences for the infringement of the obligation to make
a reference for a preliminary ruling under constitutional law, „Jurisprudencija” 2012, nr 19(3),
s. 1180–1181.
85
Szczegółowego zestawienia orzecznictwa w zakresie omawianej problematyki we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich dokonała Z. Varga. Zob. Z. Varga, Remedies for
Violation of EU Law…, s. 138–170.
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3. DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA FEDERALNEGO
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W NIEMCZECH86

Skarga konstytucyjna w Niemczech ma szczególnie doniosłe znaczenie i jest
uznawana nie tylko za ważny, ale także konieczny element funkcjonowania
FTK87. Jednocześnie wielokrotnie w swoim orzecznictwie poruszał on kwestie
unijne, między innymi konfrontując zasadę pierwszeństwa z zakazem działania
ultra vires przez organy UE. Zapewne właśnie z tych względów FTK wypracował najbardziej rozbudowane orzecznictwo w przedmiocie skargi konstytucyjnej
na naruszenie obowiązku z art. 267 akapit 3 TFUE.
Trybunał Sprawiedliwości został uznany w orzecznictwie FTK za sędziego
ustawowego88. Konstytucyjne prawo jednostki do sędziego ustawowego kwalifikowane jest jako jedno z praw sądowych, które wchodzą w zakres „praw zbliżonych” do praw podstawowych89. Mogą one stanowić wzorzec kontroli w ramach
postępowania ze skargi konstytucyjnej. Z uwagi na to, że skarga konstytucyjna
przeciwko aktom stosowania prawa jest instytucją nieznaną prawu polskiemu,
konieczna wydaje się krótka wzmianka o tym, jakie są skutki takiego rozstrzygnięcia. Orzeczenia te wywołują przede wszystkim efekt kasacyjny, zaskarżony
akt zostaje uchylony. Sąd, który wydał niekonstytucyjny wyrok, ma obowiązek
ponownego rozpatrzenia sprawy w sposób respektujący stanowisko FTK90.
Po raz pierwszy do takiej konkluzji doszedł niemiecki sąd konstytucyjny
rozstrzygając sprawę Solange II 91. Tym samym stał się pierwszym sądem konstytucyjnym, który dopuścił możliwość uznania, że doszło do naruszenia konstytucyjnego prawa jednostki poprzez uniknięcie wystąpienia z pytaniem
prejudycjalnym przez sąd krajowy. Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł,
iż Trybunał Sprawiedliwości jest niezależnym organem sądowym, który orzeka
86
„Bundesverfassungsgericht” (niem.) w polskiej literaturze najczęściej tłumaczony jest jako
Federalny Trybunał Konstytucyjny. W dalszej części opracowania również jako „FTK”.
87
M. Derlatka, Skarga konstytucyjna w Niemczech, Warszawa 2009, s. 58. Autorka podaje,
że skargi konstytucyjne stanowią aż 96,37% rozpatrywanych spraw przez FTK, zob. M. Derlatka,
Skarga…, s. 6.
88
Zgodnie z art. 101 (1) zdanie 2 Konstytucji Niemiec: „Nikogo nie można pozbawić jego
sędziego ustawowego”.
89
Rozdział II Ustawy Zasadniczej został nazwany „Prawa podstawowe”. Zgodnie z art. 93 (1)
pkt 4b FTK orzeka o skargach konstytucyjnych wniesionych przez każdego, kto twierdzi, że władze publiczne naruszyły jedno z jego praw podstawowych lub praw określonych w enumeratywnie wymienionych przepisach. Jeden z nich odnosi się właśnie do prawa do sędziego ustawowego.
Stąd sformułowanie „prawa zbliżone”.
90
M. Derlatka, Skarga…, s. 243–244. Jak wskazuje autorka, funkcja kasacyjna oznacza, że
FTK ani nie może samodzielnie rozstrzygnąć sprawy co do meritum, ani nie może nakładać dodatkowych obowiązków na organy władzy publicznej. Wydaje się, że może to stwarzać pewien
problem odnośnie do tego, w jakim zakresie FTK może „narzucić” sądowi przedłożenie pytania
prejudycjalnego i sposób sformułowania tego pytania.
91
Postanowienie FTK z dnia 22 października 1986 r., 2 BvR 197/83.

W POSZUKIWANIU REMEDIUM NA BEZRADNOŚĆ JEDNOSTKI...

55

w sposób bezstronny. Odkąd TSUE ma wyłączne prawo do wiążącego rozstrzygania o ważności aktów unijnego prawa pochodnego oraz o wykładni aktów
unijnego prawa pierwotnego i pochodnego, stał się sędzią ustawowym w tym
zakresie. Gdy dochodzi do sytuacji, w której należy orzec o tym, co pozostaje
w zakresie kognicji TSUE, a jednocześnie sąd krajowy narusza swój obowiązek
wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym, wówczas dochodzi do naruszenia prawa
jednostki do sędziego ustawowego.
Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że w sprawie Solange II do
naruszenia prawa jednostki do sędziego ustawowego nie doszło, ponieważ działanie sądu nie było arbitralne ani nieuzasadnione. Po raz pierwszy takie rozstrzygnięcie miało miejsce w sprawie Kloppenburg92. Krajowy sąd niższej instancji
wystąpił z pytaniem prejudycjalnym, po czym krajowy sąd wyższej instancji
pominął rozstrzygnięcie TSUE. Orzekając w przedmiocie skargi konstytucyjnej
przeciwko naruszeniu prawa do sędziego ustawowego przez sąd odwoławczy,
FTK stwierdził, że jeżeli sąd wyższej instancji nie zgadzał się ze stanowiskiem
TSUE, mógł jedynie przedłożyć własne pytanie prejudycjalne i przedstawić swoją
argumentację. W konsekwencji FTK uchylił wyrok sądu krajowego.
Na tle kolejnych orzeczeń Federalnego Trybunału Konstytucyjnego ugruntowane zostało stanowisko, zgodnie z którym, sąd ostatniej instancji, odstępując
od zadania pytania prejudycjalnego, dopuszcza się naruszenia prawa do sędziego
ustawowego, jeżeli decyzja ta jest wyraźnie nie do utrzymania. Zdaniem FTK ma
to miejsce w trzech sytuacjach. Po pierwsze wówczas, gdy sąd ostatniej instancji
nawet nie rozważa przedłożenia pytania prejudycjalnego, mimo że prawo unijne
ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, a sąd krajowy ma wątpliwości, w jaki
sposób należy je zastosować93. Druga sytuacja występuje wtedy, gdy sąd ostatniej
instancji celowo odstępuje od dotychczasowej linii orzeczniczej TSUE w zakresie problemu, który jest przedmiotem postępowania i jednocześnie nie występuje
z pytaniem prejudycjalnym w celu ewentualnego zasugerowania zmiany stanowiska TSUE94. Po trzecie dzieje się tak, w razie podjęcia samodzielnej decyzji przy
jednoczesnym braku orzecznictwa TSUE na temat rozpatrywanego problemu
albo istnienia orzecznictwa na ten temat, które jednak nie wyczerpuje zagadnienia w wystarczający sposób, albo występowania możliwości dalszej ewolucji
orzecznictwa TSUE w tym zakresie. Sąd krajowy narusza w takich okolicznościach prawo do sędziego ustawowego, orzekając samodzielnie, podczas gdy jednocześnie istnieją odmienne poglądy, które wydają się być bardziej słuszne95.

Postanowienie FTK z dnia 8 kwietnia 1987 r., 2 BvR 687/85.
W literaturze określa się to jako „fundamentalne zlekceważenie obowiązku odesłania prejudycjalnego”. Zob. M. Derén, Multilingual Interpretation of European Law, Alphen aan den Rijn
2009, s. 88.
94
W literaturze jako „celowe odstępstwo bez odesłania prejudycjalnego”. Ibidem.
95
W literaturze jako „niekompletność orzecznictwa TSUE”. Ibidem.
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W konsekwencji FTK tworzy swój standard oceny, czy sąd ostatniej instancji narusza obowiązek wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym, w oderwaniu od
kryteriów sformułowanych przez TSUE w sprawie CILFIT. W literaturze zwrócono uwagę, że jest to standard bliższy realiom i praktyce sądów krajowych96.
Kryteria oceny według standardu CILFIT stanowią tylko pierwszy etap oceny
naruszenia, natomiast w dalszej kolejności FTK sprawdza, czy zaszła któraś
z sytuacji będących przejawem decyzji, które zgodnie z jego kryteriami oceny są
wyraźnie nie do utrzymania.
Bieżącym przykładem stanowiska FTK jest orzeczenie z dnia 19 grudnia
2017 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego wobec obywatela Rumunii97. Odbywał on karę pozbawienia wolności w Hamburgu za przestępstwa popełnione w Niemczech. Jednocześnie niemiecki sąd okręgowy orzekł
o dopuszczalności wydania go do Rumunii w związku z podejrzeniem tamtejszych organów ścigania popełnienia przestępstw związanych z fałszerstwem.
W uzasadnieniu swojej decyzji niemiecki sąd okręgowy wskazał, że orzecznictwo TSUE nakazuje państwom członkowskim wykonywanie ENA, a wyjątki od
tej zasady ograniczone są tylko do nadzwyczajnych okoliczności. Zdaniem sądu,
warunki w rumuńskich więzieniach uległy znacznej poprawie, a niewielka ilość
miejsca w celach więziennych jest rekompensowana przez możliwość częstego
przebywania poza celą98. Obywatel Rumunii wystąpił ze skargą konstytucyjną do
FTK, zarzucając naruszenie konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do poszanowania godności człowieka99.
Konkretnie chodziło o przestrzeń w rumuńskich celach więziennych. Z informacji uzyskanych przez niemiecki sąd okręgowy wynikało, że w Rumunii wynosi
ona 3 m2 w celach indywidualnych i 2 m2 w celach dzielonych. Z drugiej jednak
strony niewielka przestrzeń jest równoważona dużą ilością czasu, który więźniowie mogą spędzać poza celą. W konsekwencji niemiecki sąd okręgowy uznał,
że nie ma ryzyka nieludzkiego lub poniżającego traktowania z uwagi na ogólną
ocenę warunków więziennych. FTK podkreślił jednak, że z orzecznictwa ETPCz
wynika, iż zapewnienie przestrzeni mniejszej niż 3 m2 stanowi silne domniema-

M. Navátilová, Member states’ liability…, s. 4.
Postanowienie FTK z dnia 19 grudnia 2017 r., 2 BvR 424/17.
98
Ustalenia te odwoływały się do wyroku TSUE z dnia 5 kwietnia 2016 r., Aranyosi i Căldăraru, w sprawach połączonych, C-404/15 i C-659/15, EU:C:2016:198. Trybunał Sprawiedliwości
orzekł, że wykonujący europejski nakaz aresztowania organ sądowy powinien sprawdzić w sposób konkretny i dokładny, czy istnieją poważne i sprawdzone podstawy, aby uznać, że osoba objęta ENA, w razie jej wydania, będzie narażona na rzeczywiste niebezpieczeństwo nieludzkiego
lub poniżającego traktowania w rozumieniu art. 4 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
99
Pomimo braku zarzutu naruszenia prawa do sędziego ustawowego w skardze konstytucyjnej, FTK stwierdził, że jest to prawo zbliżone do praw podstawowych, w związku z czym istnieje
możliwość stwierdzenia jego naruszenia z urzędu.
96
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nie naruszenia art. 3 Konwencji (odpowiednika art. 4 Karty Praw Podstawowych
Unii Europejskiej100)101.
Przede wszystkim FTK zauważył, że sąd krajowy był sądem ostatniej instancji w sprawie wydania obywatela innego państwa w ramach ENA, wobec czego,
w razie wątpliwości z zakresu prawa unijnego, miał obowiązek wystąpić z pytaniem prejudycjalnym. Ponadto nie ma tutaj znaczenia zgłoszenie wniosku przez
stronę postępowania, ponieważ sąd krajowy musi to zrobić także ex officio. Jest
to realizacja konstytucyjnego prawa jednostki, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości pozostaje sędzią ustawowym w tego typu sprawach. Sąd krajowy ma obowiązek zapoznania się z prawem unijnym i orzecznictwem TSUE, a w sytuacji,
gdy istnieje orzecznictwo odnoszące się do rozstrzyganej sprawy, należy ocenić, czy może ono być dostosowane do rozpatrywanego stanu faktycznego. FTK
stwierdził, że TSUE odniósł się już do tego problemu, jednak nie dokonał jeszcze
decydującej dla rozstrzyganej sprawy oceny, jakie minimalne wymogi dotyczące
zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania wynikają z art. 4 Karty Praw
Podstawowych Unii Europejskiej. Również sam sąd okręgowy nie stwierdził, czy
i w jakim zakresie minimalne wymogi wynikające z art. 4 KPP albo są w pełni
wyjaśnione w dotychczasowym orzecznictwie, albo są tak oczywiste, że zwrócenie się z prośbą o interpretację TSUE nie byłoby konieczne.
Federalny Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że punktem wyjścia oceny
uchybienia są kryteria sformułowane w sprawie CILFIT, natomiast sąd konstytucyjny interweniuje w przypadku, gdy decyzja sądu krajowego ostatniej instancji
o samodzielnym rozstrzygnięciu sprawy jest wyraźnie nie do utrzymania. Takie
ograniczenie przeglądu dokonywanego przez FTK pozostawia sądom krajowym
margines uznania w kwestii możliwości samodzielnej oceny prawa unijnego.
W rozpatrywanej sprawie niemiecki sąd okręgowy naruszył jednak prawo
skarżącego do sędziego ustawowego z uwagi na następujące okoliczności.
Po pierwsze, spełnione zostały przesłanki do przedłożenia pytania prejudycjalnego wynikające z art. 267 akapit 3 TFUE. Po drugie, orzecznictwo TSUE nie
rozstrzygnęło jeszcze w pełni problemu, który zawisł przed niemieckim sądem
okręgowym. FTK uznał tym samym wystąpienie przesłanki niekompletnego
orzecznictwa TSUE. Zauważył, że TSUE stwierdził obowiązek oceny nieludzkiego lub poniżającego traktowania w świetle art. 4 KPP, jednak nie sformułował jej kryteriów. Jednocześnie FTK wskazał, iż zgodnie z art. 52 ust. 3 KPP,
co do zasady, znaczenie i zakres praw przyznanych przez KPP (jak np. zakaz
nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 4 KPP) są takie same jak praw
przyznanych przez EKPCz. Po trzecie, niemiecki sąd okręgowy wyraźnie przekroczył margines swobody w zakresie podjęcia decyzji o wystąpieniu z pytaniem

100
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Dz.Urz. UE C 303 z 14.12.2007, s. 1, z późn. zm.
Wyrok ETPCz z dnia 20 października 2016 r., Muršić v. Chorwacja, skarga nr 7334/13.
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prejudycjalnym, ponieważ z jego stanowiska nie wynika, w jaki sposób uznał, że
standard wynikający z art. 4 KPP jest dla niego zrozumiały.
Federalny Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w ten sposób niemiecki sąd
okręgowy uchybił obowiązkowi wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości, naruszając tym samym konstytucyjne prawo jednostki
do sędziego ustawowego. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania.
4. PODSUMOWANIE

Skarga konstytucyjna staje się pewnym wypełnieniem luki polegającej na
braku dostępnych środków prawnych w razie naruszenia obowiązku wystąpienia
z pytaniem prejudycjalnym i szansą na, przynajmniej pośredni, dostęp jednostki
do TSUE. Przedstawione jako przykład stanowisko prezentowane przez FTK
jest wynikiem wieloletniego orzecznictwa nie tylko w zakresie rozważanego
problemu, ale także wielu innych kwestii dotyczących prawa unijnego. Stąd jest
ono znacznie bardziej rozwinięte niż orzecznictwo innych sądów konstytucyjnych, choć niewątpliwie stanowi dla nich źródło inspiracji, co widać w licznych
przykładach konfrontacji z tym problemem w innych państwach członkowskich.
Trzeba pamiętać, że wiele z nich przyjęło jednak inne kryteria oceny tego, czy
naruszenie jest arbitralne, w związku z czym standardy w poszczególnych państwach członkowskich stają się zróżnicowane.
Badanie naruszenia konstytucyjnego prawa do sędziego ustawowego dokonywane przez FTK wydaje się być znacznie bardziej rygorystyczne niż ocena ETPCz
w zakresie naruszenia konwencyjnego prawa do rzetelnego procesu. Przede wszystkim FTK wypracował własne kryteria oceny merytorycznej. W przypadku ETPCz
ocena odnosi się do proceduralnego wymogu uzasadnienia odmowy wystąpienia
z pytaniem prejudycjalnym. Różnica nie dotyczy więc wyłącznie kryteriów oceny,
ale także okoliczności jej dokonania. Dla Trybunału Strasburskiego znaczenie ma
zasygnalizowanie przez jednostkę obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym w toku postępowania, natomiast FTK zauważa, że sąd krajowy orzekający w ostatniej instancji jest zobowiązany do wywiązania się z tego obowiązku
z urzędu. Jak pokazuje sprawa wydania obywatela Rumunii w ramach ENA, Federalny Trybunał Konstytucyjny może ocenić to naruszenie nawet w braku takiego
zarzutu w skardze konstytucyjnej. W świetle stanowiska niemieckiego sądu konstytucyjnego, sądy krajowe ostatniej instancji, decydując o wystąpieniu z pytaniem
prejudycjalnym, muszą ocenić wszystkie okoliczności sprawy, cel i treść przepisów
prawa UE, które należy zastosować, orzecznictwo TSUE i jego ewentualny rozwój, a także możliwe odmienne poglądy sądów krajowych innych państw członkowskich102. Co również bardzo istotne, skarga konstytucyjna pozostaje środkiem
prawnym, który umożliwia przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
102

R. Valutytė, Legal consequences for the infringement…, s. 1177.
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Obowiązek sądów krajowych wynikający z art. 267 akapit 3 TFUE stał się
za pośrednictwem skargi konstytucyjnej także krajowym obowiązkiem konstytucyjnym. W tym zakresie sądy konstytucyjne pełnią rolę najwyższych organów
nadzoru nad efektywnością prawa Unii Europejskiej w krajowym porządku
prawnym103. Dzieje się tak tym bardziej z uwagi na to, że nie ma organu, który
mógłby w analogiczny sposób, na poziomie krajowym, zweryfikować ewentualne naruszenie tego obowiązku przez same sądy konstytucyjne104. Rozpatrując
skargi konstytucyjne przeciwko zaniechaniu wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym, sądy konstytucyjne prowadzą pośredni dialog z Trybunałem Sprawiedliwości, tworząc schemat „stosunku trójstronnego” pomiędzy krajowymi sądami
powszechnymi, TSUE i sądami konstytucyjnymi. Należy jednak pamiętać, że
z pewnością nie jest to tylko bezinteresowne działanie w celu pogłębienia integracji europejskiej. W ten sposób sądy konstytucyjne przyczyniają się bowiem
również do uniknięcia odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego wobec jednostki za naruszenie jej uprawnień wynikających z prawa UE,
jak również odpowiedzialności państwa członkowskiego za uchybienie zobowiązaniom traktatowym.

V. KONKLUZJE Z PERSPEKTYWY PRAWA POLSKIEGO
Na zakończenie warto powrócić do problemu niechęci polskich sądów wobec
procedury prejudycjalnej. Abstrahując od takich negatywnych konsekwencji,
jak zła renoma polskich sądów na arenie międzynarodowej czy pozbawianie się
szansy na uczestniczenie w dialogu sądowym, należy spojrzeć na problem z perspektywy jednostki. Jak wynika z rozważań poczynionych w niniejszym artykule, istnieją prawne możliwości działania w sytuacji uchylania się sądu ostatniej
instancji od obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym.
Niestety, de lege lata nie jest możliwe przeszczepienie instytucji skargi konstytucyjnej przeciwko zaniechaniu odesłania prejudycjalnego przez sądy krajowe do
polskiej praktyki orzeczniczej. Wynika to wprost z regulacji na poziomie konstytucyjnym, która dopuszcza wyłącznie skargę konstytucyjną na akty normatywne105.
Nie można więc jej wnieść przeciwko działaniu sądu. Takie rozwiązanie byłoby
jednak bardzo pożądane z kilku względów. Po pierwsze, skarga konstytucyjna
C. Lacchi, Review by Constitutional Courts…, s. 1698.
Sądy konstytucyjne także stanowią sądy w rozumieniu art. 267 TFUE, ponadto w europejskim konstytucjonalizmie wyraźnie dopuszczona jest już praktyka występowania przez nie
z pytaniami prejudycjalnymi. Dotychczas najwięcej zadał ich belgijski sąd konstytucyjny.
105
Co ciekawe, rozszerzenie zakresu przedmiotowego skargi konstytucyjnej na akty stosowania prawa przewidywał projekt Konstytucji przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość w 2010 r.
Projekt został usunięty z wszelkich źródeł.
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jest co do zasady środkiem prawnym, który umożliwia uchylenie zaskarżonego
aktu, zarówno przepisu prawnego, na podstawie którego zapadła ostateczna decyzja w sprawie, jak i aktu stosowania prawa, w tym orzeczenia sądu106. Po drugie,
wydaje się to być bardziej realny środek ochrony jednostki na poziomie krajowym,
niż środki wynikające z realizacji zasady odpowiedzialności odszkodowawczej
państwa członkowskiego za naruszenie prawa unijnego. Kryteria tej odpowiedzialności zostały sformułowane w orzecznictwie TSUE w sposób nadmiernie rygorystyczny. Ponadto polskie przepisy proceduralne dodatkowo utrudniają realizację
tej zasady. Skarga konstytucyjna, jakkolwiek również obarczona licznymi wymogami proceduralnymi, wydaje się być instytucją dającą większe szanse powodzenia. W końcu po trzecie, dopuszczenie skargi konstytucyjnej przeciwko aktom
stosowania prawa na poziomie konstytucyjnym oraz przyjęcie praktyki orzeczniczej sądu konstytucyjnego, zapewniającej możliwość skarżenia zaniechań sądów
ostatniej instancji w ramach procedury prejudycjalnej we wszystkich państwach
członkowskich, ujednoliciłoby sytuację prawną jednostki w Unii Europejskiej107.
Jedyną prawnie dopuszczalną ścieżką, która wydaje się być jednak nieprawdopodobna, byłaby skarga konstytucyjna przeciwko przepisom proceduralnym (albo
luce w tych przepisach), pod zarzutem uniemożliwienia skorzystania z procedury
prejudycjalnej i wykazanie naruszenie prawa do sądu z art. 45 Konstytucji RP.
Co się natomiast tyczy skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
nie ma żadnych przeszkód, aby polscy obywatele korzystali z tej możliwości.
Wprawdzie wydany niedawno wyrok w sprawie Baydar v. Holandia może zwiastować zmianę linii orzeczniczej i stopniowe odchodzenie ETPCz od stwierdzania
naruszenia prawa do rzetelnego procesu poprzez nieuwzględnienie przez krajowy
sąd ostatniej instancji wniosku o wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym, jednak
wydaje się, że sama koncepcja pozostaje niezagrożona108. W polskim dyskursie
prawniczym problematyka ta nie jest jednak przedmiotem częstych analiz, przez
co skorzystanie z tego środka zaskarżenia nie wydaje się mieć popularności.
Należy więc prowadzić działania edukacyjne nie tylko w zakresie występowania z pytaniami prejudycjalnymi przez sędziów i sygnalizowania sędziom takiej
powinności przez profesjonalnych pełnomocników, ale również dotyczące skargi
do Trybunału Strasburskiego. Z pewnością poszukiwanie sprawiedliwości przed
ETPCz wobec bierności polskich sądów w zakresie procedury prejudycjalnej
mogłoby znacznie zmienić aktualną sytuację.
106

prawa.

W przypadku modelu skargi konstytucyjnej dopuszczającej zaskarżenie aktu stosowania

107
Wydaje się jednak, że większy problem niż regulacje konstytucyjne mógłby dotyczyć odpowiedniej kultury prawnej i chęci prowadzenia dialogu sądowego w UE.
108
Jak wskazał L. Garlicki, „Konwencja jest żywym instrumentem, który należy interpretować w odniesieniu do zmieniających się warunków”, zob. L. Garlicki, (w:) L. Garlicki (red.),
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do art. 1–18, t. 1,
Warszawa 2010, s. 9.
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IN SEARCH OF A REMEDY FOR THE INDIVIDUAL’S
HELPLESSNESS TO AVOIDANCE OF MAKING PRELIMINARY
REFERENCES TO THE CJEU BY NATIONAL COURTS’ – THE
POSITION OF THE ECHR AND THE CONSTITUTIONAL COURTS
OF THE MEMBER STATES

Summary
Preliminary reference to the CJEU is one of the most important achievements of
the EU law. In the multicentric legal system it becomes a kind of guarantee to ensure
a uniform interpretation of the EU law by courts of the Member States. However, not
only is preliminary ruling an aid for judges, who adjudicate cases connected with EU
law, but also it might create a possibility for individuals to have their EU rights protected.
Unfortunately, EU law does not predict any effective measure, which would protect
individual, when a court of the Member State unlawfully refuses to make a preliminary
reference. An interesting phenomenon is an attempt to fill this gap by the European
Court of Human Rights and constitutional courts of the Member States (especially the
German Federal Constitutional Court) in recent years. In their case law, refusing to
make a preliminary reference by courts, which are obligated to do that, was qualified as
a violation of the right to a fair trial (ECHR) or the right to a lawful judge (constitutional
courts). The aim of this article is to consider hitherto situation and to discuss it from the
perspective of Polish law.
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INSTYTUCJA ROZSZERZONEGO PRZEPADKU
MIENIA W REPUBLICE WŁOSKIEJ A ROZWIĄZANIA
POLSKIE

1. OGÓLNY CHARAKTER INSTYTUCJI
Jako przepadek mienia należy rozumieć przejście własności lub innego tytułu
do przedmiotów będących narzędziem lub korzyścią z popełnienia przestępstwa
na rzecz Skarbu Państwa. „Rozszerzony” charakter wprowadzonej przez ustawodawcę instytucji polega natomiast na tym, że przepadek obejmuje mienie
niezwiązane bezpośrednio z konkretnym przestępstwem, a nawet ze zindywidualizowanym jego sprawcą. Rozwiązanie to ma na celu przede wszystkim walkę
z przestępczością zorganizowaną, która swoją siłę zawdzięcza zgromadzeniu
znacznych środków finansowych. Pozwala na pozbawienie jej nie tylko bezpośrednich narzędzi i korzyści z danego przestępstwa, ale także całych przedsiębiorstw służących praniu brudnych pieniędzy i latami kumulowanych środków
dających jej pozycję i będących celem dla przystępujących do niej członków.
Należy na wstępie sprecyzować, że prawo włoskie i polskie regulują właściwie
tę samą instytucję, natomiast o ile w pierwszym przypadku nazywana jest ona
konfiskatą rozszerzoną, o tyle w naszym kraju, ze względu na złe doświadczenia
z karą „konfiskaty” obowiązującą w poprzednim ustroju, co do zasady należy
nazywać ją rozszerzonym przepadkiem. Jest to jednak różnica czysto językowa.
2. HISTORIA I PODSTAWY PRAWNE
2.1. PRZEBIEG WPROWADZENIA INSTYTUCJI W POLSCE

Wprowadzenie rozszerzonego przepadku mienia, jako jeden z postulatów
partii Prawo i Sprawiedliwość praktycznie od początku jej istnienia1, jest przed1

Program PiS z 2005 r., s. 24, old.pis.org.pl (dostęp: 6.06.2018 r.).
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miotem debaty od kilkunastu lat. Projekt trafił jednak na ławy sejmowe dopiero
w 2008 r. i został odrzucony przez rządzącą wtedy koalicję między innymi ze
względu na zagrożenie dla praw fundamentalnych2. Brzmienie przepisu3 było
zbliżone do obecnego, jednak zakres stosowania konfiskaty był szerszy, a jej
charakter bardziej opresyjny. W myśl projektu przepadkowi podlegało „mienie:
które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł do
chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku”. Przepis ten jako budzący
wątpliwości co do jego zgodności z Konstytucją oceniał m.in. A. Sakowicz4,
który zwracał uwagę, że jest on przywróceniem rozwiązań z PRL w represyjnym
wydaniu5.
Po wyborach parlamentarnych w 2015 r. uchwalenie ustawy wprowadzającej
do polskiego systemu instytucję rozszerzonego przepadku mienia stało się jednym z priorytetów nowej większości sejmowej. Dokonało się to ustawą z dnia
23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw6.
2.2. PRZEBIEG WPROWADZENIA INSTYTUCJI W REPUBLICE
WŁOSKIEJ

Rozszerzony przepadek mienia we Włoszech ma historię dłuższą i ściśle
związaną z walką z organizacjami typu mafijnego. Jej początki można datować
na lata 60. XX w., kiedy to uchwalono ustawę z dnia 31 maja 1965 r.7 umożliwiającą zastosowanie środków prewencyjnych (m.in. dozoru policyjnego, nakazu
powrotu do miejsca zamieszkania) wobec osób „podejrzanych o przynależność
do organizacji typu mafijnego”. Po raz pierwszy do walki użyto środków niezwiązanych z popełnieniem przez jednostkę konkretnego przestępstwa, a nakładanych ze względu na zagrożenie, jakie może ona stanowić dla społeczeństwa.

2
Stanowisko Rady Ministrów wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny skarbowy, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy
– Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo prasowe z dnia 7 sierpnia 2008 r. (do druku
nr 640).
3
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny skarbowy, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo
prasowe z dnia 22 lutego 2008 r. (druk sejmowy VI kadencji nr 640).
4
A. Sakowicz, Opinia o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania
karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo prasowe, 2/2009, Zmiany
w kodyfikacjach karnych, „Przed pierwszym czytaniem, Biuro Analiz Sejmowych” 2009, http://
www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/publikacjeBAS.xsp?seria=2 (dostęp: 23.10.2018 r.).
5
Podobnie C. Kulesza, P. Starzyński, Powrót do konfiskaty mienia?, „Prokuratura i Prawo”
2008, nr 3, s. 37.
6
Dz.U. z 2017 r., poz. 768. W dalszej części opracowania również jako ustawa z dnia 23 marca
2017 r.
7
Legge 31 maggio 1965, n. 575 (G.U. n. 138 del 5-6-1965).
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Prawdziwy przełom nastąpił jednak dopiero niecałe dwadzieścia lat później,
wraz z uchwaleniem w 1982 r. tzw. ustawy Rognoni-La Torre8 (od nazwisk parlamentarzystów będących pierwszymi sygnatariuszami). Ustawa stypizowała
w Kodeksie karnym osobne przestępstwo przynależności do organizacji mafijnej9,
a ponadto wprowadziła przepisy regulujące możliwość prewencyjnej konfiskaty
dóbr mającej na celu walkę z organizacjami mafijnymi poprzez pozbawianie ich
ogromnych majątków. Przepisy te utrzymują się do dziś w niewiele zmienionym
kształcie.
Kolejna dekada upłynęła pod znakiem krwawej walki z mafią. Dzięki nowym
przepisom doszło do słynnego „maxi-procesu”, w którym skazano na dożywocie
czołowych bossów sycylijskiej mafii. W odwecie organizacje dokonywały nie
mniej słynnych zamachów na życie między innymi Pio La Torre, współautora
wspomnianej ustawy, a także sędziów śledczych Giovanniego Falcone i Paolo
Borsellino, będących symbolem niezłomnego oporu przeciwko mafii. Wkrótce
po tych aktach rządzący podjęli kolejny ważny krok, uchwalając dnia 8 czerwca
1992 r. dekret legislacyjny przekształcony następnie w ustawę z dnia 7 sierpnia
1992 r.10, który wprowadził do włoskiego systemu tzw. konfiskatę rozszerzoną.
Kolejne zmiany natąpiły w 2008 r., gdy ustawowo wprowadzono oddzielenie środków prewencyjnych wobec osób od tych stosowanych wobec ich „niebezpiecznego” mienia, które od tej pory mogą być stosowane nawet po śmierci
danej osoby, a postępowanie toczy się przeciwko jej spadkobiercom11. W 2011 r.
uchwalono natomiast dekret legislacyjny Kodeks antymafijny (wł. Codice anti-mafia)12, mający w założeniu kompleksowo uregulować instytucje walki z mafią.
W odniesieniu do konfiskaty Kodeks przejął rozwiązania z ustawy Rognoni-La
Torre.

Legge 13 settembre 1982, n. 646 (G.U. n. 253 del 14-9-1982).
Regio Decreto 19 ottobre 1930 (GU Serie Generale n.251 del 26-10-1930), n. 1398,
art. 416-bis. Karalna jest przynależność do przynajmniej trzyosobowej organizacji, która, mając
na celu:
– popełnianie przestępstw,
– przejmowanie, pośrednio lub bezpośrednio, zarządu nad aktywami, zezwoleniami, kontraktami lub usługami publicznymi lub zdobywanie innych przewag i korzyści dla swoich członków,
– wpływanie na przebieg i rezultat wyborów,
posługuje się siłą zastraszania i regułami zachowania milczenia (omerta), niezależnie od popełnionych przestępstw i zastosowanych gróźb.
10
Decreto legislativo 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, „modi
fiche urgenti al nuovo copdice di procedura penale e provvedimento di contrasto alla criminalita
mafiosa” (GU Serie Generale n. 217 del 15-09-1992).
11
Decreto legislativo 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 (GU
Serie Generale n.173 del 25-07-2008).
12
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, „Codice anti-mafia” (GU Serie Generale n.226
del 28-09-2011 ‒ Suppl. Ordinario n. 214).
8
9
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2.3. OBECNE UREGULOWANIE PRAWNE INSTYTUCJI W POLSCE

Najważniejszymi postanowieniami nowej ustawy są te wprowadzające do
Kodeksu karnego trzy nowe instytucje.
Pierwszą jest przewidziany w nowo dodanym art. 44a obowiązek orzeczenia
przez sąd przepadku całego przedsiębiorstwa lub jego równowartości, jeżeli służyło do popełnienia przestępstwa lub ukrycia osiąganej z niego korzyści. Może
to być zarówno przedsiębiorstwo należące do sprawcy, jak i innej osoby fizycznej, jeśli ta chciała, aby przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści albo, przewidując taką możliwość,
godziła się na to. Obowiązek orzeczenia przepadku pojawia się w razie skazania
za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio,
korzyść majątkową znacznej wartości. Sąd, na mocy § 4 i § 5, nie orzeka przepadku, jeżeli byłoby to niewspółmierne do wagi popełnionego przestępstwa, stopnia zawinienia oskarżonego lub motywacji i sposobu zachowania się właściciela
przedsiębiorstwa, a także jeżeli szkoda wyrządzona przestępstwem lub wartość
ukrytej korzyści nie jest znaczna wobec rozmiaru działalności przedsiębiorstwa.
Na mocy § 6 sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku także w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Druga z nowych instytucji to obowiązek orzeczenia w pewnych sytuacjach
przepadku wszelkiego mienia, jakie sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa do chwili
wydania, chociażby nieprawomocnego, wyroku. Wynika ona z ustanowionego
w zmienionym art. 45 § 2 domniemania, że mienie to stanowi korzyść uzyskaną
z popełnienia przestępstwa. Przesłanką domniemania jest skazanie za przestępstwo:
– z którego popełnienia została osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść
majątkowa znacznej wartości lub
– z którego została lub mogła zostać osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść
majątkowa, zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica jest nie
niższa niż 5 lat albo
– popełnione w zorganizowanej grupie albo związku przestępczym.
Trzecią instytucją dodaną do Kodeksu karnego ustawą z dnia 23 marca 2017 r.
jest możliwość orzeczenia przepadku także w razie śmierci sprawcy, umorzenia
postępowania z powodu jego niewykrycia, a także w przypadku zawieszenia
postępowania w sprawie, w której nie można ująć oskarżonego albo oskarżony
nie może brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej
ciężkiej choroby. Do orzeczenia przepadku wystarczy, że zebrane w sprawie
dowody wskazują, iż w razie skazania zostałby on orzeczony.
Poza tym do Kodeksu postępowania karnego dodano art. 292a konstytuujący
możliwość zabezpieczenia wykonania orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa
poprzez ustanowienie przymusowego zarządu, które następuje w drodze postanowienia prokuratora, które w ciągu 7 dni zatwierdza sąd.
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2.4. OBECNE UREGULOWANIA PRAWNE INSTYTUCJI
WE WŁOSZECH

Na dzień dzisiejszy utrzymują się dwie odrębne instytucje szczególnego przepadku mienia: tzw. konfiskata prewencyjna (confisca preventiva) i tzw. konfiskata rozszerzona (confisca allargata), regulowane przez różne akty prawne.
Konfiskata prewencyjna uregulowana jest w Kodeksie antymafijnym. Wyróżnić można trzy podstawowe grupy osób, wobec których może być zastosowana:
– podejrzanych o przynależność do organizacji typu mafijnego,
– uważanych na podstawie zebranych faktów za powiązane z nielegalnym
handlem,
– uważanych ze względu na ich zachowanie oraz poziom życia, na podstawie
zebranych faktów, za żyjących z dochodów pochodzących z działalności przestępczej.
Aplikacja konfiskaty zgodnie z art. 24 następuje wobec dóbr, których legalności pochodzenia nie potrafi wykazać osoba, wobec której prowadzone jest
postępowanie, a którymi dysponuje pod jakimkolwiek tytułem, również poprzez
podstawione osoby, i które to dobra mają wartość nieproporcjonalną do deklarowanego dla celów podatkowych dochodu i aktywności ekonomicznej, a także
uważanych za pochodzące z nielegalnej działalności lub z takich środków ponownego użycia.
Zastosowaniu konfiskaty nie stoi na przeszkodzie śmierć osoby, wobec której
prowadzone jest postępowanie (art. 18). Jeśli dane dobra zostały fikcyjnie przeniesione na osobę trzecią, sąd w orzeczeniu dotyczącym konfiskaty orzeka nieistnienie
takiego przeniesienia. Domniemywa przy tym, że fikcyjny charakter mają przeniesienia dokonane w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem procedury konfiskaty
na rzecz małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych
do szóstego stopnia pokrewieństwa i powinowatych do czwartego stopnia oraz te
dokonane na jakąkolwiek osobę pod tytułem darmym (art. 26). Przed ostatecznym
rozstrzygnięciem sąd, a w pilnych przypadkach prezes sądu, może zadekretować
zabezpieczenie dóbr, co do których istnieje potencjalna możliwość konfiskaty.
Drugi typ konfiskaty, nazywany „rozszerzoną” lub „typu kryminalnego”,
konstytuuje art. 12-sexies dekretu legislacyjnego z dnia 8 czerwca 1992 r. W razie
skazania za jedno z kilkunastu enumerowanych przestępstw (wśród nich: przynależność do organizacji typu mafijnego, handel ludźmi, wymuszenie, porwanie
dla okupu, handel narkotykami) jest orzekana konfiskata dóbr i innych korzyści,
których legalnego pochodzenia skazany nie jest w stanie wykazać, a którymi dysponuje pod jakimkolwiek tytułem, chociażby przez podstawioną osobę i które
przedstawiają wartość nieproporcjonalną w stosunku do zadeklarowanego dla
celów podatkowych dochodu i aktywności ekonomicznej. Następuje to również
w przypadku skazania w procedurze „koncyliacyjnej”, tj. dobrowolnego poddania się karze.

INSTYTUCJA ROZSZERZONEGO PRZEPADKU MIENIA...

69

Zakres przedmiotowy konfiskaty rozszerzonej jest więc taki sam jak konfiskaty prewencyjnej, natomiast ma ona odmienny charakter, jest bowiem represją
za konkretne przestępstwo, a jej ustanowienie wynika z potrzeb ukarania sprawcy
oraz prewencji generalnej, a nie z samej potrzeby usunięcia „niebezpiecznych”
dóbr o nielegalnym pochodzeniu.
Procedura stosowania konfiskaty jest natomiast bardzo podobna, a w kwestiach zarządzania skonfiskowanym mieniem przepisy wprost odsyłają do tych
o konfiskacie prewencyjnej.
2.5. UREGULOWANIE NA POZIOMIE EUROPEJSKIM

W 2014 r. konfiskata została uregulowana przez dyrektywę 2014/42/UE13,
która zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych środków
„w celu umożliwienia konfiskaty, w całości lub w części, narzędzi i korzyści lub
mienia, którego wartość odpowiada takim narzędziom lub korzyściom”. Przewiduje między innymi:
– konfiskatę także w przypadku choroby lub ucieczki podejrzanego lub
oskarżonego, jeśli zdaniem sądu postępowanie mogło doprowadzić do wyroku
skazującego (art. 4 pkt 2);
– konfiskatę mienia należącego do osoby skazanej, które może być źródłem,
w sposób bezpośredni lub pośredni, korzyści majątkowych, w przypadku gdy
sąd na podstawie okoliczności sprawy, w tym konkretnych faktów i dostępnych
dowodów, takich jak nieproporcjonalna do legalnego dochodu skazanego wartość
jego mienia, jest przekonany, że przedmiotowe mienie pochodzi z działalności
przestępczej (art. 5);
– konfiskatę korzyści przekazanych przez podejrzanego lub oskarżonego,
bezpośrednio lub pośrednio, osobom trzecim, przynajmniej w przypadkach, gdy
te osoby trzecie wiedziały lub powinny były wiedzieć, że celem przekazania lub
nabycia było uniknięcie konfiskaty, nie może jednak naruszać praw osób trzecich
działających w dobrej wierze (art. 6);
– zapewnienie osobom, w odniesieniu do których stosuje się przewidziane
środki, prawa do wniesienia skutecznego środka zaskarżenia oraz do rzetelnego
procesu sądowego w celu umożliwienia korzystania z przysługujących im praw.
Dyrektywa, zgodnie z charakterem tego aktu, formułuje zobowiązania
w bardzo ogólny sposób, pozostawiając państwom członkowskim znaczną swobodę w doborze środków i nie ogranicza ich w stosowaniu środków bardziej
stanowczych, o ile nie naruszają one wyznaczonych w niej gwarancji. Zarówno

13
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 127 z 29.04.2014, s. 39).

70

Marcin Bitner

rozwiązania włoskie, jak i polskie realizują jej założenia i znacząco wykraczają
poza ich zakres14.
3. PROBLEMATYKA INSTYTUCJI
3.1. ODWRÓCENIE CIĘŻARU DOWODU

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech rozszerzonego przepadku
mienia, a wzbudzającą kontrowersje zarówno w Polsce, jak i we Włoszech, jest
dokonywane przy okazji wyodrębnienia dóbr podlegających przepadkowi przeniesienie ciężaru udowodnienia ich legalnego pochodzenia na osobę, wobec której
prowadzone jest postępowanie. Rozwiązanie takie może nasuwać wątpliwości co
do zgodności z domniemaniem niewinności – zasadą fundamentalną dla współczesnego prawa karnego.
3.1.1. UREGULOWANIA WŁOSKIE

Jak zostało wspomniane, zarówno art. 24 Kodeksu antymafijnego, jak
i art. 12-sexies dekretu legislacyjnego z 1992 r. pozwalają na konfiskatę dóbr
o wartości nieproporcjonalnej do dochodu i działalności danej osoby, jeśli nie
może ona wykazać legalności ich pochodzenia. W przeważającej części doktryny oraz w orzecznictwie włoskich sądów rozwiązanie to jednak, wbrew pozorom, nie jest uważane za odwrócenie ciężaru dowodu czy też element „kultury
podejrzliwości”15.
Ciężar dowodu w rzeczywistości spoczywa na organach państwa, które
muszą w skrupulatnie przeprowadzonym postępowaniu wykazać, po pierwsze,
że określone dobra pozostają w dyspozycji danej osoby, a po drugie, że stanowią wartość nieproporcjonalną do jej dochodów i działalności. W myśl wyroków
Corte di Cassazione ciężar udowodnienia pochodzenia dóbr z nielegalnych źródeł
spoczywa na oskarżeniu, podczas gdy drugiej stronie postępowania przysługują
zarzuty obronne16.
Sąd, orzekając konfiskatę, musi opierać się o wskazane przez oskarżenie
elementy faktyczne, na których opiera swoje twierdzenie o nielegalnym pochodzeniu dóbr, a nie o brak wskazania dowodów na ich legalne pochodzenie ze
strony osoby zagrożonej konfiskatą. Domniemania faktyczne i dowody z okoliczności mogą być brane pod uwagę przez sąd tylko wtedy, jeśli charakteryzują się
dokładnością i spójnością17.
14
Zob. tabela oceny zgodności rozwiązań włoskich z dyrektywą, G. Fraschini, C. Putaturo,
Illicit assets recovery in Italy, www.confiscation.eu (dostęp: 24.06.2018 r.), s. 30.
15
Por. D. Cardamone, Criminal prevention in Italy from the „Pica Act” to the „Anti-mafia
code”, www.europeanrights.eu (dostęp: 24.06.2018 r.), s. 31.
16
Corte di Cassazione 21 aprile 1987, n. 1486, 22 febbraio 1993, n. 746, 5 maggio 1995, n. 2755.
17
Corte di Cassazione 26 giugno 2014, n. 4880.
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3.1.2. UREGULOWANIA POLSKIE

Inaczej przedstawia się jednak ta kwestia w polskim Kodeksie karnym zmienionym ustawą z 2017 r. Wobec sprawców określonych przestępstw ustawa wprost
ustanawia domniemanie, że mienie, które objęli we władanie lub do którego uzyskali jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa, jest
korzyścią z tego przestępstwa. Jest to rozwiązanie o wiele dalej idące i wiążące
się z większym zagrożeniem dla praw człowieka niż obowiązujące we Włoszech.
Przede wszystkim ustawodawca nie nakłada na organy ścigania obowiązku
nawet uprawdopodobnienia, że posiadane mienie pochodzi z nielegalnego źródła,
co więcej, nie muszą one nawet wskazywać konkretnych składników tegoż mienia. Osoba zagrożona konfiskatą musi wykazać legalność nabycia swoich dóbr
z tego tylko powodu, że została skazana za przestępstwa, z którego osiągnęła lub
mogła osiągnąć korzyść majątkową znacznej wartości. Mamy tu więc do czynienia z faktycznym, a nie tylko pozornym przeniesieniem ciężaru dowodu na
oskarżonego.
Rozwiązanie włoskie, nawet to wzbudzające większe kontrowersje, czyli
konfiskata prewencyjna, dotyczy dóbr, co do których zostało wykazane, że ich
wartość jest nieproporcjonalna do deklarowanego dochodu, natomiast w Polsce
będzie dotyczyć wszystkich dóbr nabytych w ciągu arbitralnie ustanowionego
terminu 5 lat przed popełnieniem przestępstwa. Dodatkowo samo sformułowanie
nakazujące traktować jako korzyść z przestępstwa dobra nabyte już przed jego
popełnieniem budzi wątpliwości. O ile w przypadku trzeciej grupy sprawców,
do jakich się odnosi, to jest skazanych za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie lub związku, wniosek domniemania może mieć odbicie w rzeczywistości, zwłaszcza jeśli skazani w ciągu 5 lat poprzedzających wyrok do
takiej grupy lub związku należeli, o tyle w przypadku sprawcy pojedynczego
przestępstwa (w tym zwykłego przestępstwa kradzieży) taka możliwość wydaje
się niewielka. Norma z art. 45 § 2 implikuje, że każda osoba skazana za określone
w niej przestępstwa w przeszłości także przestępstwa popełniała, co stoi w oczywistej sprzeczności z zasadą domniemania niewinności.
Omawiane rozwiązanie spowoduje, że w bardzo wielu sprawach karnych
oskarżony będzie musiał liczyć się z koniecznością wykazania, że nabył dobra
legalnie i za legalne środki, co nie zawsze będzie łatwe. Warto dodać, że przepisy wprowadzające ustawę z dnia 23 marca 2017 r. zakładają stosowanie tego
domniemania już w sprawach dotyczących czynów popełnionych przed jej wejściem w życie. Może to powodować znaczne trudności dowodowe po stronie
oskarżonego18.

18
Por. uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 21 lipca 2016 r. do projektu ustawy, s. 7, http://www.hfhr.pl/opinia-hfpc-dotyczaca-projektu-konfiskaty-rozszerzonej/ (dostęp:
23.10.2018 r.).
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3.2. ORZEKANIE PRZEPADKU W RAZIE UMORZENIA
POSTĘPOWANIA

Kolejną kontrowersyjną cechą konfiskaty rozszerzonej jest jej stosowanie,
mimo że sprawca z różnych powodów nie jest w inny sposób karany. Konfiskata
zupełnie traci tu swój represyjny charakter i funkcję prewencji specjalnej oraz
tworzy wyłom w zasadzie personalizacji odpowiedzialności karnej.
3.2.1. UREGULOWANIA WŁOSKIE

W dekrecie legislacyjnym z 1992 r. orzeczenie konfiskaty o charakterze
rozszerzonym jest w przypadkach w nim określonych obligatoryjne, natomiast
zawsze następuje po skazaniu. Z tego powodu jej zastosowanie nie jest możliwe
w przypadku wcześniejszego umorzenia postępowania. Późniejsze wystąpienie
przeszkody procesowej, takiej jak np. śmierć skazanego, nie wpłynie jednak na
egzekucję19.
Inaczej sprawa prezentuje się w przypadku konfiskaty prewencyjnej regulowanej przez Kodeks antymafijny. Długoletnie dyskusje nad jej charakterem
i dopuszczalnością orzekania w przypadku umorzenia sprawy zostały zakończone, gdy w 2008 r. wprowadzono zasadę rozłącznego stosowania środków prewencyjnych o charakterze osobistym i majątkowym oraz wprost dopuszczając
konfiskatę post-mortem w ustawie.
Rozumowanie stojące za jej dopuszczalnością zostało przedstawione w ważnym wyroku połączonych izb Sądu Kasacyjnego z 2014 r. w tzw. sprawie Spinelli20. Podkreślono w nim, że konfiskata na podstawie Kodeksu antymafijnego
ma charakter prewencyjny, a nie sankcyjny. Ma ona chronić społeczeństwo
i rynek przed zagrożeniem, jaki tworzy samo gromadzenie znacznych środków przez organizacje o charakterze mafijnym, z tego powodu prewencja jest tu
„odrywana” od konkretnej, niebezpiecznej osoby, a dotyczy „niebezpiecznego”
majątku. Powodowane przez taki majątek zagrożenie jest stałe, związane z nim
nierozerwalnie i, w przeciwieństwie do zagrożenia powodowanego przez jego
posiadacza, istnieje tak długo, jak sam majątek, nawet jeśli wynika ono z faktu,
że nabywają go i posługują się nim niebezpieczne osoby21.
3.2.2. UREGULOWANIA POLSKIE

Ustawa z 23 marca 2017 r. stanowi, że jeżeli zebrane dowody wskazują, iż
w razie skazania zostałby orzeczony przepadek, sąd może go orzec także pomimo
19
F. Menditto, La confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 12 sexies d.l. n. 356/92,
conv. dalla l. n. 356/92. Profili sostanziali e procedimentali (cenni), con particolare riferimento agli orientamenti giurisprudenziali aggiornati al novembre 2014, www.questionegiustizia.it
(dostęp: 24.06.2018 r.), s. 11.
20
Corte di Cassazione 26 giugno 2014, n. 4880.
21
Por. D. Cardamone, Criminal prevention in Italy…, s. 24–25.
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śmierci sprawcy, jego niewykrycia, ucieczki, a także choroby psychicznej lub
innej ciężkiej choroby.
Chociaż sformułowanie przepisów dotyczących rozszerzonego przepadku
i ich umiejscowienie w ustawie wskazują, że ma on charakter sankcji za popełnione przestępstwo, konfiskacie dóbr nie można jednak odmówić również charakteru prewencyjnego, to znaczy środka w walce z przestępczością zorganizowaną.
Z tego powodu należałoby uznać, że argumenty włoskiej doktryny i włoskiego
orzecznictwa zachowałyby słuszność także w naszym kraju.
Z pewnością wątpliwości wzbudza jednak orzekanie przepadku w sytuacji
umorzenia postępowania z powodu niewykrycia sprawcy. Takie rozwiązanie
stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa karnego i racjonalnością
ustawodawcy. Po pierwsze dlatego, że zidentyfikowanie i przesłuchanie podejrzanego są czynnościami fundamentalnymi dla procesu karnego, w szczególności stwierdzenia, że nastąpiło przestępstwo, stypizowania jego charakteru oraz
określenia, jakich narzędzi użyto do jego popełnienia oraz jakie dobra stanowią
osiągnięte z niego korzyści. Po drugie, bez identyfikacji sprawcy nie wiadomo,
czyjego mienia taki przepadek dotyczy. Według fundacji FOR może to prowadzić
do całkowicie nieuzasadnionego odbierania przez państwo mienia należącego do
osób, które nie popełniły czynu zabronionego22.
Dodatkowo należy przypomnieć, że odmiennie niż we Włoszech, domniemanie przestępnego pochodzenia mienia jest tak ukształtowane, iż jego obalenie
może sprawiać znaczne trudności osobie tym zainteresowanej. Będą one jeszcze większe w przypadku, gdy sprawcy przestępstwa nie ma z powodu śmierci
lub ucieczki, a już z pewnością gdy w ogóle nie został wykryty, gdyż trudniej
będzie wykazać legalność nabycia określonych składników majątku. Co więcej,
w Polsce przesłanką domniemania jest samo skazanie za popełnienie przestępstwa, a w razie umorzenia postępowania zainteresowany podmiot nie będzie miał
możliwości wykazania, że do tego przestępstwa w ogóle nie doszło. Konfiskata
będzie się opierać na samym podejrzeniu jego popełnienia, jeśli zebrane dowody
wskazują, że w razie skazania zostałby orzeczony przepadek 23. Niebezpieczność
tej regulacji zmniejsza jedynie fakt, że ustawa stanowi, iż zastosowanie omawianego domniemania przez sąd ma w tej sytuacji jedynie fakultatywny charakter.
3.3. RETROAKTYWNOŚĆ KONFISKATY

Możliwość stosowania konfiskaty rozszerzonej wobec mienia nabytego przed
popełnieniem przestępstwa wynika z samej jej istoty, podobnie jak wobec mienia
M. Magdziak, Analiza FOR 10/2016: Projekt ustawy o tzw. konfiskacie rozszerzonej: zamiast środków do walki z przestępczością zagrożenie dla praw przedsiębiorców, www.for.org.pl
(dostęp: 24.06.2018 r.), s. 17.
23
Uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka…, s. 7.
22
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nabytego przed jej wejściem w życie. Pojawiają się przede wszystkim pytania
o jej stosowanie wobec przestępstw popełnionych przed wejściem prawa w życie.
Odpowiedź na nie, według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zależy od
zakwalifikowania instytucji do kategorii kar albo do środków o charakterze prewencyjnym lub zapobiegawczym24.
3.3.1. UREGULOWANIA WŁOSKIE

W przypadku konfiskaty rozszerzonej pojawia się pytanie, czy może zostać
zastosowana wobec sprawcy, który został skazany przed wprowadzeniem tego
rozwiązania w życie. Twierdząco odpowiedział na nie Sąd Kasacyjny, stosując
analogię do konfiskaty jako środka zapobiegawczego, który w myśl Konstytucji
może być stosowany retroaktywnie w odróżnieniu od kar25.
Według doktryny26 nie można jednak zastosować konfiskaty wobec sprawcy
przestępstwa, które w momencie jego popełnienia nie było objęte domniemaniem
nielegalności posiadanych dóbr nieproporcjonalnych do dochodu i ‒ w konsekwencji ‒ konfiskatą. W odniesieniu do konfiskaty prewencyjnej27 retroaktywność wynika z rozumowania sądów włoskich przedstawionego powyżej, które
„odrywa” mienie od osoby sprawcy i konkretnego przestępstwa. Zasadne jest
zastosowanie analogii do środków zapobiegawczych, których retroaktywne stosowanie jest dopuszczone przez włoską konstytucję (art. 25 a contrario). W kwestii
objętych nią dóbr istotna jest korelacja czasowa pomiędzy konfiskatą a zagrożeniem, jakie dla społeczeństwa przedstawia jego posiadacz, tj. nie powinna ona
dotyczyć dóbr, które ze względu na moment ich nabycia nie przejęły od posesora
elementu „niebezpieczności”28.
3.3.2. UREGULOWANIA POLSKIE

W Polsce rozszerzony przepadek dotyczy dóbr nabytych w ciągu 5 lat przed
popełnieniem przestępstwa, co jest zgodne z jego charakterem. Kontrowersje
wynikające z takiego sformułowania domniemania zostały już omówione wyżej.
Pozostaje problem stosowania nowych przepisów do przestępstw już popełnionych, badanych w trwających postępowaniach.
Artykuł 23 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. nakazuje bezpośrednie stosowanie
ustawy w nowym brzmieniu także w sprawach dotyczących czynów popełnionych przed dniem jej wejścia w życie (tj. 17 kwietnia 2017 r.). Przepis wprost
wyłącza stosowanie art. 4 Kodeksu karnego, czyli zasady nieretroaktywności.

Wyrok ETPCz z dnia 9 lutego 1995 r., Welch v. Zjednoczone Królestwo, skarga nr 17440/90.
F. Menditto, La confisca allargata..., s. 7.
26
Ibidem.
27
Por. D. Cardamone, Criminal prevention in Italy…, s. 26.
28
Ibidem.
24
25

INSTYTUCJA ROZSZERZONEGO PRZEPADKU MIENIA...

75

Zasada nieretroaktywności nie ma rzecz jasna charakteru absolutnego
i wydaje się, że w tym przypadku jej wyłączenie mogłoby być uzasadnione celem
instytucji rozszerzonego przepadku, jakim oprócz represji jest także prewencja,
zapobieganie popełnianiu przestępstw przez grupy i związki zorganizowane.
Niestety, jak już było wspomniane, w połączeniu z niezwykle szerokim zakresem
konfiskowanych dóbr, przeniesieniem ciężaru dowodu na osobę zagrożoną przepadkiem oraz umożliwieniem stosowania przepadku także w razie umorzenia
postępowania, a więc rozwiązań powodujących znaczne trudności dowodowe po
stronie zagrożonego konfiskatą, może prowadzić do poszkodowania osób niemających w rzeczywistości związku z przestępczością zorganizowaną czy wręcz
przestępczością w ogóle.
3.4. OCHRONA DÓBR OSÓB TRZECICH

Ze swojej natury konfiskata rozszerzona głęboko ingeruje w sferę wolności
zarówno skazanego/podejrzanego, jak i osób trzecich. Konieczne jest zapewnienie wszystkim tym osobom odpowiedniej możliwości obrony swoich praw.
3.4.1. UREGULOWANIA WŁOSKIE

Jak zostało wspomniane, konfiskata prewencyjna dotyczy mienia pozostającego w dyspozycji osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie, nawet jeśli
dysponuje nimi poprzez osobę trzecią. Aby ułatwić organom państwa konfiskatę
takich dóbr, ustanowiono domniemania, że przekazanie ich rodzinie lub pod
tytułem darmym jest fikcyjne. Pojęcie pozostawania dóbr w dyspozycji oznacza faktyczne decydowanie o ich przeznaczeniu jak właściciel, używając do tego
jakiegokolwiek sposobu. Ciężar udowodnienia tej sytuacji spoczywa rzecz jasna
na oskarżycielu, natomiast nie jest konieczne wykazanie przez niego żadnego
paktu zawartego między faktycznym właścicielem a osobą podstawioną29.
Zgodnie z art. 24 Kodeksu antymafijnego wszyscy właściciele i współwłaściciele skonfiskowanych dóbr w ciągu 30 dni od zabezpieczenia mienia są wzywani
przed sąd w celu przesłuchania. Przysługuje im prawo do posiadania obrońcy
i składania wszystkich wniosków w zakresie decyzji o konfiskacie.
Do konfiskaty rozszerzonej z dekretu z 1992 r. Sąd Kasacyjny tylko na zasadzie pośredniej analogii dopuścił przepisy Kodeksu antymafijnego dotyczące
domniemania fikcyjności przeniesienia mienia zarówno na małżonka, krewnego
lub powinowatego, jak i osobę trzecią pod tytułem darmym. Zaznaczył jednak,
że prokuratura ma traktować te przepisy jako „wstępne badanie”, które nie stanowi domniemania przerzucającego ciężar dowodu na oskarżonego30.
29
30

F. Menditto, Criminal prevention in Italy..., s. 14 i n.
Corte di Cassazione, n. 3889/00, n. 15829/14.
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3.4.2. UREGULOWANIA POLSKIE

Ustawodawca wysłuchał niektórych zastrzeżeń zgłoszonych na etapie opiniowania przez organizacje pozarządowe31 i wpisał do ostatecznej wersji ustawy
z dnia 23 marca 2017 r. przepis, który dodaje do Kodeksu postępowania karnego art. 91b przyznający właścicielowi przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem praw strony w zakresie czynności procesowych odnoszących się do tego
środka. Warto jednak zwrócić uwagę na podstawę odpowiedzialności majątkowej
właściciela przedsiębiorstwa niebędącego sprawcą przestępstwa. Otóż zgodnie
z dodanym do Kodeksu karnego art. 44a § 2, sąd może orzec przepadek, jeśli
właściciel chciał, aby przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa
lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści albo, przewidując taką możliwość, na to
się godził.
W pierwotnej wersji projektu właściciel ponosił odpowiedzialność nawet za
niezachowanie ostrożności, to jest w sytuacji, gdy przewidywał albo mógł przewidzieć, że przedsiębiorstwo może służyć do popełnienia przestępstwa lub ukrycia pochodzącej z przestępstwa korzyści. Z takiej konstrukcji, określonej przez
M. Magdziaka32 jako „nieumyślne pomocnictwo”, słusznie zrezygnowano, jednak
także obecne rozwiązanie może budzić kontrowersje. Przede wszystkim postępowanie właściciela przedsiębiorstwa ma w takim ujęciu charakter „pomocnictwa
w zamiarze ewentualnym”, konstrukcji równie obcej polskiemu prawu karnemu,
jak odpowiedzialność za „pomocnictwo nieumyślne”. Dodatkowo w omawianym
postępowaniu mamy do czynienia z tylko jednym postępowaniem zakończonym skazaniem, tj. tym dotyczącym osoby, która wykorzystywała przedsiębiorstwo do osiągnięcia/ukrycia korzyści z przestępstwa. Wobec właściciela nie jest
prowadzone postępowanie karne, skąd jego odpowiedzialność zdaje się być za
„udział w cudzym przestępstwie”, co również przez polski system prawny nie jest
dopuszczane jako sprzeczne z zasadą personalizacji odpowiedzialności karnej.
Należy jednak przyjąć, że choć nie jest to explicite wyrażone w tekście, rozwiązania wprowadzane przez ustawę z dnia 12 kwietnia 1997 r. mają charakter
nie tylko karno-represyjny, ale wzorem włoskim również, a może przede wszystkim, prewencyjny w kontekście walki z mafią. Podobnie jak we Włoszech celuje
bowiem przede wszystkim w usunięcie z obiegu środków o nielegalnym pochodzeniu i osłabienie zorganizowanych grup i związków przestępczych. W tej perspektywie norma z art. 44a § 2 zdaje się być dopuszczalna na gruncie prawa
konstytucyjnego i międzynarodowego, chociaż nie oznacza to, że można ją traktować jako całkowicie bezpieczną dla praw jednostki.
Jako potencjalnie niebezpieczny dla właścicieli przedsiębiorstw fundacja
FOR wskazuje też wprowadzany omawianą ustawą nowy środek zabezpieczający,
jakim jest ustanowienie zarządu przymusowego. Postanowienie o zabezpiecze31
32

M. Magdziak, Analiza FOR 10/2016…, s. 15.
Ibidem, s. 9.
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niu przez ustanowienie przymusowego zarządu w postępowaniu przygotowawczym wydaje prokurator, jednocześnie w ciągu 7 dni występując do sądu o jego
zatwierdzenie w terminie kolejnych 7 dni. Na postanowienie sądu w przedmiocie
zabezpieczenia w przedmiocie wyłączenia określonych składników majątku lub
praw majątkowych z zabezpieczenia właścicielowi lub osobie kierującej przedsiębiorstwem w jego imieniu przysługuje zażalenie.
Trzeba jednak zaznaczyć, że zarządcę przymusowego wskazuje się z listy
osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego33, a jego zadania
zostały sprecyzowane w dodanych do Kodeksu postępowania karnego przepisach. Zarządca zapewnia ciągłość pracy zabezpieczonego przedsiębiorstwa oraz
sporządza spis składników majątku i praw majątkowych przedsiębiorstwa i przekazuje go prokuratorowi lub sądowi, który wydał postanowienie o zabezpieczeniu. Wątpliwości może budzić jednak trzecie zadanie, do jakiego zobowiązuje
go wprowadzona ustawa, mianowicie przekazywanie sądowi lub prokuratorowi
posiadanych informacji mających znaczenie dla toczącego się postępowania,
w szczególności o sposobie i okolicznościach wykorzystania tego przedsiębiorstwa do popełnienia przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści oraz
o rzeczach i dokumentach mogących stanowić dowód w sprawie. Czynności te
można określić jako quasi-śledcze i z punktu widzenia ochrony praw oskarżonego wątpliwe jest przyznanie takich zadań osobie, której może brakować odpowiednich kompetencji i gwarancji niezależności.
3.5. PRZEZNACZENIE SKONFISKOWANYCH DÓBR

Dyrektywa 2014/42/UE stanowi, że „państwa członkowskie rozważają zasadność podjęcia środków, które umożliwią wykorzystanie skonfiskowanego mienia w interesie publicznym lub do celów społecznych”. Takie jego przeznaczenie
jest typowe właśnie dla systemu włoskiego, gdzie pod wpływem antymafijnych
organizacji społecznych, takich jak Libera, obowiązuje ustawa34 szczegółowo
regulująca wykorzystanie dóbr. Na szczeblu centralnym funkcjonuje Narodowa
Agencja Administracji Dobrami Zabezpieczonymi i Skonfiskowanymi Przestępczości Zorganizowanej35. W latach 1996–2012 ponad 80% skonfiskowanych dóbr
przekazano władzom lokalnym, które zgodnie z ustawą nie mogą dysponować

33
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, tekst jedn. Dz.U.
z 2016 r., poz. 883, z późn. zm.
34
Legge 7 marzo 1996, n. 109 (GU Serie Generale n. 58 del 09-03-1996 ‒ Suppl. Ordinario
n. 44).
35
Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata, art. 110 Codice anti-mafia.
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nimi zupełnie swobodnie, a co najmniej 1/3 muszą wykorzystywać na cele społeczne (przekazując środki stowarzyszeniom i centrom socjalnym)36.
Takie wykorzystanie nie tylko czyni zadość sprawiedliwości, lecz także samo
w sobie pomaga w przeciwdziałaniu przestępczości mafijnej, której siła często
wynika z braku alternatywnych ścieżek „kariery” dla dorastających chłopców
i uzależnienia nieraz całych osiedli od mafijnych pieniędzy.
W Polsce ustawodawca nie przewidział żadnych szczególnych sposobów
wykorzystania skonfiskowanych środków, przy czym, wstrzymując się z krytyką, należy oczywiście zauważyć, że w naszym kraju przestępczość zorganizowana nie ma tak głębokich korzeni społecznych, jak na południu Italii.

4. KONKLUZJE
Należy pozytywnie ocenić sam fakt wprowadzenia rozszerzonego przepadku
mienia do polskiego systemu prawnego, jak bowiem pokazują doświadczenia
włoskie, jest on skuteczną formą walki z przestępczością zorganizowaną. Niewątpliwie instytucja ta zarówno w Polsce, jak i we Włoszech ma bardzo opresyjny
charakter ograniczający własność prywatną, mimo że nie jest ona wyłącznie
środkiem sankcyjnym, a we Włoszech jej zastosowanie jest możliwe nawet bez
skazania, wystarczy podejrzenie danej osoby o powiązanie z mafią lub nielegalnym handlem i uprawdopodobnienie nielegalnego pochodzenia konfiskowanych środków. Takie rozwiązanie jest jednak proporcjonalne, nawet jeśli nie do
konkretnego przypadku, to do walki z przestępczością zorganizowaną jako taką.
Ze względu jednak na jej opresyjność ustawodawca musi wykazać się szczególną
starannością, tak aby przypadki jej nieproporcjonalnego lub błędnego zastosowania nie zdarzały się.
Tutaj pojawia się kwestia omawianych wyżej mankamentów ustawy polskiej,
w której bardzo szeroki zakres domniemania nielegalnego pochodzenia dóbr
potencjalnie zagraża słusznym interesom jednostki, a zagrożenie to potęgują
inne kontrowersyjne rozwiązania, takie jak przepadek mienia, pomimo umorzenia postępowania, czy retroaktywność ustawy. Zdaniem autora należy rozważyć
zmianę takiego określenia domniemania na zbliżone do rozwiązania włoskiego,
sugerowanego również w dyrektywie 2014/42/UE, a więc ograniczenia jego
zakresu do dóbr o wartości nieproporcjonalnej do deklarowanych dochodów
i aktywności zawodowej. Takie ujęcie implikuje mniejsze zagrożenie dla praw
jednostki, nawet w przypadku konfiskaty bez skazania, tak jak w Kodeksie antymafijnym.
36
N. Mignemi, F. Rizzoli, Social redistribution of confiscated mafia assets in Italy: from
mafia informal to civil, www.euroalter.com (dostęp: 24.06.2018 r.), s. 3.
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Należałoby też dookreślić charakter polskiej instytucji, sformułowanie przepisów wskazuje bowiem na funkcję wyłącznie represyjną, natomiast oprócz niej
ma niewątpliwie funkcję prewencyjną, tj. zwalczanie przestępczości zorganizowanej (ta funkcja jest w większym stopniu podkreślana w uzasadnieniu do
ustawy wprowadzającej tę instytucję). Instytucję fakultatywnego orzekania przepadku w razie umorzenia postępowania można by sklasyfikować np. jako środek
zabezpieczający, ponieważ w tej sytuacji dla ochrony społeczeństwa potrzebna
jest interwencja sądowa, mimo że nie dochodzi do skazania.
Można też rozważyć ustanowienie, na wzór włoski, odrębnego urzędu powołanego do zarządzania zajętym mieniem, przy czym przydatność takiego urzędu
będzie zależeć w dużej mierze od ilości i łącznej wartości mienia, jaka będzie
zajmowana w przyszłości.
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EXTENDED CONFISCATION OF ASSETS IN ITALY AND IN
POLAND. A COMPARATIVE STUDY

Summary
The article analyses the institiution of extended confiscation in the Italian Republic
where such solution has been functioning for over twenty years, depriving criminal
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organisatuions of assets worth hundreds of milions euro. The aricle elaborates on the most
important characteristics of the italian institiution and adresses the controversies they rise
together with related doctrine and judgments of the supreme court. The characteristics
have been confronted with the solutions introduced into the Polish legal system by the law
od 23 march 2017. The new regulations allow in certain situations to confiscate an entire
enterprise belonging to a person that didn’t comit the crime, introduce the possibility of
confiscating assets even if the perpetrator is not recognized and a presumption that any
asset bought in 5 years before comittment of a crime is a profit from the crime.
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W MEANDRACH TRZECH GAŁĘZI PRAWA,
CZYLI KILKA SŁÓW O BIGAMII

1. WSTĘP
Nazwa „bigamia” pochodzi od łacińskiego słowa bigamus i oznacza dwużeństwo1. Bigamus w tłumaczeniu dosłownym stanowi określenie człowieka, który
jest bigamistą, mającego „dwie żony”, jako przymiotnik zaś tłumaczy się je jako
„podwójnie żonaty”2. Warto w tym miejscu uwypuklić różnicę, jaka zachodzi
pomiędzy znaczeniem słowa „bigamia” a treścią wyrazu „poligamia”. Bigamia
definiowana jest na ogół jako zawarcie małżeństwa przez osoby, z których przynajmniej jedna znajdowała się w ważnym związku małżeńskim3. Wydaje się więc,
iż określenie to eksponuje samą czynność formalizowania takiego związku dwu
osób, z których przynajmniej jedna pozostaje w ważnym związku już uprzednio,
przy czym czynność ta w wielu porządkach prawnych uznawana jest za przestępstwo. Bigamia w związku z tym, odnosząc się do znaczenia słownikowego tego
wyrazu, miałaby stanowić zawarcie kolejnego małżeństwa, przy czym intuicje
językowe kierują nas w stronę postrzegania jej jako relacji pomiędzy podmiotem
zawierającym małżeństwo, pozostającym już w ważnym związku małżeńskim,
a kolejną osobą, z którą zawiera małżeństwo. Nie oznacza to w żadnym razie,
że bigamistą nie można zostać po raz wtóry, zawierając kolejne związki małżeńskie. Poligamia natomiast oznacza związek małżeński jednego mężczyzny
z kilkoma kobietami lub jednej kobiety z kilkoma mężczyznami ze wskazaniem,
iż w większości krajów jest to zjawisko karane4. W odróżnieniu od literalnego
znaczenia słowa „bigamia” wyraz ten oznaczałby pozostawanie w związku małM. Szewczyk, Komentarz do art. 206, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna.
Tom II. Komentarz do art. 117–277, Lex/el 2013.
2
J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2009, s. 108.
3
S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 2003, s. 259.
4
S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 2003, s. 315.
1
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żeńskim z kilkoma osobami na raz, a nie tylko zawarcie związku małżeńskiego
z kolejną osobą. Poligamia może więc przybrać formę tak poliandrii, rozumianej
jako forma małżeństwa polegająca na związku jednej kobiety z kilkoma mężczyznami jednocześnie (inaczej wielomęstwo)5, jak i poliginii, czyli formy małżeństwa między jednym mężczyzną i więcej niż jedną kobietą6, oraz określać inne
możliwe odmiany podobnych związków. Dla kontrastu monogamia jest na ogół
definiowana jako forma małżeństwa polegająca na związku jednego mężczyzny
z jedną kobietą7.
Monogamia stanowi najbardziej zakorzenioną formę małżeństwa w europejskim kręgu kulturowym. Źródeł podobnych przekonań można się doszukiwać
w tradycji judeochrześcijańskiej, zgodnie z którą w Bożym planie małżeństwo
jako takie urasta do rangi sakramentu. Wskazania co do monogamicznego charakteru świętego związku kobiety i mężczyzny zostały już zawarte w starotestamentowym opisie stworzenia człowieka i pierwotnego stanu szczęścia8. Również
Nowy Testament uwypukla szczególną godność płynącą ze związku jednego
mężczyzny z jedną kobietą9. Według teologii prawosławnej „małżeństwo jest
sakramentem udzielanym dwojgu ludziom w Ciele Kościoła przez kapłańskie
błogosławieństwo”10. Również większość kościołów protestanckich rozpoznaje
w małżeństwie święte przymierze zawierane na mocy ustanowienia Bożego
pomiędzy jedną kobietą i jednym mężczyzną11. Związki monogamiczne są chyba
najbardziej popularną odmianą nie tylko związków formalnych, uznanych przez

Ibidem, s. 313.
Ibidem, s. 315.
7
S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 2003, s. 708.
8
Rdz 2, 24: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą
żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”. Jak podkreślają komentatorzy, już z tego opisu wywodzić można wniosek, iż związek małżeński w myśli Bożej jest monogamiczny, Komentarz do
Biblii Tysiąclecia, Pallotinum 2003.
9
O monogamii, choć nie bezpośrednio, pisze św. Paweł w swoich listach. Posiadanie jednej
żony jest warunkiem otrzymania biskupstwa będącego w społeczności chrześcijan funkcją o niezwykłej randze i doniosłości. Jak podkreśla się w komentarzach, „maż jednej żony” oznacza „raz
żonaty” lub „uczciwie żyjący z jedną żoną”. Stan ten św. Paweł zestawia z innymi przymiotami,
jakie powinny cechować biskupa. Wydaj się więc, iż zalecenia te wykluczają zupełnie możliwość bigamii; 1 Tm 3, 1–8: „Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda
dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny,
przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny
do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością”, Komentarz do Biblii Tysiąclecia, Pallotinum 2003.
10
Cyt. za: G. Niefiedow, Tainstwa i obriadiady prawosławnoj Cerkwi, Moskwa 1999,
s. 137–170 (za:) K. Leśniewski, Małżeństwo i rodzina w prawosławiu, (w:) K. Kietliński (red.),
Małżeństwo i rodzina w perspektywie różnych wyznań i religii, Warszawa 2017, s. 39.
11
A. Perzyński, Tajemnica małżeństwa i rodziny w ujęciu wybranych tradycji chrześcijańskich, (w:) K. Kietliński (red.), Małżeństwo i rodzina w perspektywie różnych wyznań i religii,
Warszawa 2017, s. 83.
5
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prawo państwowe, ale też związków występujących na gruncie wewnętrznych
praw kościołów czy związków nieformalnych.
Snując rozważania dotyczące zjawiska bigamii, nie sposób nie wyjść od uregulowań konstytucyjnych, z których wywodzić można silne umocowanie zakazu
dwużeństwa umieszczonego w art. 206 Kodeksu karnego12, a także legitymację
konstrukcji występujących na gruncie prawa cywilnego. Oprócz jasnej wypowiedzi ustrojodawcy, że mianem małżeństwa można określić tylko związek kobiety
i mężczyzny, a więc już nie na przykład związek homoseksualny13, choć i w tej
kwestii można się spotkać z poglądami odmiennymi14, wskazuje się też na fakt, że
użycie przez ustawodawcę konstytucyjnego liczby pojedynczej w art. 18 ustawy
zasadniczej15 oznacza, iż chodzi tu o związek jednej kobiety i jednego mężczyzny16. Kontekst ów wydaje się nie do pominięcia z uwagi na prymarny charakter
uregulowania, jakim jest Konstytucja. Jako akt prawny najwyższej rangi w państwie stanowi ona bowiem najważniejszy punkt odniesienia dla pozostałych elementów składowych danego porządku prawnego17.

2. BIGAMIA NA GRUNCIE PRAWA CYWILNEGO
Nie sposób mówić o samym przestępstwie bigamii, nie rozważywszy uprzednio zakresu znaczeniowego określenia „małżeństwo” na gruncie polskiego prawa
cywilnego. W tym kontekście konieczne wydaje się prześledzenie samych mechanizmów zawierania małżeństwa oraz ewentualnych konsekwencji niedopełnienia
formalności i wymogów z tym związanych, a także procedur jego unieważniania
czy stwierdzania jego nieistnienia.
Szczegółowe uregulowania dotyczące tej instytucji zawiera przede wszystkim Kodeks rodzinny i opiekuńczy18. Z perspektywy tematyki niniejszego artyUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ‒ Kodeks karny, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600
(dalej: k.k.).
13
Tak na przykład L. Garlicki, Komentarz do art. 18, (w:) L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, Lex/el. 2016.
14
Odmiennie: A. Mączyński, Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego, s. 772, (za:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016, s. 480.
15
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78,
poz. 483, z późn. zm.
16
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komenarz, Warszawa 2012, s. 147.
17
B. Gronowska, Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, (w:) Z. Witkowski,
J. Galster, B. Gronowska, W. Szyszkowski, A. Bień-Kacała, A. Cieszyński, Prawo konstytucyjne,
Toruń 2002, s. 98.
18
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. ‒ Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 682, z późn. zm. (dalej: k.r.o.).
12
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kułu szczególne znaczenie mają przepisy dotyczące zawarcia małżeństwa oraz
sankcji przewidzianych w przypadku ich naruszenia.
Zgodnie z art. 1 § 1 k.r.o. małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna
i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. W doktrynie wyróżnia
się cztery przesłanki skuteczności zawarcia małżeństwa: odmienność płci nupturientów, zgodność oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, jednoczesną obecność nupturientów (na marginesie należy jedynie zauważyć, że art. 6
k.r.o. przewiduje w pewnych okolicznościach możliwość zawarcia małżeństwa
per procura) oraz złożenie oświadczeń przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego19. Obywatele polscy przebywający za granicą mogą zawrzeć małżeństwo
przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji konsula
(art. 1 § 4 k.r.o.). Istnieje także możliwość jednoczesnego zawarcia małżeństwa
wyznaniowego i cywilnego przez złożenie oświadczeń wobec duchownego,
jeżeli taką możliwość przewiduje ustawa lub umowa międzynarodowa regulująca
stosunki między państwem a danym kościołem lub związkiem wyznaniowym.
W takim przypadku również muszą zostać spełnione wszystkie przesłanki wskazane w art. 1 § 1 k.r.o.20, a dodatkowo dla wywołania przez takie małżeństwo
skutków w sferze prawa cywilnego nupturienci muszą złożyć oświadczenia, że
chcą zawrzeć małżeństwo o podwójnym, religijno-cywilnym skutku, a kierownik
urzędu stanu cywilnego musi sporządzić akt małżeństwa na podstawie przesłanych przez duchownego dokumentów. Brak spełnienia którejkolwiek ze wskazanych wyżej przesłanek powoduje, że małżeństwo nie istnieje. Jest to sankcja
nawet dalej idąca od bezwzględnej nieważności czynności – czynność nieważna
może bowiem zostać w pewnych wyjątkowych okolicznościach konwalidowana,
w przypadku czynności nieistniejącej nie ma takiej możliwości21. W doktrynie
wyraża się pogląd, że czynność nieistniejąca jest „prostym faktem bez ustawowego bytu”22. Artykuł 2 k.r.o. uprawnia każdego, kto ma interes prawny, do żądania ustalenia przez sąd nieistnienia takiego małżeństwa. Nie ulega wątpliwości,
że w takiej sytuacji małżeństwo nie powstaje, a wyrok stwierdzający jego nieistnienie ma charakter deklaratoryjny23.

J. Gajda, T. Smyczyński, Zawarcie małżeństwa, (w:) T. Smyczyński (red.), System Prawa
Prywatnego. Tom 11. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, s. 87.
20
Ibidem, s. 118. Odmiennie jednak K. Pietrzykowski, który wyraża pogląd, że w tym przypadku nie istnieje obowiązek jednoczesnej obecności nupturientów oraz zgodności ich oświadczeń; K. Pietrzykowski, Komentarz do art. 1, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Legalis/el. 2018, Nb 59.
21
J. Preussner-Zamorska, Nieważność czynności prawnej w prawie cywilnym, Warszawa
1983, s. 104.
22
Ibidem, s. 106.
23
K. Pietrzykowski, Komentarz do art. 2, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny
i opiekuńczy. Komentarz, Legalis/el. 2018, Nb 31.
19
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Nieistnienie małżeństwa ma więc miejsce w przypadku braku spełnienia
podstawowych przesłanek, takich jak brak odmienności płci małżonków lub brak
złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, a także – jak w sytuacji, gdy duchowny nie prześle w odpowiednim terminie dokumentów do urzędu
stanu cywilnego, co uniemożliwia sporządzenie aktu małżeństwa – braków formalnych. Inaczej ma się sprawa z przeszkodami małżeńskimi, do których należy
bigamia. W tym momencie należy pozostawić na uboczu pozostałe przeszkody,
a także budzącą kontrowersje kwestię wad oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński24, i przejść do szczegółowego omówienia zagadnienia wpływu
pozostawania jednego z nupturientów w innym ważnym związku małżeńskim na
ważność nowego zawieranego przez niego małżeństwa.
Bigamia należy do przeszkód bezwzględnych – nie istnieje możliwość udzielenia przez sąd zgody na zawarcie małżeństwa przez osobę, która już pozostaje
w ważnym związku małżeńskim25. W doktrynie podkreśla się, że monogamiczność małżeństwa jest jedną z podstawowych zasad polskiego prawa rodzinnego
oraz podstawowych zasad polskiego porządku prawnego w rozumieniu art. 7
Prawa prywatnego międzynarodowego26, co oznacza, że nie mogą znaleźć na terenie Polski zastosowania przepisy prawa obcego sprzecznego z tą zasadą27. Artykuł
13 § 1 k.r.o. stanowi wprost: „Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje
w związku małżeńskim”. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak jednoznaczny
zakaz powoduje nieważność małżeństwa zawartego przez osobę już pozostającą
w związku małżeńskim. Nie jest to jednak prawda. Artykuł 13 § 2 k.r.o. wprowadza bowiem możliwość unieważnienia takiego małżeństwa. Może tego dokonać sąd na wniosek każdego, kto ma w tym interes prawny. W orzecznictwie
podnosi się, że w tym przypadku chodzi zarówno o interes osobisty, jak i majątkowy28. Powództwo o unieważnienie małżeństwa bigamicznego mogą wnieść
nie tylko osoby, które takie małżeństwo zawarły, ale także małżonek bigamisty
z pierwszego, poprawnie zawartego małżeństwa, jak również pochodzące z tego
związku dzieci29. Zgodnie z treścią art. 22 k.r.o. legitymacja czynna w tej sprawie przysługuje także prokuratorowi. Co do zasady nie jest możliwe unieważnienie małżeństwa bigamicznego, jeżeli poprzednie małżeństwo ustało lub zostało
24
Zostały one uregulowane w odmienny sposób niż wady oświadczeń woli w Kodeksie cywilnym. Jest to jedna z okoliczności, które sprawiają, że w doktrynie brak jednomyślności co do
zakwalifikowania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński jako oświadczenia woli, por.
J. Gajda, T. Smyczyński, Zawarcie małżeństwa, (w:) T. Smyczyński (red.), System…, s. 81 i n.
25
M. Domański, Komentarz do art. 13, (w:) K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO, t. V, Legalis/el. 2017, teza 22.
26
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. ‒ Prawo prywatne międzynarodowe, tekst jedn. Dz.U.
z 2015 r., poz. 1792.
27
K. Pietrzykowski, Komentarz do art. 18, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny
i opiekuńczy. Komentarz, Legalis/el. 2018, Nb 3.
28
M. Domański, Komentarz do art. 13, (w:) K. Osajda (red.), Kodeks…, teza 27.
29
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 1968 r., I CR 325/68, Legalis.
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unieważnione. Mamy tu więc do czynienia z konwalidacją – czynność początkowo wadliwa w wyniku zajścia pewnych okoliczności zostaje „uzdrowiona”.
Uzasadniane jest to dbałością o dobro rodziny, nawet założonej w sposób nieprawidłowy30. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której pierwsze małżeństwo
ustało z powodu śmierci bigamisty – wówczas istnieje możliwość unieważnienia
drugiego małżeństwa.
Taka regulacja omawianego zagadnienia sprawia, że mimo deklarowanego
przez ustawodawcę zakazu bigamii możliwa jest sytuacja, w której jedna osoba
pozostaje w dwóch ważnych związkach małżeńskich. Istnieje jedynie możliwość
unieważnienia małżeństwa bigamicznego. Do tego jednak potrzebny jest pozew
osoby, która ma w tym interes prawny lub prokuratora. Można wyobrazić sobie
sytuację, w której żadne z małżonków bigamisty nie wie o istnieniu drugiego
małżeństwa – w takiej sytuacji z pewnością nie dojdzie do wytoczenia powództwa. Co więcej, może się zdarzyć, że dwie żony tego samego mężczyzny wiedzą
o sobie nawzajem i tolerują taką sytuację, nie będą więc zainteresowane wnoszeniem powództwa o unieważnienie małżeństwa. Oczywiście wystąpienie wyżej
wskazanych przypadków jest mało prawdopodobne, jednakże prawo powinno
przewidywać również taką możliwość. Mamy więc do czynienia z pewnym
paradoksem. Z jednej strony uznaje się monogamiczność małżeństwa za wartość
samą w sobie, co więcej, wskazuje się ją jako jedną z podstawowych zasad prawa
rodzinnego. W orzecznictwie dominuje pogląd, że nie jest możliwe oddalenie
powództwa o unieważnienie małżeństwa bigamicznego w oparciu o konstrukcję
nadużycia prawa podmiotowego z art. 5 Kodeksu cywilnego31,32. Z drugiej jednak
strony – polskie prawo rodzinne podchodzi do zagadnienia czysto pragmatycznie. Jednym z dowodów na to jest omówiona wyżej możliwość konwalidacji bigamicznego małżeństwa. Wskazuje na to również treść wyroku Sądu Najwyższego
z dnia 17 listopada 1981 r.33, w którym dopuszczono, powołując się na względy
celowości, możliwość zawieszenia „postępowania w sprawie o unieważnienie
małżeństwa bigamicznego, jeżeli sąd nabierze uzasadnionego okolicznościami
sprawy przekonania, że istnieją widoki na rozwiązanie poprzedniego małżeństwa w toczącym się już procesie rozwodowym”. W takiej sytuacji małżeństwo
bigamiczne uzyskuje większą ochronę niż pierwszy, poprawnie zawarty związek.
Bigamiczne małżeństwo może trwać dopóty, dopóki żadna z zainteresowanych
osób nie podejmie inicjatywy w celu zmiany takiego stanu rzeczy.
Oprócz konfliktu z wartościami prawa rodzinnego należy wskazać problemy, jakie mogą się pojawić w przypadku dziedziczenia ustawowego. Zgodnie
R. Krajewski, Bigamia w prawie polskim i w prawie kanonicznym, Włocławek 2003, s. 31.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1025,
z późn. zm. (dalej: k.c.).
32
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1971 r., II CR 601/70, Legalis.
33
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1981 r., I CZ 119/81, OSNCP 1982, nr 5–6,
poz. 83.
30
31
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z art. 922 k.c. do dziedziczenia powołani są w pierwszej kolejności małżonek oraz
dzieci spadkodawcy. W przypadku śmierci bigamisty obydwaj jego małżonkowie
są więc uprawnieni do objęcia spadku po nim (obydwa małżeństwa były przecież
w świetle prawa ważne). Problem ten może zostać rozwiązany poprzez stwierdzenie nieważności drugiego małżeństwa już po śmierci bigamisty, znowu jest jednak potrzebna inicjatywa uprawnionej osoby, np. jego małżonka lub działającego
w interesie publicznym prokuratora.
Opisanym wyżej sytuacjom mają zapobiegać przepisy Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego oraz Prawa o aktach stanu cywilnego34 dotyczące obowiązków nupturientów, które należy wypełnić przed zawarciem małżeństwa. Osoba
mająca zamiar zawrzeć małżeństwo zobowiązana jest do przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego odpowiednich dokumentów, w tym zaświadczenia,
że nie wie o istnieniu przeszkód małżeńskich. Zaświadczenie to składane jest pod
rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zgodnie z art. 4 zd. 1 k.r.o. zawarcie małżeństwa nie jest możliwe przed upływem miesiąca od złożenia tego zapewnienia. Kierownik urzędu stanu cywilnego powinien
zweryfikować prawdziwość zaświadczenia, a w przypadku stwierdzenia, że istnieją przeszkody małżeńskie, ma obowiązek odmówić przyjęcia oświadczenia
nupturientów o wstąpieniu w związek małżeński. W przypadku jednoczesnego
zawarcia małżeństwa wyznaniowego oraz cywilnego, po złożeniu przez nupturientów oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, duchowny sporządza
zaświadczenie, które następnie, w terminie pięciu dni roboczych, przesyła do
urzędu stanu cywilnego. Dopiero wtedy sporządzany jest akt małżeństwa.
Pracownicy urzędu stanu cywilnego powinni zatem sprawdzać, czy nie
zachodzą przeszkody małżeńskie, w tym bigamia. Teoretycznie więc nie powinno
dochodzić do zawarcia ponownego małżeństwa przez tę samą osobę. W praktyce
jednak sytuacje takie się zdarzają, choćby z powodu zaniedbań pracowników
USC lub duchownych. Jako przykład można wskazać niedawną sytuację sprzed
kilku lat, opisywaną w mediach. W pewnym małżeństwie zaczęło dochodzić do
konfliktów, żona złożyła pozew o rozwód. W trakcie tego postępowania jej mąż
przeprowadził się do innej miejscowości, gdzie związał się z inną kobietą. Postanowili wziąć ślub. Mężczyzna zataił fakt pozostawania w związku małżeńskim
zarówno przed swoją partnerką, jak i przed pracownikiem USC. Para poprosiła
o przyspieszenie ślubu ze względu na fakt, że kobieta była w zaawansowanej,
zagrożonej ciąży (możliwość taką przewiduje art. 4 zd. 2 k.r.o.). Małżeństwo
zostało zawarte już następnego dnia. Cała sprawa wyszła na jaw dopiero wtedy,
kiedy akt małżeństwa został przesłany do urzędu stanu cywilnego w miejscowości zameldowania mężczyzny35.
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. ‒ Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn. Dz.U.
z 2017 r., poz. 2064, z późn. zm.
35
A. Drożdżak, Mieszkaniec Krakowa skazany za bigamię, http://www.gazetakrakowska.pl/
artykul/496528,mieszkaniec-krakowa-skazany-za-bigamie,id,t.html (dostęp: 14.03.2018 r.).
34
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3. PRAWO KANONICZNE
Inaczej do zagadnienia podchodzi prawo kanoniczne. Obowiązujący obecnie w Kościele Katolickim Kodeks prawa kanonicznego36, w odróżnieniu od
wcześniejszych źródeł prawa kanonicznego, nie wprowadza podziału przeszkód
małżeńskich na zrywające i wzbraniające. Każda z nich ma w świetle tego dokumentu charakter wzbraniający, tj. jej wystąpienie powoduje nieważność małżeństwa ex lege. Dotyczy to również bigamii. Kanon 1085 § 1 stanowi: „Nieważnie
usiłuje zawrzeć małżeństwo, kto jest związany węzłem poprzedniego małżeństwa, nawet niedopełnionego”. Pozostawanie w ważnym (z punktu widzenia
prawa kanonicznego) związku małżeńskim uniemożliwia zawarcie kolejnego
małżeństwa. Prawo kanoniczne przewiduje możliwość uzyskania tzw. dekretu
wdowieństwa – dokumentu stwierdzającego, że współmałżonek nie żyje w sytuacji, gdy jego śmierć nie jest pewna (jest to swego rodzaju odpowiednik sądowego
uznania za zmarłego)37. Jeśli treść takiego dokumentu okaże się nieprawdziwa
(tj. współmałżonek w rzeczywistości żyje), ponowne małżeństwo zawarte przez
osobę działającą w oparciu o jego treść jest także nieważne. W odróżnieniu od
niektórych innych przeszkód, bigamia nie podlega dyspensie – nawet papież nie
może zezwolić na zawarcie nowego małżeństwa przez osobę pozostającą już
w związku małżeńskim38.
Przepis dotyczący bigamii uzupełnia kan. 1085 § 2, który stanowi: „Chociaż pierwsze małżeństwo było nieważnie zawarte lub zostało rozwiązane
z jakiejkolwiek przyczyny, nie wolno dlatego zawrzeć ponownego małżeństwa,
dopóki nie stwierdzi się, zgodnie z prawem i w sposób pewny, nieważności lub
rozwiązania pierwszego”. Możliwość zawarcia ponownego małżeństwa istnieje
więc dopiero po uprzednim uzyskaniu wyroku sądu kościelnego orzekającego
o nieważności pierwszego małżeństwa. Zgodnie z regulacją zawartą w kan. 1673
k.p.kan. w sprawie tej orzeka w pierwszej instancji trybunał diecezjalny ustanowiony przez biskupa, od którego orzeczenia można złożyć apelację do trybunału
metropolitalnego. Rozwiązanie małżeństwa ważnie zawartego również skutkuje
możliwością wstąpienia w ponowny związek małżeński. Ze względu na katolicką koncepcję nierozerwalności małżeństwa jest ono możliwe jedynie w dwóch
wyjątkowych przypadkach. Po pierwsze, na mocy dyspensy papieskiej – dotyczy
to jednak, zgodnie z kan. 1142 k.p.kan., tylko małżeństwa niedopełnionego. Po
drugie, mocą tzw. przywileju Pawłowego. Instytucja ta odnosi się do sytuacji,
w której jedno z małżonków, do tej pory nieochrzczonych, przyjmuje chrzest.

Kodeks Prawa Kanonicznego z dnia 25 stycznia 1983 r. (dalej: k.p.kan.).
R. Krajewski, Bigamia…, s. 58.
38
J. Fornes, Komentarz do kan. 1085, (w:) P. Lombardia (red.), Codex iuris canonici. Kodeks
prawa kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011, s. 802.
36
37

W MEANDRACH TRZECH GAŁĘZI PRAWA...

89

Święty Paweł w 1 Liście do Koryntian39 stwierdził, że jeżeli w takiej sytuacji
małżonek osoby, która przyjęła chrzest, chce od niej odejść, to chrześcijanin nie
jest związany istniejącym dotychczas węzłem małżeńskim. Obecnie instytucja
ta znajduje uregulowanie w kan. 1143 k.p.kan. Uprawnia on neofitę opuszczonego przez współmałżonka do zawarcia nowego, ważnego małżeństwa. Poprzednie małżeństwo ustaje mocą samego faktu w momencie zawarcia ponownego
małżeństwa40.
Jak wynika z powyższych rozważań, małżeństwo jest silniej chronione
w prawie kanonicznym niż w prawie cywilnym. Przepisy Kodeksu prawa kanonicznego uniemożliwiają bowiem zawarcie dwóch ważnych małżeństw przez tę
samą osobę. Wprowadzona została nieważność drugiego małżeństwa ex lege,
niezależnie od stanu wiedzy osób je zawierających. W żaden sposób nie jest więc
możliwe, w odróżnieniu od sytuacji panującej na gruncie prawa cywilnego, pozostawanie jednocześnie w dwóch ważnych związkach małżeńskich (kościelnych).

4. ASPEKT PRAWNOKARNY
Pomimo równoczesnego trwania dwu ważnych małżeństw w obszarze prawa
cywilnego i braku sankcji w postaci nieważności ex lege drugiego małżeństwa,
bigamista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na gruncie prawa karnego. Przypadki takie z uwagi na fakt, że pozostawanie w ważnym związku małżeńskim należy do przeszkód bezwzględnych zawarcia małżeństwa, stanowią
jednak w praktyce zupełną rzadkość.
Dyskusja na temat zasadności umieszczania w Kodeksie karnym typu czynu
zabronionego, jakim jest bigamia, toczy się już od wielu lat. Oprócz głosów
aprobujących nie brakuje opinii krytycznych, przywołujących już to marginalne znaczenie praktyczne tego przestępstwa, które nie jest popełniane często,
już to zmianę samego postrzegania przez społeczeństwo podobnych zachowań,
skoncentrowanych wokół godzenia w szeroko rozumianą moralność i obyczajność. Przywoływanym często argumentem na rzecz konieczności depenalizacji
bigamii jest dostrzeżenie faktu, że jest to typ zbędny, bo rzadko wykorzystywany. I z tymi głosami nie sposób się zgodzić. Uzależnianie obecności typu
czynu zabronionego w ustawie karnej od jego wykorzystywania w praktyce
jest argumentem tyleż chybionym co niebezpiecznym. Nie oznacza to aprobaty
utrzymywania w ustawach karnych swego rodzaju fikcji i przepisów martwych,
niepodobna jednak spadkiem liczby określonych typów przestępstw uzasadniać
1 Kor 7, 12–15.
J. Hervada, Komentarz do kan. 1143, (w:) P. Lombardia (red.), Codex iuris canonici. Kodeks
prawa kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011, s. 859.
39

40
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wyeliminowania z przestrzeni prawnej danego przepisu. Ewentualny spadek na
przykład liczby zgwałceń na przestrzeni kilkunastu lat nie oznaczałby przecież
potrzeby depenalizacji podobnych zachowań. Rację należy jednak przyznać tym,
którzy podnoszą, iż uzasadniając konieczność penalizacji bigamii jako ważnego elementu w perspektywie ochrony dóbr prawnych takich jak rodzina, dojść
można byłoby do absurdalnego skądinąd wniosku, że karać należałoby także
różne formy konkubinatu, szczególnie te, w przypadku których mamy do czynienia z nieformalnym podtrzymywaniem na raz dwu rodzin. Nie może posłużyć
za argument godny uwagi podkreślanie przez zwolenników penalizacji bigamii,
iż obecność tego typu czynu zabronionego w Kodeksie karnym przyczynia się
do uniknięcia komplikacji w sferze stosunków cywilnoprawnych. Prawo karne
jako ultima ratio nie może bowiem stanowić remedium na ewentualne bolączki
w sferze relacji występujących na gruncie innych gałęzi prawa.
Poszukując odpowiedzi na pytanie o zasadność umieszczania w Kodeksie
karnym przestępstwa bigamii, warto wziąć pod uwagę opinie Polaków dotyczące
instytucji rodziny. To jej ochrona jest bowiem często przywoływana jako cel
penalizowania dwużeństwa. Z jednej strony, jak wykazują badania przeprowadzone przez CBOS w 2013 r., społeczne rozumienie rodziny jest coraz szersze.
Od 2006 r. przybyło m.in. badanych, którzy jako rodzinę definiują parę żyjącą
w konkubinacie i wychowującą swoje dziecko lub dzieci (z 71% do 78%), czy też
niemającą w takim związku potomstwa (z 26% do 33%), zdecydowana większość
badanych (85%) stoi zaś na stanowisku, że do pełni szczęścia człowiek potrzebuje rodziny41. Z drugiej jednak strony z przeprowadzonych kilka lat wcześniej
badań wynika, że jeśli chodzi o związki kohabitacyjne, Polacy są dość mocno
podzieleni – stosunkowo największą grupę (41%) stanowią respondenci, którzy
za wskazane, choć nieobligatoryjne, uznają zawarcie małżeństwa przez osoby
żyjące ze sobą bez ślubu, zaś jedna trzecia badanych (33%) wychodzi z założenia,
że najważniejszy jest ślub kościelny, który niesie ze sobą skutki prawne, czyli
tzw. ślub konkordatowy42. Mimo zmiany postrzegania istoty rodziny, kwestie
takie jak legalizacja związku ciągle jeszcze są postrzegane przez społeczeństwo
jako istotne.
W Kodeksie karnym z 1997 r. przestępstwo bigamii zostało ujęte w sposób
niezwykle syntetyczny. Ustawa stanowi bowiem, iż „kto zawiera małżeństwo,
pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograni41
Komunikat z badań CBOS „Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie”, badanie
„Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach 31 stycznia – 6 lutego 2013 r. na
reprezentatywnej próbie losowej liczącej 1111 dorosłych mieszkańców Polski, http://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2013/K_033_13.PDF (dostęp: 13.03.2018 r.).
42
Komunikat z badań CBOS „Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego”, badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowano w dniach 1–4
lutego 2008 r. na liczącej 1137 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców
Polski, opracowanie R. Boguszewski, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_054_08.PDF
(dostęp: 13.03.2018 r.).
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czenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Odpowiedzialność prawnokarna, co oczywiste, uzależniona więc będzie w tym przypadku od ustalenia
pozostawania przez ewentualny podmiot przestępstwa w związku małżeńskim
w chwili zawierania kolejnego małżeństwa, co musi zostać rozstrzygnięte na
gruncie obowiązujących regulacji prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Skondensowana treść art. 206 k.k. może nastręczać jednak trudności, jeśli
chodzi o przesądzenie o odpowiedzialności karnej nie tyle osoby, która z zamiarem co najmniej ewentualnym zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje
w związku małżeńskim, ale osoby, która wiedząc o tym, decyduje się na zawarcie
małżeństwa z bigamistą. Bigamia jest przestępstwem indywidualnym właściwym
i popełnić je może jedynie osoba pozostająca w ważnym związku małżeńskim43.
Choć oczywiste wydaje się w tym przypadku zastosowanie art. 21 § 2 k.k. przy
uwzględnieniu wskazań płynących z § 3 niniejszego przepisu, pozwalającego na
nadzwyczajne złagodzenie kary wobec współdziałającego, którego nie dotyczy
okoliczność osobista dotycząca sprawcy, w doktrynie nie brakuje poglądów przeciwnych, negujących zasadność posługiwania się w takim wypadku wspomnianą
instytucją części ogólnej44.
Pewnych wątpliwości może dostarczać, choć tylko na pozór, zestawienie
obecnego brzmienia art. 206 k.k. z treścią art. 183 k.k. z 1969 r.45,46. Przepis
ów, umieszczony naonczas w rozdziale XXV zatytułowanym „Przestępstwa
przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży”, stanowił bowiem: „§ 1. Kto zawiera
małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto zawiera
małżeństwo z osobą, która pozostaje w związku małżeńskim”. Na gruncie obowiązywania tegoż aktu nie mogło być więc mowy o wątpliwościach co do odpowiedzialności prawnokarnej osoby zwierającej związek małżeński z bigamistą
(lub niedoszłym bigamistą, rozumianym jako osoba usiłująca zawrzeć pierwszy
bigamiczny związek). I choć część doktryny stoi na stanowisku, że pominięcie przez ustawodawcę w Kodeksie karnym z 1997 r. typu czynu zabronionego
polegającego na zawieraniu małżeństwa z osobą, która pozostaje w związku
małżeńskim, było zabiegiem celowym i świadczy o częściowej dekryminalizacji bigamii47, opowiedzieć należy się raczej za poglądem przeciwnym. Trudno
bowiem odnaleźć i przywołać przekonujące argumenty, które mogłyby uzasadM. Szewczyk, Komentarz do art. 206, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks…
Por. M. Mozgawa, A. Saj, Prawnokarne aspekty bigamii (rozważania dogmatyczne i uwagi
kryminologiczne), (w:) M. Mozgawa (red.), Bigamia, Warszawa 2011, s. 75–81.
45
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny, Dz.U. z 1969 r., nr 13, poz. 94.
46
Por. M. Mozgawa, A. Saj, Prawnokarne aspekty bigamii (rozważania dogmatyczne i uwagi
kryminologiczne), (w:) M. Mozgawa (red.), Bigamia…
47
A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz. Tom I (art. 1–31), Gdańsk 1999, s. 56, (za:) M. Mozgawa, A. Saj, Prawnokarne aspekty bigamii (rozważania dogmatyczne i uwagi kryminologiczne), (w:) M. Mozgawa (red.), Bigamia…, s. 79, z zastrzeżeniem autorów, iż w późniejszej pracy
A. Wąsek użył określenia „dekryminalizacja pozorna”.
43

44

92

Paweł Błaszczak, Patrycja Palichleb

niać odmowę zastosowania w tym przypadku art. 21 k.k. Rację należy przyznać
M. Mozgawie opowiadającemu się za poglądem o jedynie pozornej dekryminalizacji bigamii w obowiązującym Kodeksie karnym, ten sam efekt uzyskano
bowiem poprzez zastosowanie przepisów części ogólnej, rezygnując ze zbędnego
przepisu części szczególnej48.
Pogląd o odpowiedzialności prawnokarnej osoby zwierającej związek małżeński z bigamistą (lub niedoszłym bigamistą) w konsekwencji stosowania
art. 21 k.k. znajduje jednak swoich przeciwników. I tak, L. Gardocki stwierdza,
że nie popełnia przestępstwa druga strona małżeństwa bigamicznego, chyba że
jest również osobą pozostającą w ważnym związku małżeńskim49. Autor ten
uważa, iż z uwagi na to, że Kodeks karny z 1997 r. wyraźnie zrezygnował z tej
odmiany bigamii, należy przyjąć także brak odpowiedzialności takiej osoby za
podżeganie lub pomocnictwo albo współsprawstwo, nawet jeżeli wiedziała, że
partner jest żonaty (zamężna)50.
Za słusznością poglądu o niepopełnianiu przestępstwa przez drugą stronę małżeństwa bigamicznego, chyba że jest ona również osobą pozostającą w związku
małżeńskim, opowiada się R. A. Stefański51. Również K. Banasik, przyłączając
się do mniejszościowego stanowiska i twierdząc, iż na gruncie obowiązującego
Kodeksu karnego doszło do dekryminalizacji bigamii biernej, zauważa, że gdyby
bigamia bierna miała być karalna, to powinna być zagrożona karą jako odrębny
typ czynu zabronionego lub jako „podtyp” bigamii (obok bigamii czynnej), czyli
tak jak to miało miejsce pod rządami Kodeksu karnego z 1969 r.52. Autorka
odnosi się też do argumentu dotyczącego uzasadnienia projektu Kodeksu karnego z 1997 r. przywoływanego przez przedstawicieli odmiennego poglądu.
W uzasadnieniu tym wskazano: „Nowy kodeks bowiem rezygnuje z wyodrębnienia typu przestępstwa polegającego na zawarciu małżeństwa z osobą pozostającą w ważnym związku małżeńskim (art. 183 § 2 k.k. z 1969 r.). Bigamia
jest przestępstwem indywidualnym właściwym. Osoba zawierająca z bigamistą
związek małżeński i znająca tę cechę sprawcy może odpowiadać na zasadach
ogólnych (art. 21 § 2 i 3), korzystając z możliwości nadzwyczajnego złagodzenia
kary”53. K. Banasik stwierdza, że należy podkreślić, iż obowiązuje prawo zapisane w akcie odpowiedniej rangi, a nie intencje twórców tego prawa, które zresztą
nie zawsze mogą zostać jednoznacznie ustalone, ponadto przed wykładnią histoM. Mozgawa, A. Saj, Prawnokarne aspekty bigamii (rozważania dogmatyczne i uwagi kryminologiczne), (w:) M. Mozgawa (red.), Bigamia…, s. 79.
49
L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2010, s. 272.
50
Ibidem.
51
R. A. Stefański, Przestępstwo bigamii (art. 206 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 10,
s. 58.
52
K. Banasik, Bigamia w polskim prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 9, s. 58, 64.
53
I. Fredrich-Michalska, B. Stachurska-Marcińczak (red.), Nowe kodeksy karne – z 1997 r.
z uzasadnieniami. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy,
Warszawa 1997, s. 197.
48
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ryczną pierwszeństwo ma interpretacja gramatyczna tekstu prawnego54. Jako
argument uzasadniający postawioną tezę podaje przykład wprowadzenia przez
ustawodawcę do Kodeksu karnego typu łapownictwa biernego z art. 228 § 1 k.k.,
mimo że zdaniem autorki, sprawca wypełniający swoim zachowaniem znamiona
czynu z art. 229 § 1 k.k. mógłby zostać ukarany na podstawie art. 228 § 1 k.k.
przy zastosowaniu art. 21 § 2 k.k.55.
Problem określenia, kto podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo
bigamii, kształtuje się różnie w porządkach prawnych różnych państw. Kluczowa
staje się wypowiedź ustawodawcy wyznaczająca zakres podmiotowy zastosowania danych przepisów, a więc ustalająca, czy odpowiedzialność karną ponosi
tylko jedna osoba, która pozostając w związku małżeńskim zawiera kolejne małżeństwo, czy może odpowiedzialnością tą objęta jest także osoba dopuszczająca
się biernej bigamii56. Tytułem przykładu warto wspomnieć o tym, że obie strony
związku bigamicznego penalizowane są na gruncie prawa niemieckiego, szwajcarskiego, kanadyjskiego, tureckiego czy japońskiego57.
Mając na uwadze słownikową definicję przywołaną na wstępie, która określa bigamię jako zawarcie małżeństwa przez osoby, z których przynajmniej
jedna znajdowała się w ważnym związku małżeńskim, można zaryzykować
twierdzenie, że już same językowe intuicje kierują nas w stronę zauważenia pewnych społeczno-kryminalnych racji karania obu stron takiego wadliwego „kontraktu”. Użycie liczby mnogiej w opisie zjawiska mogłoby wskazywać na fakt,
iż w powszechnym rozumieniu tego terminu za bigamistę uważa się nie tylko
osobę, która pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, ale także drugą
osobę, która stała się „stroną” nowego małżeństwa.
W kontekście poczynionych rozważań niepodobna przemilczeć kwestii
ewentualnej odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa bigamii, biorąc pod
uwagę stronę podmiotową typu czynu zabronionego z art. 206 k.k. Z uwagi na
brak wykreowania przez ustawodawcę typu wskazującego na penalizowanie nieumyślnej bigamii, koniecznym warunkiem wypełnienia znamion tego przestępstwa jest istnienie po stronie danej osoby przynajmniej zamiaru ewentualnego.
Podmiot czynu zabronionego może, działając z zamiarem bezpośrednim, chcieć
zawarcia kolejnego małżeństwa, a więc i wiedzieć o zachodzącej przeszkodzie.
Dopuszcza się też możliwość popełnienia tego przestępstwa z zamiarem quasi-ewentualnym, który ma miejsce wówczas, gdy zawierający związek małżeński
K. Banasik, Bigamia…, s. 64.
Zob. ibidem s. 63–65. Autorka w artykule podaje również inne argumenty na poparcie
swojego poglądu o dekryminalizacji bigamii biernej, postulując przy tym uznanie bigamii za czyn
karalny jako wykroczenie. Jak zaznacza, opowiada się ona w ten sposób za rozwiązaniem pośrednim między utrzymaniem bigamii jako przestępstwa a jej całkowitą dekryminalizacją.
56
Por. P. Kozłowska-Kalisz, Przestępstwo bigamii w ujęciu prawnoporównawczym, (w:)
M. Mozgawa (red.), Bigamia, Warszawa 2011, s. 119.
57
Ibidem, s. 120.
54
55
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nie ma pewności, czy jego poprzednie małżeństwo trwa, czy też ustało58. Poza
zakresem zastosowania art. 206 k.k. pozostają więc wszystkie sytuacje, w których dana osoba nie jest świadoma pozostawania przez siebie lub przez drugą
osobę w związku małżeńskim, jak też na przykład faktu, iż poprzednie małżeństwo jednego z nupturientów nie zostało unieważnione czy też rozwiązane.

5. PODSUMOWANIE
Biorąc pod uwagę statystyki policyjne, bigamia należy do przestępstw popełnianych relatywnie rzadko. Dane z lat 1999–2016 wskazują bowiem na fakt,
że w żadnym roku liczba wszczętych postępowań dotyczących przestępstwa
z art. 206 k.k. nie przekroczyła trzydziestu, zaś liczba przestępstw stwierdzonych – czternastu. Dla przykładu, w 2016 r. stwierdzono tylko dwa przestępstwa
bigamii i wszczęto sześć postępowań59. Można, rzecz jasna, podnosić argument
dotyczący istniejącej zapewne pewnej bliżej nieokreślonej ciemnej liczby przestępstw. Ze względu jednak na fakt, że pozostawanie w związku małżeńskim stanowi bezwzględną przeszkodę zawarcia małżeństwa, a także biorąc pod uwagę
niemożność pociągania do odpowiedzialności sprawców, co do których znajduje
zastosowanie zasada podwójnej karalności, zaryzykować można twierdzenie, iż
liczba takich czynów jest szacunkowo niewielka.
Podejście do zjawiska bigamii prezentowane na gruncie prawa polskiego
jest swoistym paradoksem. Dziwi i zastanawia fakt, że z punktu widzenia stosunków cywilnoprawnych bigamia jest de facto tolerowana, w wyjątkowych
bowiem okolicznościach, na przykład w sytuacji niedopełnienia swoich obowiązków przez pracownika urzędu stanu cywilnego, obydwa zawarte małżeństwa są
ważne, a istnieje jedynie możliwość unieważnienia małżeństwa bigamicznego.
Co do penalizowania dwużeństwa wydaje się, że dyskusja dotycząca zasadności
umieszczenia tego typu czynu zabronionego w Kodeksie karnym oraz jego ewentualnego usunięcia będzie trwać jeszcze przez lata. Próba derogowania art. 206
k.k. wywołałaby chyba zbyt duży opór z uwagi na przywiązanie do monogamicznego charakteru małżeństwa i utrwalenie się w świadomości społecznej tej formy
związku jako najbardziej typowej, rozpowszechnionej i preferowanej.

58

2010.

Tak A. Marek, Komentarz do art. 206, (w:) A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Lex/el.

59
Zob. http://www.statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-7/63506,
Bigamia-art-206.html (dostęp: 15.03.2018 r.).
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IN THE MEANDER OF THREE BRANCHES OF LAW – A FEW
WORDS ABOUT BIGAMY

Summary
Bigamy, interpreted as entering into marriage by a person who is already married,
is a phenomenon which can be analyzed on a number of different levels. One of the areas
of the analysis is the area of penal law where bigamy is perceived as a crime against values
such as proper functioning of family. Regulations of civil law concerning conclusion of
marriage, declaring its non-existence and validity are relevant in context of realization
of features of prohibited act created by Polish legislator in Article 206 of the Penal Code.
Recognition of monogamy as the only permissible form of marriage is based,
according to many authors, on the Constitution of the Republic of Poland. However, how
is criminalization of bigamy justified on the area of axiology? How is bigamy perceived
by legislation of the Catholic Church? In which way regulations of the Family and

W MEANDRACH TRZECH GAŁĘZI PRAWA...

97

Guardianship Code affect realization of features of the crime from Article 206 of the
Penal Code?
The aim of this article is to seek an answer to the question why the legislator decided
to criminalize bigamy. It is also a try to point out issues raised during the analysis of
this subject in different areas of law, which are often disputed. Authors try to highlight
the influence of the European and Judeo-Christian traditions on legislation in matter
of bigamy.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPNE
WSPÓŁDZIAŁANIE W PRAWIE ANGIELSKIM
PO WYROKU R V. JOGEE; RUDDOCK V. THE QUEEN

1. WPROWADZENIE
Odpowiedzialność karna za przestępne współdziałanie należy do najbardziej skomplikowanych i najciekawszych zagadnień w prawie karnym. „Ta część
prawa skupia bowiem jak w soczewce wszystkie istotne kwestie dotyczące odpowiedzialności karnej”1.
Zakres odpowiedzialności osób, które w ten lub inny sposób współdziałają
w popełnieniu czynu zabronionego, jest jednym z najważniejszych pytań dla
prawa karnego. Merytoryczny związek między czynem realizującym znamiona
typu czynu zabronionego a innymi zachowaniami wymaga dokładniejszego sprecyzowania. Nie powinno też dziwić, że zakres tej odpowiedzialności jest kulturowo zmienny i wygląda inaczej w różnych systemach prawnych.
Studium prawno-porównawcze w prawie karnym jest podstawą do krytycznej analizy nie tylko innego systemu prawnego, ale także własnego. Zestawienie
tradycji kontynentalnej z common law może być źródłem wartościowych inspiracji2, chociażby dla międzynarodowego prawa karnego, którego rozwój opiera
się m.in. na komparatystycznej analizie systemów krajowych3. Jest ono również
o tyle zasadne, że polski ustawodawca obecnie dość często „przygląda się” instytucjom wywodzących się z common law4.
W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawione prawo przestępnego
współdziałania w systemie angielskim. Znaczna część doktryny angielskiej od
1
P. Kardas, Wstęp, (w:) Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków 2001.
2
Zob. m.in. M. Dubber, T. Hömle, Criminal Law: A Comparative Approach, Oxford University Press, 2016.
3
Zob. S. Ranieri, Extended joint criminal enterprise in international criminal law: from foreseeability, to intention, to control over crime, „Journal of Criminal Law” 2016, nr 80(6).
4
Zob. K. Tkaczyk, Współczesny system karania w Anglii i Walii, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2008, nr 1, s. 303 i n.
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lat była krytycznie nastawiona do kształtu tej dziedziny prawa karnego, wskazując na jej nadmierne skomplikowanie i zbyt szeroki zakres odpowiedzialności
karnej5.
Impulsem do napisania tej pracy był wyrok brytyjskiego Sądu Najwyższego
z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawach połączonych Jogee; Ruddock6, w którym to
dokonała się rewolucja w prawie przestępnego współdziałania przez wyeliminowanie z porządku prawnego kontrowersyjnej doktryny joint enterprise7.

2. ISTOTNE CECHY ANGIELSKIEGO PRAWA KARNEGO
Istotną cechą angielskiego prawa karnego jest brak kodyfikacji. W obecnym
kształcie prawo o przestępnym współdziałaniu wykazuje wiele słabości charakterystycznych dla tradycji common law przez to, że rozwija się w sposób pragmatyczny, ale często niespójny8. Zdaniem P. Glazebrooka, materiał orzeczniczy
angielskiego prawa karnego jest tak duży, chaotyczny i wewnętrznie sprzeczny,
że sędziowie są w zasadzie wolni orzekać tak, jak im się podoba9.
Tradycyjnie w strukturze przestępstwa wyróżnia się 2 elementy: actus reus
(strona przedmiotowa)10 i mens rea (strona podmiotowa)11. Mens rea oznacza
zawiniony stan umysłu (guilty mind). Zasadniczo wyróżnia się następujące formy
mens rea: zamiar (intention)12, który może być bezpośredni (direct intention) lub
zawoalowany (oblique intention), lekkomyślność (recklessness)13, niedbalstwo
Dnia 17 grudnia 2014 r. the House of Commons Justice Select Committee (JSC) opublikowała raport Joint Enterprise: Follow-up, wzywając rząd do reformy doktryny joint enterprise.
Dnia 5 lutego 2015 r. rząd oznajmił, że nie zamierza podjąć się tej reformy, https://publications.
parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmjust/1047/1047.pdf (dostęp: 13.05.2018). Zob. także D. Or
merod, Smith and Hogan’s Criminal Law, Oxford University Press 2011, s. 184.
6
(2016) UKSC 8.
7
Joint enterprise w rozumieniu parasitic accessory liability (patrz niżej).
8
A. Ashworth, J. Horder, Principles of Criminal Law, Oxford University Press 2013, rozdział
10.8.
9
P. Glazebrook, How Old Did you Think She Was?, „Cambridge Law Journal” 2001, nr 60,
s. 30.
10
Actus reus obejmuje wszystkie zewnętrzne okoliczności przestępstwa – w pojęciu tym nie
mieści się zatem jedynie stan umysłu/świadomości sprawcy – zob. D. Ormerod, Smith and Hogan’s…, 2011, s. 49.
11
Używanie łacińskich zwrotów bywa krytykowane. Np. w sprawie Miller (1983) 2 AC 161,
174, Lord Diplock stwierdził, że należy zastąpić łacinę angielskimi odpowiednikami, tj. criminal
conduct (actus reus) oraz state of mind (mens rea). Law Commission w Draft Criminal Code Bill
(Law Com No 177) używa określeń „external elements” i „fault elements”. Jednakże zwroty te są
mocno zakorzenione w angielskiej tradycji i stale pojawiają się w orzecznictwie i doktrynie.
12
Woolin (1999) AC 82.
13
Zob. Cunningham (1957) 2 QB 396.
5
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(negligence), świadomość (knowledge), przekonanie (belief ), a także konstrukcję
wilful blindness – gdy sprawca świadomie unika weryfikacji, czy zachodzi możliwość wystąpienia danej okoliczności stanowiącej element strony przedmiotowej przestępstwa. Rozróżnienie na treść psychiczną i wolitywną nie występuje
w doktrynie anglosaskiego prawa karnego, co nie oznacza naturalnie, że definicje
formy winy nie odwołują się do nich.
W kontekście poniższych rozważań warto zwrócić uwagę na konstrukcję recklessness. Jej ocena dla przedstawicieli kontynentalnej doktryny prawa karnego
jest trudna. Część autorów traktuje ją na równi z zamiarem ewentualnym14, inni
zaś wskazują na jej silne podobieństwa ze świadomą nieostrożnością15.
Istnieje również grupa przestępstw opierających się na zasadzie strict liability
(bezwzględnej odpowiedzialności), w których nie jest konieczne udowodnienie
mens rea co do jednego lub więcej elementów actus reus, np. przestępstwo napastowania seksualnego dziecka poniżej lat 13 (sexual assault of a child under 13)
w Sexual Offences Act 2003, s. 7 – wiek dziecka nie musi być odzwierciedlony
w świadomości sprawcy16.

3. MODELE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA PRZESTĘPNE
WSPÓŁDZIAŁANIE W SYSTEMACH KONTYNENTALNYCH
U podłoża ustawodawstw kontynentalnych leżą dwa modele służące do poszerzenia zakresu odpowiedzialności karnej w przypadku przestępnego współdziałania, tj. koncepcja udziału w cudzym przestępstwie (Teilnahme) oraz koncepcja
jednolitego sprawstwa (Einheitstäterschaft).
Teilnahme opiera się na wąskim rozumieniu sprawstwa (restriktiver Täterbegriff ). Występują dwie niesprawcze formy popełnienia przestępstwa (podżeganie
i pomocnictwo), które są ujęte jako udział w akcie przestępnym sprawcy bezpośredniego. Odpowiedzialność za niesprawcze postaci współdziałania opiera
się na trzech zasadach: akcesoryjności (odpowiedzialność pomocnika i podżegacza powiązana jest z określonym stadium aktywności lub pasywności sprawcy
bezpośredniego), wymogu podwójnej umyślności (sprawcy bezpośredniego oraz
podżegacza i pomocnika) i popełnienia czynu zabronionego przez sprawcę bezpośredniego co najmniej w formie usiłowania17. Na gruncie koncepcji Teilnahme
14
B. Huber, (w:) A. Eser (red.), Einzelverantwortung und Mitverantwortung im Strafrecht,
Freiburg im Breisgau 1998.
15
G. P. Fletcher, Rethinking Criminal Law, Boston 1978, s. 443.
16
Zob. J. Horder, Strict Liability, Statutory Construction and the Spirit of Liberty, „Law
Quarterly Review” 2002, nr 118, s. 458; A. Simester, Appraising Strict Liability, Oxford 2005.
17
H. Tröndle, T. Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, München 2004, § 26–28.
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wszyscy współdziałający popełniają jedno przestępstwo. Podżeganie i pomocnictwo nie są uznawane za odmianę typu czynu zabronionego. W konsekwencji,
odpowiedzialność za usiłowanie podżegania i pomocnictwa oparta na zasadach
ogólnych jest wykluczona18.
Przeciwieństwem koncepcji udziału w cudzym przestępstwie jest austriacka
koncepcja sprawstwa jednolitego (Einheitstaetersystem), która sprowadza się do
uznania wszystkich form współuczestniczenia w popełnieniu przestępstwa za
sprawstwo. Naturalnie model ten opiera się na szerokim rozumieniu sprawstwa
(Extensivertaeterbegriff ). Nie wyodrębnia się podżegania i pomocnictwa jako
form popełnienia przestępstwa. Koncepcja ta uniezależnia odpowiedzialność
współdziałających w popełnieniu przestępstwa od odpowiedzialności sprawcy
bezpośredniego. W przeciwieństwie do Teilnahme, nie ogranicza zakresu odpowiedzialności wyłącznie do przypadków umyślnego współdziałania. Każdy ze
współdziałających popełnia własne przestępstwo. W konsekwencji możliwe jest
usiłowanie poszczególnych odmian sprawstwa na zasadach ogólnych19.

4. PRZESTĘPNE WSPÓŁDZIAŁANIE W PRAWIE ANGIELSKIM
Zasad odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie w prawie
angielskim nie da się przyporządkować do żadnego z powyższych modeli.
Prawu angielskiemu nie jest znany podział na formy zjawiskowe przestępstwa. Analizując angielskie regulacje dotyczące przestępnego współdziałania,
należy zwrócić przede wszystkim uwagę na doktrynę secondary (accessory) liability, a także na tzw. przestępstwa niekompletne (inchoate offences)20. Do 2016 r.
trwała dyskusja w doktrynie, czy należy w ramach doktryny secondary liability
wyróżnić jeszcze odrębną od podżegania i pomocnictwa (aiding and abetting)
doktrynę joint enterprise21. W orzeczeniu w sprawach Jogee; Ruddock Sąd Najwyższy przeciął tę dyskusję, eliminując doktrynę joint enterprise z porządku
prawnego.
W ramach secondary liability prawo angielskie odróżnia sprawcę bezpośredniego/głównego (principal offender) od współdziałających (accomplice, acceP. Kardas, Teoretyczne…, s. 748 i n.
A. Liszewska, Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym: analiza dogmatyczna,
Łódź 2004, s. 85 i n.; P. Kardas, Teoretyczne…, s. 845 i n.
20
Warto podkreślić, że odpowiedzialność za inchoate offences istnieje niezależnie od accessorial liability.
21
I tak np. M. Dyson wyróżniał basic accessory liability oraz joint enterprise/parasitic accessory liability – zob. Might alone does not make right: justifying secondary liability, „Criminal
Law Review” 2015, s. 967–985; A. Simester, J. R. Spencer, G. Sullivan, G. Virgo, Simester and
Sullivan’s Criminal Law – Theory and Doctrine, Hart 2013, § § 7.5 i 7.5(v)(a).
18

19
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sory, secondary party), których odpowiedzialność jest akcesoryjna. Natomiast
odpowiedzialność za inchoate offences jest niezależna od działania lub zaniechania sprawcy głównego.
4.1. SPRAWSTWO (PERPETRATION) – PRINCIPAL OFFENDER(S)
4.1.1. SPRAWSTWO BEZPOŚREDNIE (DIRECT PERPETRATION)

Podobnie jak w Polsce i Niemczech (Unmittelbare Täter), przez sprawstwo
bezpośrednie rozumie się w Anglii zarówno przypadki pojedynczego (samodzielnego) zachowania osoby, które stanowi desygnat czynności wykonawczej
ujętej w typie czynu zabronionego (engages in the conduct element of the actus
reus; strafbare Handlung)22, jaki i wypadki zachowań dwóch (lub więcej) osób
realizowanych w tym samy miejscu i czasie, których nie łączy nić porozumienia czy świadomość wspólnego wykonywania określonych czynności (w polskiej
doktrynie określane jako sprawstwo równoległe, koincydentalny zbieg sprawstw
pojedynczych, wielospsrawstwo koincydentalne23, w niemieckiej jako Nebentäter24), jak np. w sprawie Petters and Parfitt (parallel perpetrators)25.
4.1.2. SPRAWSTWO POŚREDNIE (PERPETRATION BY MEANS)
– INNOCENT AGENCY 26

Za principal offender uznaje się także osobę, która co prawda „własnoręcznie”
nie zrealizowała żadnego ze znamion czynu zabronionego, wykonuje go jednak
poprzez inną osobę (innocent agent), której odpowiedzialności karnej przypisać
nie można, np. ze względu na brak winy27. Jest to funkcjonalny odpowiednik niemieckiej koncepcji Mittelbare Täterschaft z § 25 (1) SGtB28. Przykładowo:
‒ A wysyła do B bombę za pośrednictwem poczty; listonosz, który dostarcza
taką przesyłkę jest traktowany jako innocent agent, ponieważ nie wie, co jest
zawartością przesyłki;
K. J. M. Smith, A Modern Treatise on the Law of Criminal Complicity, Oxford 1991, s. 27;
A. Zoll, W. Wróbel, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, s. 254.
23
P. Kardas, (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do
art. 1–52, cz. 1, Warszawa 2016, s. 376.
24
BGHSt 04, 20; BGH NStZ 1996, 227; M. Fincke, Der Täter neben dem Täter, „Goltdammer’s Archiv” 1975, s. 161.
25
(1995) Crim LR 501 (CA); zob. także: Law Commission, Participating in Crime (Law Com
No 305, 2007) § 1.22.
26
Law Commission, Participating in Crime (Law Com No 305, 2007) § § 1.28–1.29; 2.11.
27
Zob. Law Commission, Participating in Crime (Law Com No 305, 2007) § 1.52.
28
Sprawcę pośredniego nazywa się Hintermann, zaś agenta Tatmittler lub menschliches
Werkzeug (ludzkie narzędzie); P. Cramer, Gedanken zur Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme, (w:) A. Kaufmann i in. (red), Festschrift für Paul Bockelmann zum 70. Geburtstag, München
1979, s. 397.
22
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‒ A nakłania 9-letnie dziecko, by zabrało dla niego pieniądze z kasy sklepowej.
W doktrynie wskazuje się, że są typy przestępstw, do których doktryna innocent agency nie znajdzie zastosowania, np. bigamia, przestępstwa o charakterze
seksualnym29. W takich wypadkach znajdzie zastosowanie doktryna secondary
liability (m.in. procurement)30.
Wyróżnia się także semi-innocent agency na opisanie sytuacji, w której osobie realizującej znamiona czynu zabronionego można postawić zarzut winy, choć
w ograniczonym zakresie. Jako przykład może posłużyć dictum Lorda Lane CJ
w sprawie Howe: „A wręcza B pistolet, informując go, że nie jest naładowany.
A mówi do B, by nastraszył C, pociągając za spust. W rzeczywistości amunicja
jest prawdziwa (o czym A wiedział) i C zostaje zabity. B zostanie skazany jedynie
za nieumyślne spowodowanie śmierci (manslaughter). Jednak absurdem byłoby
twierdzenie, że A powinien uniknąć skazania za umyślne spowodowanie śmierci
(murder)” [tłum. autora]31.
Niemieckie sądy, za Roxinem i Schroederem32, wykształciły podobną
konstrukcję, tj. Täter hinter dem Täter, znajdującą najczęściej zastosowanie do
przypadków tzw. kontroli organizacyjnej (Organisationsherrschaft), czego najbardziej znanym przykładem jest odpowiedzialność przełożonych strzelców przy
murze berlińskim (Mauerschützenprozesse)33.
Jedynie na marginesie warto wspomnieć, że wyrażony w art. 18 § 1 polskiego
Kodeksu karnego34 warunek samodzielności wykonania czynu zabronionego
wskazuje na odrzucenie konstrukcji sprawstwa pośredniego35. Wypadki realizacji
znamion czynu zabronionego za pośrednictwem innej osoby mogą być kwalifikowane jako postaci sprawcze w razie spełnienia przesłanek charakteryzujących
sprawstwo kierownicze lub polecające albo przesłanek współsprawstwa, zaś przy
ich braku, ewentualnie jako podżeganie lub pomocnictwo36.

29
D. Ormerod, Smith and Hogan’s Criminal Law, Oxford University Press 2015, s. 189; por.
dicta w sprawie Cogan and Leak (1976) QB 217 (CA) stanowiące, że gwałt może być popełniony
poprzez innocent agent, które zostały jednoznacznie skrytykowane przez doktrynę.
30
Zob. pkt 4.3.1.4 niżej.
31
(1986) QB 626 (CA) 642.
32
C. Roxin, (w:) A. Hoyer i in. (red), Organisationsherrschaft und Tatentschlossenheit, (w:)
Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Geburtstag, Heidelberg 2006, s. 387 i n.
33
BGHSt 40, 218, 232.
34
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ‒ Kodeks karny, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600
(dalej: k.k.).
35
A. Liszewska, Współdziałanie…, s. 41.
36
Zob. P. Kardas, Glosa do wyroku SN z 13 kwietnia 2006 r., IV KK 40/06, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 6, s. 164.
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4.1.3. WSPÓŁSPRAWSTWO (CO-PERPETRATION, JOINT PERPETRATION, JOINT
PRINCIPALSHIP)

Rozumienie współsprawstwa w Anglii wydaje się odpowiadać koncepcji formalno-obiektywnej prezentowanej na gruncie art. 18 k.k. przez część doktryny
polskiej, według której o współsprawstwie można mówić jedynie wówczas, gdy
dana osoba swoim zachowaniem zrealizowała choćby część znamion ustawowych typu37. Jest natomiast węższa niż koncepcje współsprawstwa dominujące
w prawie polskim (materialno-obiektywna)38 i niemieckim (obecnie dominuje
podejście, które łączy ze sobą elementy teorii kontroli nad czynem – Tatherrschaftslehre39 – oraz elementy subiektywne, w tym animus auctoris40, a więc postrzeganie czynu popełnianego wspólnie z innymi osobami jako własnego)41.
Po pierwsze, przez pojęcie współsprawstwa prawo angielskie rozumie sytuacje,
w których A i B wspólnie realizują znamiona typu i jednocześnie obaj samodzielnie wypełniają wszystkie znamiona typu czynu zabronionego, np. A i B, trzymając
razem nóż, zadają nim śmiertelny cios C. A i B dokonują kradzieży i każdy z nich
wchodzi do pomieszczenia i wynosi z niego rzeczy. Tego typu współsprawstwo
(w Polsce określane jako tzw. równoległe) nie wywołuje kontrowersji.
Po drugie, jako joint perpetration określa się w Anglii także sytuacje, które
polska doktryna określiłaby jako współsprawstwo właściwe lub dopełniające,
tj. gdy do realizacji znamion typu czynu zabronionego dochodzi przez dopełniające
się zachowania poszczególnych osób, np. przy przestępstwach określanych przez
polską doktrynę jako dwuaktowe, takich jak rozbój (jedna osoba używa przemocy, druga dokonuje zaboru mienia)42. Innym przykładem jest wyrok w sprawie
37
Np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2004 r., WA 22/04, OSNwSK 2004,
poz. 2166: „cechą tego współdziałania jest podejmowanie przez każdego ze współdziałających
istotnych zachowań w procesie realizacji całości znamion. Dopiero bowiem wówczas, gdy każdy
ze współdziałających realizuje pewien fragment znamion składających się na opis czynu zabronionego, zaś suma owych zachowań stanowi pełną realizację tych znamion, spełniony jest przewidziany w art. 18 § 1 k.k. warunek odpowiedzialności za sprawstwo tego »kto wykonuje czyn
zabroniony (…) wspólnie i w porozumieniu z inną osobą«”.
38
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2006 r., V KK 391/05, „Prokuratura i Prawo”
– wkładka 2007, nr 1, poz. 2; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2006 r., II KK 7/06,
„Prokuratura i Prawo” – wkładka 2006, nr 11, poz. 3; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 26 marca 1998 r., II AKa 41/98, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 1999, z. 3, poz. 32; wyrok
Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 listopada 2000 r., II AKa 169/00, „Prokuratura i Prawo” –
wkładka 2001, nr 6, poz. 13; A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz (art. 1‒31), t. 1, Gdańsk 1999,
s. 250 i n.
39
J. Wessels, W. Beulke, H. Satzger, Strafrecht Allgemeiner Teil, Heidelberg 2014, § 513.
40
BGH NJW 2002, 3788, 3788; BGH NStZ 2004, 330, 331.
41
Jedynie na marginesie warto wspomnieć, że w Niemczech również część doktryny opowiada się za koncepcją formalno-obiektywną (wesentliche Mitwirkung im Ausführungsstadium),
dominuje jednak koncepcja materialna: RGSt 35, 13, 17; BGHSt 11, 268; BGHSt 16, 12; BGHSt 11,
268, 271 f; BGHSt 32, 165.
42
K. J. M. Smith, A Modern Treatise…, s. 27–30; A. Ashworth, J. Horder, Principles…, s. 419;
A. P. Simester, J. R. Spencer, G. R. Sullivan, G. J. Virgo, Simester and Sullivan’s…, s. 205.
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Bingley, dotyczącej trzech fałszerzy banknotów, gdzie każdy z nich podrabiał inną
część banknotu43. Nie będzie natomiast traktowana jako joint principal osoba C,
która stała na czatach, podczas gdy A i B włamywali się do mieszkania44.
Każdemu ze współsprawców można przypisać całość popełnionego wspólnie
przez nich przestępstwa, a więc także to, co zostało zrealizowane przez innych
współdziałających (acts can be mutually attributed as between co-perpetrators)45.
Warto wspomnieć o istotnym ograniczeniu możliwości wzajemnego przypisania. A. P. Simester i G. R. Sullivan wskazują, że wzajemne przypisanie możliwe
jest wtedy, gdy każdy ze współsprawców przyczynił się do realizacji znamion
danego typu ( joint perpetrators have each contributed to the actus reus of the
relevant offence)46. Zdaniem autorów, jeżeli A i B wspólnie i w porozumieniu atakują C, ale to A zadaje cios, który powoduje zgon C (niezależnie od wcześniejszych
ciosów zadanych przez B), B nie może odpowiadać jako współsprawca, ponieważ
to nie jego czyny spowodowały śmierć C. Do znamion przestępstwa zabójstwa
należy bowiem „spowodowanie śmierci” (causing the death), a w związku z tym,
że to cios A był jej wyłączną przyczyną, nie można twierdzić, że B przyczynił się
do realizacji znamion zabójstwa. B nie jest zatem współsprawcą.
Wydaje się, że takie rozumienie jest zbyt wąskie, ponieważ biorąc pod uwagę
porozumienie między A i B oraz ich wspólne działanie, ich czyny powinny być
im wzajemnie przypisane.
Dla porównania warto zaznaczyć, że w prawie polskim i niemieckim w konstrukcji współsprawstwa akcentowane są jego dwie konstytutywne cechy, tj. porozumienie jako element subiektywny współsprawstwa (Tatplan oder Tatentschluss)
oraz wspólne (gemeinschaftlich) wykonanie czynu zabronionego przez dwie (lub
więcej) osób powiązanych węzłem porozumienia47.
Istnieją w Anglii także typy czynów zabronionych, które polska doktryna
określa mianem współsprawstwa koniecznego48.
4.2. TAK ZWANE PRZESTĘPSTWA NIEKOMPLETNE (PRELIMINARY
OFFENCES, INCHOATE OFFENCES)

Omawiając zasady odpowiedzialności przestępnego współdziałania, należy
wspomnieć o tzw. przestępstwach niekompletnych (inchoate offences, prelimiBingley (1821) Russ & Ry 446, 168 ER 890.
A. Ashworth, J. Horder, Principles…, s. 420.
45
B. Krebs, Joint Criminal Enterprise in English and German Law, Oxford 2015, s. 95.
46
A. P. Simester, J. R. Spencer, G. R. Sullivan, G. J. Virgo, Simester and Sullivan’s…, s. 205.
47
P. Kardas, (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks…, s. 381 i n.; R. Bloy, Grenzen der Täterschaft bei fremdhändiger Tatausführung, „Goltdammers Archiv für Strafrecht” 1996, nr 143,
s. 431.
48
Np. public order offences of riot and violent disorder.
43
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nary offences). Wyróżnia się cztery formy inchoate offences: usiłowanie (attempt),
przestępne porozumienie/zmowa (conspiracy) oraz nakłanianie (encouraging)
i pomocnictwo (assisting). Należy odróżnić odpowiedzialność za inchoate offences od odpowiedzialności w ramach accessorial liability. W zakresie doktryny
accessorial liability odpowiedzialność jest akcesoryjna, natomiast odpowiedzialność za inchoate offences jest niezależna od popełnienia przestępstwa przez
inną osobę, o czym wprost stanowi Section 49 Serious Crimes Act 2007 (dalej:
SCA 2007). Przykładowo, odpowiedzialność za podżeganie z Serious Crimes
Act 2007 wyczerpuje się w realizacji znamienia czasownikowego „encourage”
(nakłaniać, zachęcać) – tym samym z podżeganiem mamy do czynienia wówczas, gdy nakłaniający ukończył czynność nakłaniania, niezależnie od tego, czy
osoba nakłaniana powzięła w wyniku czynności podżegacza zamiar popełnienia
czynu zabronionego49.
Należy zauważyć, że zakres odpowiedzialności za inchoate offences i odpowiedzialności w ramach secondary liability w dużej mierze się pokrywa. Stąd
prokuratura często decyduje się na ściganie przestępstw właśnie na podstawie
Serious Crimes Act 2007 zamiast na podstawie secondary liability. Dodatkowym
ułatwieniem jest dla oskarżycieli Section 47(5) SCA 2007 dotyczący dowodzenia
mens rea oskarżonego50.
Conspiracy to inaczej zawarcie porozumienia między dwoma lub więcej osobami co do popełnienia przestępstwa. Istnieją dwie odmiany tego przestępstwa:
ustawowa i common law (tj. stworzona przez orzecznictwo). Ta pierwsza uregulowana jest w Section 1(1) Criminal Law Act 1977 i dotyczy porozumienia co do
popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa, natomiast common law conspiracy jest
znacznie węższa i obecnie występuje w 3 odmianach: conspiracy to defraud51,
conspiracy to outrage public decency52, conspiracy to corrupt public morals53.
Sąd wymierza karę za ustawowe conspiracy w granicach zagrożenia przewidzianego za przestępstwo, które było objęte porozumieniem54.
Serious Crime Act 2007, Część 2, który wszedł w życie w październiku
2008 r., zniósł konstrukcję podżegania wypracowaną przez orzecznictwo (common law offence of incitement) i zastąpił ją trzema nowymi typami, które bar-

Tak w prawie polskim o podżeganiu A. Zoll, W. Wróbel, Polskie prawo…, s. 273. Zob. także
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2003 r., WA 42/03, OSNwSK 2003, poz. 2055.
50
Jest to jednak temat zbyt obszerny, wykraczający poza ramy niniejszego opracowania. Zob.
więcej m.in. J. Spencer, G. Virgo, Encouraging and Assisting Crime – Legislate in Haste, Repent
at Leisure, „Archbold News” 2008, nr 9, s. 7–9.
51
Scott v. Metropolitan Police Commissioner (1975) AC 819, (1974) UKHL 4.
52
R. v. Knuller (1973) AC 435, (1972) 2 All ER 898.
53
Shaw v. Director of Public Prosecution (1962) AC 220, (1961) UKHL 1, (1961) 2 All ER
446, (1961) 45 Cr App R 113.
54
Section 3 Criminal Law Act 1977.
49
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dzo rozbudowały zakres penalizacji, wkraczając głęboko na przedpole czynu
karalnego55:
‒ umyślne podżeganie lub pomocnictwo (Section 44 – intentionally encour
aging or assisting an offence);
‒ podżeganie lub pomocnictwo, gdy nakłaniający lub udzielający pomocy jest
przekonany, że czyn zabroniony osoby nakłanianej lub której pomoc jest udzielana zostanie zrealizowany (Section 45 – encouraging or assisting an offence
believing it will be committed);
‒ podżeganie lub pomocnictwo do jednego lub więcej przestępstw, gdy nakłaniający lub udzielający pomocy jest przekonany, że czyn zabroniony osoby nakłanianej lub której pomoc jest udzielna zostanie zrealizowany, ale nie wie który
(lub które) (Section 46 – encouraging or assisting offences believing one or more
will be committed).
Przepisy te wprowadzono częściowo po to, aby wypełnić lukę w doktrynie
secondary liability, bowiem przed uchwaleniem Części 2 SCA 2007 (niedoszły)
pomocnik nie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeśli sprawca główny nawet nie
usiłował popełnić przestępstwa.
Podobnie jak przy conspiracy, granice wymiaru kary wyznacza zagrożenie
za przestępstwo, do którego nakłaniano lub do popełnienia którego udzielono
pomocy (określane w piśmiennictwie jako: full offence, anticipated substantive
offence)56.
4.3. SECONDARY/ACCESSORIAL LIABILITY: ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA CUDZE CZYNY (CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE ACTS
OF ANOTHER)

Historycznie wyróżniano w Anglii cztery formy przestępnego współdziałania w ramach doktryny secondary liability. Wymienia je wprost Section 8 Accessories and Abettors Act 1861: aiding, abetting, counseling, procuring. W tym
samym przepisie wprowadzono zasadę, że dla celów procedury karnej współdziałający jest traktowany na równi ze sprawcą głównym, a sąd wymierza karę
w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo57. Ponadto wystarczające
dla skazania jest udowodnienie, że oskarżony działał jako współdziałający lub
55
Zob. Law Commission’s Consultation Paper No 183, Conspiracy and Attempt (2007); Law
Commission Report No 318 Conspiracy and Attempts (2009); D. Husak, Overcriminalisation, Oxford University Press 2008, s. 160 i n.; Law Commission Consultation Paper No 195, 4.61.
56
D. J. Baker, Complicity, Proportionality, and the Serious Crime Act, „New Criminal Law
Review” 2011, nr 14(3), s. 405.
57
Por. niemiecki Strafgesetzbuch, który wyraźnie odróżnia podżegacza i pomocnika od
sprawcy. Co prawda podżegaczowi wymierzona zostaje kara w granicach przewidzianych dla
sprawstwa, natomiast zgodnie z § § 27 (2), 49 (1) StGB pomocnik obligatoryjnie otrzymuje karę
zmniejszoną.

108

Piotr Brzostek

sprawca bezpośredni58. Nie jest konieczne dokładne wskazanie w akcie oskarżenia, w jakim charakterze działał oskarżony, choć sądy podkreślają, że jest to
pożądane59. Słynnym przykładem jest sprawa Gianetto, gdzie prokuratura nie
była w stanie dokładnie wskazać, czy oskarżony działał jako sprawca bezpośredni, czy jedynie zlecił zabójstwo swojej małżonki. Nie stanowiło to jednak
przeszkody dla skazania60. Zdaniem angielskich sądów brak precyzji w akcie
oskarżenia nie jest niezgody z art. 6 EKPCz61.
Jak obrazowo przedstawił to prof. G. Williams, bycie skazanym za współuczestnictwo w popełnieniu przestępstwa kradzieży oznacza w istocie bycie skazanym za kradzież62. Z tego też powodu nie jest możliwe w Anglii usiłowanie
pomocnictwa czy podżegania – przesądza o tym section 1(4)(b) 1981 Criminal
Attempts Act63. Możliwe jest natomiast usiłowanie podżegania i pomocnictwa
uregulowanych w SCA 200764. Dla porównania, usiłowanie pomocnictwa nie
jest przestępstwem w prawie niemieckim (w przeciwieństwie do usiłowania
podżegania)65.
Odpowiedzialnością współdziałających rządzi zasada akcesoryjności66 –
w literaturze określa się czasem odpowiedzialność współdziałającego jako „derywatywną” (derivative on the commission of the principal offence; secondary
liability derives from the principal offence)67, tj. współdziałający nie poniesie
odpowiedzialności bez popełnienia czynu zabronionego przez sprawcę bezpośredniego co najmniej w formie usiłowania68. Współdziałający ponosi odpowiedzialność za przestępstwo sprawcy bezpośredniego: w przeciwieństwie do prawa
polskiego, nie ma odrębnego typu czynu zabronionego pomocnictwa czy podMackalley’s Case (1611) 9 Co Rep 61b; Fitzgerald (1992) Crim LR 660.
DPP for Northern Ireland v. Maxwell (1978) 3 All ER 1140; Taylor (1998) Crim LR 582.
60
(1997) 1 Cr App R 1.
61
Mercer (2001) All ER (D) 187.
62
G. Williams, Innocent Agency and Causation, „Criminal Law Forum” 1992, nr 3(2), s. 291.
„to be convicted as an accessory to theft is to be convicted of theft. Technically, there is no crime
of being an accessory to theft, only a crime of theft”.
63
Zob. także D. Baker, Complicity…, s. 416.
64
Ze względu na nieakcesoryjny charakter tych typów czynów zabronionych.
65
§ 30 (1) StGB; § § 111 (2), 159 StGB.
66
G. P. Fletcher, Rethinking…, rozdział 8; K. J. M. Smith, A Modern Treatise…, rozdział 4.
67
G. P. Fletcher, Rethinking…, s. 583; G. Virgo, Making sense of accessorial liability, „Archbold News” 2006, nr 6, s. 6; Law Commission, Participating in Crime (Law Com No 305, 2007)
§ 2.7; Simester and Sullivan’s, s. 202.
68
J. W. C. Turner, Sir WO Russell on Crime, London 1964, s. 128; Surujpaul v. R (1958) 3 All
ER 300; Law Commission, Participating in Crime (Law Com No 305, 2007) § 1.32. W literaturze
angielskiej udział współdziałającego określany jest jako „a conduit to accesory’s responsibility for
some other form of criminal wrongdoing” – Simester and Sullivan, s. 257. Zob. także J. C. Smith,
Secondary Participation and Inchoate Offences, (w:) C. Tapper (red.), Crime, Proof and Punishment: Essays in Memory of Sir Rupert Cross, Butterworths 1981, s. 21; J. R. Spencer, Trying
to Help Another Person Commit a Crime, (w:) P. Smith (red.), Criminal Law: Essays in Honour
of J. C. Smith, Butterworths 1987, s. 148.
58
59
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żegania do popełnienia danego przestępstwa69. Widać tu pewne podobieństwa
do koncepcji Teilnahme, w której podżeganie i pomocnictwo są uznawane za
„swoistą figurę karalności za udział w zachowaniu spełniającym znamiona typu
popełnionego przez sprawcę bezpośredniego”70.
Warto jednak podkreślić, że praktyka orzecznicza nie zawsze podążała
za zasadą akcesoryjności i nierzadko prawo w działaniu odbiega od teorii71.
Współdziałający może być pociągnięty do odpowiedzialności, mimo że sprawca
główny zostaje uniewinniony72. W orzecznictwie pojawiły się dicta sugerujące,
że współdziałający może odpowiadać za surowsze przestępstwo niż to, które
sprawca główny rzeczywiście popełnił73. Stąd mówi się w doktrynie, że prawo
angielskie nie przewiduje akcesoryjności skrajnej (narrow theory of derivative
liability74).
Można dostrzec tu silne podobieństwa do prawa niemieckiego. Zgodnie
z § § 26, 27 StGB odpowiedzialność współdziałających (Beihilfe, Anstifting) jest
akcesoryjna, tzn. uzależniona od tego, czy sprawca realizuje znamiona czynu
zabronionego (Tatbestandsmäßigkeit) i działa bezprawnie (rechtswidrig). Wina
sprawcy bezpośredniego nie jest konieczna. Określa się to w doktrynie mianem
Grundsatz der limitierten Akzessorietät75.
Podobnie jak w sprawie Gianetto, prokurator nie musi dokładnie wskazać
w akcie oskarżenia, które z czterech wymienionych wyżej form współdziałania
są oskarżonemu zarzucane76.
4.3.1. SECONDARY LIABILITY – STRONA PRZEDMIOTOWA
4.3.1.1. POMOCNICTWO (AIDING)

Pomocnictwo polega na rzeczywistym lub potencjalnym ułatwieniu innej
osobie popełnienia przestępstwa. Ułatwienie nie musi być znaczące77, a sprawca
bezpośredni nie musi o nim wiedzieć78. Podobnie jak w prawie polskim i niemiecLaw Commission, Participating in Crime (Law Com No 305, 2007) § 2.2.
P. Kardas, (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks…, s. 365.
71
W. Wilson, Central Issues in Criminal Theory, Portland, Oregon 2002, rozdział 7.
72
Np. Bourne (1952) 36 Cr App R 125 – mąż zmusił żonę do obcowania płciowego z psem
(co stanowiło czyn zabroniony) – ze względu na działanie pod przymusem trudno postawić żonie
zarzut winy; Cogan and Leak (1976) QB 217 – mąż zmusił swoją żonę do stosunku płciowego
z osobą trzecią, nieświadomą tego, że żona nie wyraża zgody.
73
Burke and Howe (1987) AC 417; zob. G. Virgo, Making sense…, s. 6.
74
G. P. Fletcher, Rethinking…, s. 642.
75
R. D. Herzberg, Täterschaft, Mittäterschaft und Akzessorietät der Teilnahme, „Zeitschrift
für die gesamte Strafrechtswissenschaft” 1987, nr 99, s. 65.
76
Ferguson v. Weaving (1951) 1 KB 814 (DC).
77
A. Ashworth, J. Horder, Principles…, s. 431; w wyroku w sprawie Gianetto sąd apelacyjny
wskazał, że jeżeli A oznajmiłby B, iż zamierza zabić jego żonę, na co B poklepałby A po ramieniu
i powiedział: „O, fajniusio” (Oh goody) (tłum. autora), to B odpowiadałby jako accomplice.
78
A. P. Simester, J. R. Spencer, G. R. Sullivan, G. J. Virgo, Simester and Sullivan’s…, s. 209.
69
70
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kim, nie ma wymogu porozumienia między pomocnikiem a sprawcą głównym.
I tak, np. w sprawie Wilcox v. Jeffery, osoba obecna i klaszcząca na nielegalnym
koncercie muzyka jazzowego została skazana za pomocnictwo, mimo że muzyk
nie wiedział o jej obecności79.
4.3.1.2. PODŻEGANIE (ABETTING, ENCOURAGING)

Abet i encourage są traktowane w prawie karnym jako synonimy, z tym że to
pierwsze nie jest już w praktyce używane. Podobnie jak w prawie polskim i niemieckim, sprowadza się do czynności nakłaniania. Musi nastąpić jakaś forma
komunikacji między nakłaniającym a nakłanianym80. Podżeganie nie jest jednak
skutkowe, tj. nie ma konieczności, by czynność nakłaniania wywołała w nakłanianym zamiar (decyzję wykonania czynu) popełnienia przestępstwa81. Podżeganie uważa się za dokonane nawet wtedy, gdy podżegany zupełnie zignorował
nakłaniającego, musi jednak wiedzieć, że ma poparcie ze strony podżegacza do
popełnienia przestępstwa.
Sama obecność podżegającego w miejscu popełnienia przestępstwa może być
wystarczająca, jak pokazuje sprawa, w której osoba oglądająca nielegalną walkę
bokserską została skazana za podżeganie.
4.3.1.3. DORADZTWO (COUNSELLING)

Nie ma wyraźnej różnicy między abetting i counselling. Historycznie abetting odnosiło się do zachęcania i nakłaniania czasowo bardzo blisko popełnienia przestępstwa głównego, natomiast counselling odnosiło się do tych samych
czynności, ale czasowo oddalonych od popełnienia przestępstwa głównego82. Dla
przykładu A. Ashworth uważa, że wynajęcie płatnego zabójcy to counselling83.
Aby odpowiadać za podżeganie czy doradztwo, czyny sprawcy głównego
muszą mieścić się w zakresie tego, do czego był nakłaniany (within the scope of
authority, scope of encouragement)84.

(1951) 1 All ER 464 (DC).
Law Commission, Participating in Crime (Law Com No 305, 2007) § 2.35; A. P. Simester,
J. R. Spencer, G. R. Sullivan, G. J. Virgo, Simester and Sullivan’s…, s. 211.
81
A. P. Simester, J. R. Spencer, G. R. Sullivan, G. J. Virgo, Simester and Sullivan’s…, s. 212.
82
Lowry CJ w DPP v. Maxwell (1978) 3 All ER 1140, 1158.
83
A. Ashworth, J. Horder, Principles…, s. 430, przywołujący fakty spraw Richards (1974) QB
776 i Calhaem (1985) QB 808.
84
Law Commission, Participating in Crime (Law Com No 305, 2007) § 2.41; A. P. Simester,
J. R. Spencer, G. R. Sullivan, G. J. Virgo, Simester and Sullivan’s…, s. 214; Calhaem (1985) QB
808 (CA).
79
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4.3.1.4. PROCURING

Konstrukcja procurement opiera się na doprowadzeniu (bringing about85,
producing by endeavour86) innej osoby (także objętej domniemaniem niezdolności do zawinienia – doli incapax) do przestępnego zachowania się, np. spowodowania wypadku.
W sprawie A-G’s Reference (No 1 of 1975)87, A dodał alkoholu do napoju
B, bez jego wiedzy czy zgody. B wsiadł do samochodu i wrócił do domu, tym
samym popełniając przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. A odpowiada za
doprowadzenie (procurement) B do popełnienia tego przestępstwa. Konstrukcja
procurement wypełnia zatem luki w sytuacjach, gdy doktryna innocent agency
nie znajdzie zastosowania.
Na zakończenie warto podkreślić, że współcześnie odchodzi się od powyższej terminologii (aid, abet, counsel, procure), w zastępstwie używając jedynie
assisting i encouraging, tj. pomocnictwa i podżegania.
4.3.2. SECONDARY LIABILITY – STRONA PODMIOTOWA

Strona podmiotowa pomocnictwa/podżegania w Anglii jest przedmiotem
kontrowersji. Bezsporne jest to, że ma ona dwa wymiary:
1) odnosi się do zachowania samego współdziałającego (mens rea as to one’s
own conduct; awareness of the nature and effect of his own acts);
2) odnosi się do zachowania i strony podmiotowej sprawcy głównego (mens
rea as to principal’s wrongdoing; awareness of the intentions of the principal).
Jeżeli chodzi o pierwszy wymiar, współdziałający musi obejmować zamiarem swój czyn, który zgodnie z jego wiedzą jest w stanie ułatwić (lub zachęcić)
popełnienie przestępstwa (intend to do the acts which he knew to be capable of
assisting or encouraging the commission of the crime)88.
Wiodącym orzeczeniem jest National Coal Board v. Gamble89, gdzie operator
wagi samochodowej, wiedząc, że ciężarówka jest przeciążona, wystawił kierowcy
ciężarówki certyfikat umożliwiający mu wjazd na drogi publiczne. Operator był
obojętny względem tego, czy kierowca złamie przepisy czy nie, jednak jego wiedza była wystarczająca, by przypisać mu odpowiedzialność90. W świetle tego

85
G. Williams, Complicity, Purpose and the Draft Code: Part 1, „Criminal Law Review”
1990, s. 6.
86
A. Ashworth, J. Horder, Principles…, s. 430
87
(1975) 2 All ER 684.
88
K. J. M. Smith, A Modern Treatise…, s. 141; Law Commission, Participating in Crime (Law
Com No 305, 2007) § 2.46.
89
(1959) 1 QB 11.
90
D. Ormerod kwalifikuje to jako przykład oblique intention; tenże, Smith and Hogan’s…,
2011, s. 202.
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orzeczenia za pomocnictwo odpowie sprzedawca noży, jeżeli wie, że klient planuje użyć noża do popełnienia przestępstwa91.
Współdziałający nie musi obejmować swoim zamiarem konsekwencji działań
sprawcy bezpośredniego. Osoba sprzedająca pistolet, który według jej wiedzy
ma być użyty do dokonania zabójstwa, może być obojętna w stosunku do tego,
czy potencjalna ofiara straci życie, a być zainteresowana jedynie odnotowaniem
zysku z tytułu sprzedaży pistoletu. Nie zmienia to faktu, że może odpowiadać
jako pomocnik92. Warto odnotować, że w świetle amerykańskiego Model Penal
Code sprzedawca pistoletu odpowiadałby w takiej sytuacji jako accomplice tylko
wtedy, gdy działałby z zamiarem bezpośrednim93.
Jeżeli chodzi o drugi wymiar, często mówi się, że współdziałający musi
mieć wiedzę dotyczącą istotnych elementów przestępstwa (knows essential
matters which constitute the offence)94. Jednak nie jest do końca jasne, co ów
zwrot ma oznaczać. Jest to o tyle utrudnione, że nierzadko świadomość współdziałającego odnosi się do pewnego przyszłego, wyobrażonego stanu rzeczy,
który sprawca bezpośredni ma dopiero z pomocą (czy za namową) współdziałającego zrealizować, wobec czego trudno mówić tu o wiedzy (knowledge),
a jedynie o pewnym przewidywaniu. Zdaniem Law Commission chodzi o wiedzę lub przekonanie współdziałającego co do tego, czy sprawca bezpośredni
popełni przestępstwo (knowledge or belief as to whether P will or might commit the relevant offence)95. Są jednak orzeczenia, które wskazują, że wystarczy
pewna forma lekkomyślności (reckless knowledge)96 – świadomość, że istnieje
realne prawdopodobieństwo, że sprawca główny popełni przestępstwo (strong
possibility97, substantial risk98).
Do istotnych elementów przestępstwa głównego (essential matters of principal’s crime) zalicza się przede wszystkim czynność wykonawczą, ewentualne
skutki oraz stronę podmiotową sprawcy bezpośredniego99. Z orzeczeń Bain-

Amerykanie, niechętni tego typu konsekwencjom, postanowili w Model Penal Code ustanowić wyższy próg winy, tzn. współdziałający musi chcieć, by sprawca bezpośredni popełnił
przestępstwo.
92
Lord Devlin w National Coal Board v. Gamble (1959) 1 QB 11.
93
Model Penal Code, s. 2.06(3).
94
Johnson v. Youden (1950) 1 KB 544.
95
Law Commission, Participating in Crime (Law Com No 305, 2007) § 2.47.
96
A. P. Simester, J. R. Spencer, G. R. Sullivan, G. J. Virgo, Simester and Sullivan’s…, s. 226;
B. Sullivan, Acessories and Principals after Gnango, (w:) A. Reed, M. Bohlander (red.), Participation in Crime – Domestic and Comparative Perspectives, Ashgate 2013, s. 39.
97
Reardon (1999) Crim LR 392 (CA).
98
Bryce (2004) EWCA Crim 1231, (2004) 2 Cr App R 35 (71).
99
Law Commission, Participating in Crime (Law Com No 305, 2007) § 2.49; D. Ormerod,
Smith and Hogan’s…, 2015, s. 231–232.
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bridge100 i Maxwell101 wynika, że wystarczy by współdziałający obejmował
swoją świadomością jedynie rodzaj przestępstwa – type of offence (analogicznie
do przestępstw podobnych w art. 115 § 3 k.k.), który sprawca bezpośredni może
popełnić. Nie jest jednak do końca jasne, jak rozumieć ten termin102.
4.4. JOINT CRIMINAL ENTERPRISE

Dodatkowo, obok pomocnictwa i podżegania, wyróżnia się w ramach doktryny accessorial liability jeszcze jedną odrębną formę przestępnego współdziałania, tzw. wspólne przestępne przedsięwzięcie ( joint criminal enterprise). Joint
enterprise liability jest od lat przedmiotem licznych kontrowersji zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie103.
Problematyczne jest jednak to, że joint enterprise nie jest terminem prawnym104 i nie ma powszechnie akceptowanej definicji, np. według sądu apelacyjnego105, zwrot joint enterprise może być użyty dla opisania 3 różnych sytuacji106:
po pierwsze, współsprawstwa w perspektywie koncepcji formalno-obiektywnej
( joint principals)107, po drugie, podżegania i pomocnictwa do przestępstwa (basic
accesorial liability), i po trzecie, parasitic accesory liability (o której mowa poniżej). Dla wielu autorów joint enterprise odnosi się jedynie do tej ostatniej108.

(1960) 1 QB 129 (CA). A zakupił lancę tlenową, która została użyta przez B do napadu na
bank. A bronił się tym, że kupił lancę dla B, wiedząc, że B planuje jakiś niezgodny z prawem czyn,
ale nie wiedząc dokładnie jaki. Sąd apelacyjny orzekł, że wiedza B jest niewystarczająca do uznania go za accessory. B musi wiedzieć co najmniej, jaki rodzaj przestępstwa planuje popełnić B.
101
(1978) 1 WLR 1350 (HL); w sprawie Maxwell. A pomógł B, zawożąc go do pubu i będąc
świadomym tego, że B ma zamiar popełnić jedno lub kilka czynów zabronionych: podłożenie
bomby, rozbój, zabójstwo. Nie wiedział jednak, co dokładnie zamierza B.
102
Law Commission, Participating in Crime (Law Com No 305, 2007), § 1.16, § 2.57.
103
Zob. J. C. Smith, Criminal Liability of Accessories: Law and Law Reform, „Law Quarterly
Review” 1997, nr 113, s. 453; J. Burchell, Joint Enterprise and Common Purpose, „South African
Journal of Criminal Justice” 1997, nr 10, s. 125; por. A. Simester, The Mental Element in Complicity,
„Law Quarterly Review” 2006, s. 578; B. Krebs, Joint Criminal Enterprise, „Modern Law Review” 2010, nr 73, s. 579.
104
Stringer (2011) EWCA Crim 1396, (2012) QB 160 (57) (Toulson LJ): „[J]oint enterprise is
not a legal term of art.”.
105
Wyrok w sprawie ABCD (2010) EWCA Crim 1622, 9; zob. także Gnango (2010) EWCA
Crim 1691.
106
Zdaniem D. Ormeroda można mówić o aż 5 sytuacjach, zob. tenże, Smith and Hogan’s…,
2011, s. 213
107
Tak np. Privy Council w Brown and Isaac v. The State (2003) UKPC 10 (8) (Lord Hoffmann).
108
G. Virgo, The Doctrine of Joint Enterprise Liability, „Archbold Review” 2010, nr 6;
A. Ashworth, J. Horder, Principles…, s. 437; House of Commons Justice Committee, Joint Enterprise: follow-up, Fourth Report of Session 2014-15 (HC 310, 2014) § 15.
100
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Parasitic accesory liability109 było przedmiotem kontrowersyjnego orzeczenia Privy Council w sprawie Chan Wing-Siu110. Dotyczyło ono sytuacji, w której
A i B wspólnie decydują się popełnić przestępstwo X (np. włamanie) (common
purpose to commit crime X, common unlawful enterprise) i B przewiduje ( foresees, contemplates), że A w trakcie popełniania przestępstwa X może popełnić
inne przestępstwo Y (collateral crime, np. zabójstwo). Jeżeli A popełni przestępstwo Y, wówczas B zostanie przypisana odpowiedzialność karna za przestępstwo Y (obok odpowiedzialności za przestępstwo X), nawet jeśli nie ma zamiaru
jego popełnienia i nie działa w porozumieniu z A w tym zakresie. Privy Council wskazała, że samo przewidywanie ( foresight) współdziałającego, że sprawca
bezpośredni może popełnić inne przestępstwo, jest wystarczające do poszerzenia
zakresu odpowiedzialności karnej B. Orzeczenie to zdawało się tworzyć specjalną
formę odpowiedzialności za przestępne współdziałanie zwane parasitic accesory
liability. Parasitic (ang. parasite – pasożyt), ponieważ odpowiedzialność B za
przestępstwo Y niejako „pasożytuje” na odpowiedzialności za przestępstwo X.
Warunkiem odpowiedzialności karnej współdziałającego B za przestępstwo
Y jest zatem, po pierwsze, wejście w porozumienie (common plan or purpose)
z A w zakresie popełnienia przestępstwa X. Podobnie jak w polskim prawie
karnym, porozumienie charakteryzuje się akceptacją wspólnej realizacji czynu
i może mieć ono charakter albo wyraźny, albo konkludentny. Wydaje się, że
przestępstwo X musi być co najmniej usiłowane111. Po drugie, B, uczestnicząc
w popełnieniu przestępstwa X, przewiduje, że A może popełnić przestępstwo Y.
Odpowiedzialność B opiera się na tym, że pomimo tej świadomości dalej uczestniczył w przestępnym przedsięwzięciu112.
W Hui Chi-ming podkreślono, że B musi przewidywać, że A popełni przestępstwo Y w trakcie popełniania lub w dążeniu do popełnienia przestępstwa X
(crime Y arose in the course of or in the furtherance of the commission of crime
X)113. Doktryna nie jest zgodna, jak rozumieć ten zwrot114, natomiast w praktyce
wydaje się, że oskarżyciel musi wykazać, że przestępstwo Y zostało popełnione
„przy okazji” (on the occasion of crime X) popełniania przestępstwa X115.
109
Użycie po raz pierwszy terminu parasitic accesory liability przypisuje się J. C. Smithowi
(tenże, Criminal Liability…, s. 453).
110
(1985) 80 Cr App R 117.
111
W. Wilson, D. Ormerod, Simply harsh to fairly simple: joint enterprise reform, „Criminal
Law Review” 2015, s. 5.
112
Hughes LJ w R v. ABCD (2010) EWCA Crim 1622.
113
(1992) 1 AC 34.
114
A. P. Simester, J. R. Spencer, G. R. Sullivan, G. J. Virgo, Simester and Sullivan’s…, s. 203.
115
T. Moloney QC i S. Natas, cytowani w House of Commons Justice Committee, Joint Enterprise – Eleventh Report of Session 2010-12, Vol. I (HC 1597, 2012) 8. Zob. także A. Green
i C. McGourlay, The wolf packs in our midst and other products of criminal joint enterprise prosecutions, „Journal of Criminal Law” 2015, nr 79(4), s. 282–287; Law Commission, Participating
in Crime (Law Com No 305, 2007) § 3.53.
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Stanowisko wyrażone w sprawie Chan Wing-Siu zostało następnie zaaprobowane przez Izbę Lordów (sprawy Powell and Daniels116 oraz Rahman117) i znalazło zastosowanie w licznych orzeczeniach sądu apelacyjnego118. Sądy podkreśliły
również, że chodzi tu o świadomość realnego ryzyka (real risk of crime Y)119
popełnienia przez sprawcę bezpośredniego przestępstwa, ocenianą subiektywnie,
a nie z perspektywy tego, co współdziałający mógł i powinien był przewidzieć.

5. R V. JOGEE; RUDDOCK V. THE QUEEN
Sąd Najwyższy (Privy Council) w sprawach połączonych Jogee; Ruddock120
dokonał zdaniem wielu rewolucji w doktrynie complicity121. Parasitic accessory
liability została wyeliminowana z angielskiego prawa karnego.
Sąd Najwyższy postanowił o ujednoliceniu doktryny accessorial liability
w tym sensie, że do sytuacji, które tradycyjnie określano jako basic accessory
liability i parasitic accessory liability znajdą zastosowanie te same zasady dotyczące strony podmiotowej współdziałającego, tj. zamiar (intention) udzielenia
sprawcy bezpośredniemu pomocy (lub nakłonienia go) w popełnieniu czynu
zabronionego122.
Samo przewidywanie ( foresight), że podczas realizacji przestępstwa X inny
współdziałający może popełnić przestępstwo Y nie wystarcza już do przypisania
odpowiedzialności karnej za przestępstwo Y. Przewidywanie to może jednak stanowić dowód zamiaru. Zatem w sytuacji, gdy A i B dokonują wspólnie włamania,
B będzie odpowiadał za zabójstwo domownika dokonane przez A tylko wtedy,
gdy w sposób zamierzony ułatwił A zabójstwo lub zachęcał A do zabójstwa.
Sąd Najwyższy wskazał w istocie 3 powody swojej decyzji: po pierwsze,
w 1984 r. w sprawie Chan Wing-Siu Privy Council dokonała błędnej interpretacji
orzecznictwa; po drugie, doktryna parasitic accessory liability jest trudna do
zastosowania w praktyce; po trzecie, jest ona nazbyt surowa123.
Sąd wyjaśnił także, na czym ma polegać wina (mens rea; fault requirements)
współdziałającego. Dla tzw. strict (absolute) liability offences (odpowiedzialność

(1999) AC 1, (1997) 4 All ER 545.
(2008) UKHL 45.
118
M.in. Smith (2008) EWCA Crim 1342; ABCD (2010) EWCA Crim 1622.
119
Np. Lord Hutton w sprawie English (1999) AC 1.
120
Jogee (2016) UKSC 8; Ruddock (2016) UKPC 7, (2016) 2 WLR 681.
121
R. Buxton, Jogee: Upheaval in Secondary Liability for Murder, „Criminal Law Review”
2016, s. 324.
122
Zob. akapit 14 wyroku Jogee; Ruddock.
123
Zob. akapity 80–84 wyroku Jogee; Ruddock.
116
117
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obiektywna – sprawca odpowiada karnie niezależnie od winy)124 wystarczy, że
współdziałający pomaga (nakłania) sprawcy bezpośredniemu z zamiarem ułatwienia (nakłonienia) mu dokonania czynu stanowiącego strict offence125.
Przy przestępstwach, których przesłanką popełnienia jest mens rea, współdziałający musi działać z zamiarem, by sprawca bezpośredni działał w sposób
zawiniony. Jeżeli współdziałający nie miał zamiaru, by sprawca bezpośredni
działał w sposób zawiniony, będzie odpowiadał za przestępstwa niewymagające
winy (strict, constructive or objective liability), które popełnił sprawca bezpośredni. Na przykład: B nie będzie odpowiadał za morderstwo (murder), jeżeli
nakłaniając A (czy udzielając mu pomocy), nie miał zamiaru, by A działał w sposób zawiniony126 – B będzie natomiast odpowiadał za nieumyślne spowodowanie
śmierci (manslaughter).
Wciąż jednak istnieje wiele niewyjaśnionych kwestii związanych z przesłanką winy w doktrynie complicity. Jedną z nich jest kwestia stanu świadomości
współdziałającego w stosunku do tego, czy sprawca bezpośredni popełni przestępstwo. Na przykład w sytuacji, gdy B udziela pomocy A (np. pożycza nóż),
będąc świadomym tego, że jest 99 zgodnych z prawem czynności, które A może
wykonać, i 1 czynność, którą A może wykonać, a która stanowi przestępstwo.
Pojawia się też pytanie o losy osób skazanych na podstawie parasitic accessory liability przed wyrokiem w sprawie Jogee; Ruddock. Zgodnie z Section 2 Criminal Appeal Act 1968 apelacja będzie skuteczna, jeżeli wyrok skazujący zostanie
uznany za „niepewny” (unsafe)127. Jak stwierdził sąd apelacyjny w sprawie Johnson and Others128, „niepewność” oznacza, że istnieje realna szansa, że wyrok
byłby inny, gdyby ława przysięgłych została poinstruowana w oparciu o nowy stan
Jak zauważa E. Hryniewicz-Lach „odpowiedzialność karna bez winy oznacza na gruncie
anglosaskiego prawa karnego odpowiedzialność pomimo stwierdzenia, że sprawca nie miał świadomości popełnienia czynu zabronionego, a zatem nie podjął swobodnie decyzji o jego popełnieniu. Jednocześnie nie stwierdzono jednak, że w sytuacji, w jakiej się znajdował, pozbawiony był
możliwości dokonania dalej idących ustaleń czy czynności, by wykluczyć popełnienie przestępstwa, względnie że nie można było tego od niego oczekiwać. Czyli odpowiedzialność obiektywna
(bez winy), to w istocie odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa w wyniku niedbalstwa
sprawcy, które obiektywnie można mu przypisać. W takim ujęciu odpowiedzialność zobiektywizowana istnieje także w polskim porządku prawnym, w art. 9 § 2 KK” (taż, Kara kryminalna
w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2015, Rozdział V, § 3). Można mieć jednak wątpliwości, czy
jest to trafne ujęcie angielskiego prawa, ponieważ odpowiedzialność na podstawie zasady strict
liability jest możliwa także wtedy, gdy sprawca nie byłby świadom popełnienia czynu zabronionego nawet przy zachowaniu należytej staranności, np. Hobbs v. Winchester Corpn (1910) 2 KB
471, CA, Kennedy LJ, 483, czy Cundy v. Le Cocq (1884) 13 QBD 207. Ponadto niedbalstwo (negligence) jest jedną z form mens rea.
125
Akapit 99 wyroku Jogee; Ruddock: „S is liable if he assists or encourages P, intending to
assist or encourage P in doing what is in fact a crime”.
126
W prawie angielskim dla morderstwa jest to działanie z zamiarem pozbawienia życia albo
spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
127
Criminal Appeal Act 1968, s. 2, 18(2).
128
(2016) EWCA Crim 1613, (2017) 1 Cr. App. R. 12.
124
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prawny. Stanowisko sądu apelacyjnego w Johnson and Others wskazuje jednak,
że apelacje osób skazanych na podstawie parasitic accessory liability rzadko będę
skuteczne. W rozpatrywanej sprawie sąd stwierdził bowiem, że w danym stanie
faktycznym przewidywanie ( foresight) po stronie skazanego może wskazywać na
jego zamiar warunkowy (conditional intention). Chodzi tu o sytuacje, w których
A zamierza zrobić x albo osiągnąć y, nawet jeśli albo tylko jeśli nastąpi coś, czego
A nie chce, np. dokonanie napadu na bank, nawet jeśli napotkany zostanie opór,
zastrzelenie domownika tylko wtedy, gdy będzie mu utrudniał kradzież. Jednakże
przewidywanie takich sytuacji nie oznacza koniecznie zamiaru. W przeciwnym
wypadku istnieje ryzyko znacznego rozszerzenia konstrukcji zamiaru na gruncie
prawa angielskiego, do tego stopnia, że „wchłonie” on lekkomyślność (recklessness), tj. nieusprawiedliwione i uświadomione podjęcie ryzyka.

6. WNIOSKI
Wyrok w sprawie Jogee; Ruddock nie pozostawia żadnych wątpliwości, że
w nowym stanie prawnym conditional intention po stronie współdziałającego
wystarcza do poniesienia przez niego odpowiedzialności karnej. Nie sposób nie
odnieść wrażenia, że conditional intention wygląda jak przewidywanie przez A,
że B może popełnić przestępstwo Y, połączone z decyzją A, by mimo to kontynuować wspólne z B popełnianie przestępstwa X. Wiele wskazuje zatem na to,
że jedynie garstka wyroków skazujących będzie uznana za unsafe, a efekt Jogee;
Ruddock może być mniejszy niż przypuszczano129.
Należy również zastanowić się nad relacjami między doktryną secondary
liability a inchoate offences po wyroku w sprawie Jogee; Ruddock. Biorąc pod
uwagę nacisk na zamiar (intention), jaki położył Sąd Najwyższy w komentowanym orzeczeniu, wydaje się, że dysharmonia między tymi dwoma reżimami
została jeszcze bardziej pogłębiona. Wspomniana wcześniej Section 47(5) Serious
Crimes Act 2007 wprowadza bowiem dla podżegacza i pomocnika znacznie niższy standard niż zamiar (zgodnie z Section 47(5)(a)(ii) wystarcza lekkomyślność
– recklessness). Jest to tym bardziej nieuzasadnione, że odpowiedzialność za
inchoate offences jest niezależna od tego, czy przestępstwo podżegane zostanie
popełnione130. Łatwość, z jaką oskarżycielowi będzie doprowadzić do wyroku
skazującego na podstawie Serious Crimes Act 2007 w porównaniu z „konkurencyjną” doktryną secondary liability, w praktyce najprawdopodobniej doprowadzi
do marginalizacji znaczenia tej drugiej.
F. Stark, The taming of Jogee?, „Cambridge Law Journal” 2017, nr 76(1), s. 4–7.
G. Virgo, The relationship between inchoate and accessorial liability after Jogee, „Archbold Review” 2016, nr 9, s. 6–9.
129
130
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Z perspektywy doktryny kontynentalnej orzeczenie w sprawie Jogee; Ruddock zasługuje na aprobatę choćby z tego względu, że doktryna parasitic access
ory liability funkcjonowała wbrew zasadzie indywidualizacji odpowiedzialności
karnej na płaszczyźnie strony podmiotowej, tzn. każdy ze współdziałających
w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach swojej umyślności lub
nieumyślności niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających.
W przypadku współsprawstwa, w razie ekscesu współdziałającego, który nie
odnosiłby się do kwalifikującego następstwa, zasada indywidualizacji w art. 20
polskiego k.k. wyklucza możliwość odpowiedzialności współdziałającego, który
nie dopuścił się ekscesu131. Sam fakt świadomości możliwości (przewidywanie,
foresight), że współdziałający może dopuścić się ekscesu, nie jest wystarczającą
przesłanką do poniesienia odpowiedzialności karnej132. Systemy kontynentalne
wymagają jeszcze elementu woluntatywnego (np. godzenie się na popełnienie
czynu zabronionego przy zamiarze wynikowym).
Warto jednak zwrócić uwagę, że w praktyce foresight w doktrynie parasitic
accessory liability często bywał utożsamiany z recklessness, czyli przewidywaniem ryzyka i kontynuowaniem przestępnego przedsięwzięcia mimo to. Zaś
różnica między recklessness a dolus eventualis jest mniejsza niż może się na
pierwszy rzut oka wydawać133.
W świetle Jogee; Ruddock już nie foresight a intent jest przesłanką odpowiedzialności karnej współdziałającego. Postawienie przez Sąd Najwyższy nacisku
na konstrukcję zamiaru prognozuje bardziej spójny rozwój prawa w przyszłości.
Jednocześnie podżeganie i pomocnictwo w ramach secondary liability stały się
kategoriami bardziej pojemnymi – obejmą teraz sytuacje faktyczne, które tradycyjnie byłyby rozstrzygane na gruncie parasitic accessory liability. Zjawisko to
pokazuje także, że konstrukcja współsprawstwa jest relatywnie wąska i niezbyt
rozbudowana w prawie angielskim. Być może jednak nie ma to większego znaczenia z punktu widzenia praktycznego, skoro i tak Section 8 Accessories and
Abettors Act 1861 zrównuje dla celów procedury i kary podżegacza i pomocnika
ze sprawcą bezpośrednim.
Z całą pewnością Jogee; Ruddock jest fascynującym orzeczeniem i przyczynkiem do dyskusji na temat strony podmiotowej w ramach przestępnego współdziałania. Na zakończenie warto wskazać, że około sześć miesięcy po Jogee; Ruddock
przed podobnym dylematem stanął Najwyższy Sąd w Australii (High Court)134,

Tak też niemiecka doktryna Mittäterexzess.
Chyba że eksces prowadzi do wypełnienia znamion typu kwalifikowanego przez następstwo, ale nawet wtedy będzie to odpowiedzialność za typ nieumyślny na zasadach określonych
w art. 9 § 3 k.k.
133
Zwraca na to uwagę m.in. M. Dubber, T. Hörnle, Criminal Law – A Comparative Approach,
Oxford 2014, s. 242 i n., a także B. Huber, (w:) A. Eser (red.), Einzelverantwortung…
134
Miller v. The Queen (2016) HCA 30.
131

132
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który jednak nie poszedł w ślady brytyjskiego odpowiednika i postanowił o utrzymaniu kontrowersyjnej doktryny parasitic accessory liability135.
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CRIMINAL COMPLICITY IN ENGLISH LAW AFTER R V. JOGEE;
RUDDOCK V. THE QUEEN

Summary
The combined decisions of the UK Supreme Court and Judicial Committee of the
Privy Council in R v. Jogee; Ruddock v. The Queen caused upheaval in the English law
on criminal complicity.
The Supreme Court/Privy Council decided that the law on criminal complicity
„took a wrong turn” 33 years ago in the Privy Council ruling in Chan Wing-Siu which
concerned a controversial doctrine of parasitic joint enterprise liability. According to the
said doctrine, if A and B set out to commit a crime X (e.g. robbery) and B foresees that
A might commit crime Y (e.g. murder) in the course of committing crime X, B will be
liable for crime Y, even if he does not intend that crime Y be committed. The mere fact
of foresight on B’s part is enough for him to be criminally liable.
Decision in Jogee; Ruddock is of seminal importance as it overturned the doctrine
of parasitic joint enterprise liability. It is doubtful, however, to what extent the Supreme
Court has resolved the problems that have bedeviled this area of law. This article presents
in outline the English law on criminal complicity and attempts to assess the changes that
were introduced in Jogee; Ruddock. A number of issues still call for further refinement
and resolution. It appears, however, that the emphasis the Supreme Court put on intention
as a required standard of fault, draws, at least superficially, the continental (Polish and
German) and English criminal law closer together in terms of mens rea requirements for
secondary liability.

KEYWORDS

English criminal law, criminal complicity, joint enterprise liability, Jogee; Ruddock, mens rea
SŁOWA KLUCZOWE

angielskie prawo karne, przestępne współdziałanie, joint enterprise liability,
orzeczenie w sprawie Jogee; Ruddock, strona podmiotowa
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OCHRONA POUFNOŚCI KOMUNIKACJI
Z PRAWNIKIEM W ŚWIETLE EUROPEJSKIEGO
I KRAJOWEGO PRAWA OCHRONY KONKURENCJI

1. ZNACZENIE OCHRONY POUFNOŚCI KOMUNIKACJI
Z PRAWNIKIEM W PRAWIE KONKURENCJI
Wykonywanie zawodu zaufania publicznego1 podlega ścisłej regulacji prawnej ze względu na liczne dobra, które przedstawiciele tych profesji chronią, a niekiedy – przez niewłaściwe wykonywanie swoich zadań – mogą naruszyć. Są to
m.in. życie i zdrowie człowieka (w przypadku np. lekarzy i lekarzy dentystów),
ochrona ważnych interesów majątkowych i osobistych (w szczególności w przypadku adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i rzeczników
patentowych), projektowanie i utrzymanie obiektów budowlanych (w przypadku
inżynierów budownictwa), a także należyte wykonywanie niektórych czynności
związanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości (w przypadku komorników). Jak widać, są to istotne z punktu widzenia obywateli dobra, które podlegają
ochronie prawnej m.in. poprzez wyznaczenie przez prawodawcę ram prawnych
wykonywania zawodów zaufania publicznego.
W doktrynie wskazuje się zasadniczo zgodnie, że cechami wyróżniającymi
zawody zaufania publicznego są: obsługa osobistych potrzeb ludzkich, wiążąca
się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia osobistego i właściwym dla
interesów jednostki ich wykorzystywaniem, związanie normami etyki zawodowej, a także powiązanie z istnieniem organów samorządu zawodowego sprawują1
Szczególny rodzaj zawodów wykonywanych na rzecz jednostki, i to w szerszym społecznym
kontekście, określa się również jako „zawody regulowane” lub „wolne zawody” (P. Kardas, Konstytucyjne i ustawowe aspekty ochrony tajemnicy zawodowej powierzanej przedstawicielom zawodów zaufania publicznego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 4, s. 5–6).
Takim pojęciem posługuje się również ustawodawca w art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.), stąd w dalszej części artykułu autor przyjmie określenie „zawód zaufania publicznego”. Por. szerzej A. Krasnowolski,
Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie
i aktualne problemy, Warszawa 2013.
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cego pieczę nad należytym wykonywaniem czynności zawodowych2. Niekiedy
wskazuje się również, że dalszymi cechami charakteryzującymi zawody zaufania
publicznego są: objęcie osób dysponujących tajemnicą zawodową immunitetem
zwalniającym od odpowiedzialności karnej za nieujawnienie informacji, niepodleganie regułom hierarchii urzędniczej, a także szczególna doniosłość prawidłowego i zgodnego z interesem publicznym wykonywania funkcji. Taką szeroką
definicję przyjmuje również Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie3.
Jak już wspomniano, podstawową cechą na ogół związaną z wykonywaniem
zawodu zaufania publicznego jest obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, które zgromadzono w toku świadczenia usług na rzecz określonego podmiotu.
Co istotne, jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w przywołanym już orzeczeniu
z dnia 2 lipca 2007 r., wskazany obowiązek obejmuje „(…) dostęp do osobistych,
a niekiedy wręcz intymnych informacji dotyczących osób trzecich przy realizowaniu czynności stanowiących istotę tych zawodów, przy czym dostęp ten jest
tyleż nieunikniony, co niezbędny – jako warunek prawidłowego, a w tym przede
wszystkim efektywnego wykonywania tych zawodów”. Wydaje się, że to właśnie efektywność wykonywania zawodu zaufania publicznego w przeważającej
mierze wpływa na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. W odmiennej sytuacji bowiem osoba korzystająca z pomocy prawnej adwokata czy radcy
prawnego musiałaby każdorazowo rozstrzygać, czy bardziej pożądane będzie
dostarczenie doradcy pełni informacji, licząc się z możliwością ich ujawnienia,
czy pozostawiając te informacje dla siebie, narazić się na niekorzystne skutki
wynikające z ich ukrywania przed swoim doradcą. Co nie mniej istotne, jak
słusznie wskazuje P. Kardas, „informacje przekazywane osobom wykonującym
zawody zaufania publicznego nie zawsze dotyczą wyłącznie osoby korzystającej z profesjonalnej pomocy, częstokroć obejmują także informacje i dane wrażliwe dotyczące innych osób, niezwiązanych żadnym stosunkiem z wykonującym
zawód zaufania publicznego”4, w czym można dostrzec pierwiastek społecznej
doniosłości pełnionej funkcji, o czym była mowa powyżej. Z takim rozumieniem
tajemnicy zawodowej jako przywileju ustanowionego dla osób korzystających
z pomocy przedstawicieli zawodów zaufania publicznego należy się zgodzić5.
Tak też postrzega tę kwestię Trybunał Konstytucyjny6.
P. Kardas, Konstytucyjne…, s. 8–9, i cytowane tam źródła.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2007 r., K 41/05, Lex nr 299957, i cytowane tam źródła.
4
P. Kardas, Konstytucyjne…, s. 11–12.
5
W krajach systemu common law pojawia się z kolei stanowisko, według którego to sami
prawnicy korzystają z tajemnicy zawodowej w ten sposób, że zwiększa to popyt na ich usługi. Jej
brak prowadziłby do tego, że prawnicy musieliby konkurować z innymi doradcami, niekoniecznie
legitymującymi się uprawnieniami profesjonalnego pełnomocnika. Tak D. Fischel, Lawyers and
confidentiality, „The Univeristy of Chicago Law Review” 1998, Vol. 65, nr 1, s. 5–6.
6
W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2004 r., SK 64/03, Lex nr 133768,
wskazano, że „(…) przepisy regulujące funkcjonowanie poszczególnych zawodów zaufania pu2
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Obowiązek zachowania w poufności informacji zgromadzonych w toku
świadczenia usług przez przedstawicieli zawodów zaufania publicznego ma
wymiar zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Poufność wewnętrzna obejmuje
obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, które zostały wyjawione w toku
świadczenia usług. Co do zasady obowiązek ten ustanawiany jest w przepisach
prawa o charakterze ustrojowym dla danego zawodu zaufania publicznego7,
jak również w zasadach deontologicznych wykonywania danego zawodu8.
Ponadto niejednokrotnie się zdarza, że jest on wzmacniany przez umowę o obowiązku zachowania poufności. O wiele bardziej złożony jest natomiast wymiar
zewnętrzny poufności. Dotyczy on bowiem już nie wyłącznie relacji na linii
przedstawiciel wolnego zawodu – osoba, na rzecz której świadczona jest usługa,
lecz także władzy państwowej, która niejednokrotnie będzie zainteresowana
ujawnieniem informacji stanowiących tajemnicę zawodową.
Należy zgodzić się ze stanowiskiem, według którego korelatem aspektu
wewnętrznego poufności jest jej wymiar zewnętrzny9. Czym byłby bowiem
obowiązek nałożony na adwokata do zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli
druga strona sporu mogłaby zażądać przesłuchania go w charakterze świadka na
blicznego traktują tajemnicę zawodową jako obowiązek ciążący na przedstawicielach tych zawodów, nie zaś jako ich prawo”, ponadto zaś po stwierdzeniu, że pewne wyjątki proceduralne
dopuszczające możliwość odmówienia składania zeznań czy udzielenia odpowiedzi na pytanie
nie tworzą spójnej całości, która pozwalałaby mówić o tajemnicy zawodowej w sposób generalny, Trybunał zaznaczył, że „(…) istniejące na poziomie ustaw proceduralnych prawo radców
prawnych do zachowania tajemnicy co do pewnych okoliczności jest wyznaczane tymi właśnie
ustawami. Wobec braku konstytucyjnego prawa tajemnicy radcowskiej należy uznać, że w gestii
ustawodawcy leży kształtowanie zakresu obowiązku zachowania tajemnicy przez radcę prawnego i odpowiadającego mu prawa odmowy zeznań (udzielenia odpowiedzi na pytanie), przy czym
swoboda ustawodawcy jest ograniczona innymi wartościami konstytucyjnymi”.
7
Por. m.in. art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ‒ Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1184, z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1870, z późn. zm.).
8
Por. § 19 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką dnia 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98), z późn. zm., a także
art. 15–24 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.
9
P. Kardas, Konstytucyjne…, s. 13–14. Takie założenie leży też u podstaw cytowanego
już wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2004 r., a także zostało wyrażone
w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1994 r., I KZP 5/94, Lex nr 20671, w którym
stwierdzono, że „[a]rtykuł 163 k.p.k. [przepis obowiązujący na gruncie ustawy z dnia 19 kwietnia
1969 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 13, poz. 96, z późn. zm.), który dotyczył prawa
odmowy zeznań »osoby obowiązane do zachowania tajemnicy służbowej lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji« – A.B.] spełnia dwie istotne funkcje. Po pierwsze
więc, ustanawia on – stanowiąc w tym względzie lex specjalis w stosunku do art. 160 § 1 k.p.k. –
względne prawo do odmowy zeznań, korelujące z obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej
lub zawodowej. Jeżeli osoba wezwana w charakterze świadka wykonuje zawód, z którym łączy się
instytucja tajemnicy zawodowej, a złożenie przez nią zeznania miałoby prowadzić do ujawnienia
okoliczności objętych tą tajemnicą, to art. 163 in princ. k.p.k. uprawnia ją do odmowy zeznań”.
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okoliczności związane z udzieleniem porady prawnej i reprezentowaniem danej
osoby w tym postępowaniu? Zagadnienie to kształtuje się odmiennie na gruncie regulacji Kodeksu postępowania karnego10, Kodeksu postępowania administracyjnego11, a także Kodeksu postępowania cywilnego12. To właśnie ramy
przepisów regulujących postępowanie dowodowe w obrębie tych procedur będą
określały przesłanki i warunki zachowania w tajemnicy informacji, a także niekiedy ich ujawnienia na potrzeby toczących się postępowań.
W dalszej części rozważań zostanie poruszony jedynie aspekt zewnętrznej poufności związanej z wykonywaniem wolnego zawodu. Ma on bowiem
kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego jednostki,
ponieważ gwarantuje zachowanie w poufności informacji, które w innym przypadku mogłyby zostać wykorzystane na potrzeby toczącego się postępowania
administracyjnego, karnego bądź cywilnego. Naruszenie obowiązku zachowania
tajemnicy przez osobę wykonującą zawód zaufania publicznego jako działanie
bezprawne powinno w zasadzie prowadzić do uniemożliwienia wykorzystania tych informacji w postępowaniu. Jeżeli jednak osoba ta zostanie zwolniona
z obowiązku zachowania tajemnicy, wówczas informacje poufne mogą zostać
ujawnione i dopuszczone jako dowód na potrzeby trwającego postępowania,
a jednostka, których interesów dotyczą te informacje, nie będzie miała na ogół
możliwości wpłynięcia na decyzję organu procesowego.
Spośród zewnętrznych przejawów poufności związanej z wykonywaniem
wolnych zawodów szczególnego znaczenia nabiera ochrona poufności najbardziej wrażliwych informacji dotyczących osób fizycznych czy też jednostek
organizacyjnych. Na ogół ta szczególna ochrona poufności związana jest z tym,
czego dotyczą dane informacje. Jeżeli dotyczą najbardziej intymnych sfer życia
człowieka, czy też ich ujawnienie mogłoby doprowadzić do narażenia na sankcje
o charakterze karnym, to ich ochrona ma przeważnie charakter bezwzględny.
Na gruncie Kodeksu postępowania karnego takie motywy stały za wprowadzeniem bezwzględnego zakazu przesłuchiwania obrońcy (art. 178 pkt 1), a także
uniemożliwieniem zabezpieczenia w toku przeszukania pism lub innych dokumentów obejmujących okoliczności związane z wykonywaniem funkcji obrońcy
(art. 225 § 3).
Ochrona poufności między oskarżonym i obrońcą wychodzi poza prawny
wymiar związany jedynie z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego i podstawowych zasad determinujących kształt wymiaru sprawiedliwości. Tajemnica
obrończa stanowi bowiem element prawa do obrony, które gwarantowane jest
10
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ‒ Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1904, z późn. zm.).
11
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.).
12
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. ‒ Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1360).
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zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym13. Stąd też wywodzi
się jej bezwzględny charakter. Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w cytowanym już orzeczeniu z dnia 22 listopada 2004 r., „jedynym przepisem Konstytucji,
na którym można oprzeć bezwzględny nakaz zachowania tajemnicy zawodowej przez przedstawiciela zawodu prawniczego jest art. 42 ust. 2, przewidujący
prawo do obrony. Z przepisu tego niewątpliwie wynika konstytucyjne prawo każdej osoby, przeciwko której prowadzone jest postępowanie karne, do nieskrępowanego kontaktu z obrońcą”. Powyższe założenia odpowiadają obecnej treści
przepisów Kodeksu postępowania karnego, który – jak już wskazano – zapewnia bezwzględną ochronę tajemnicy obrończej. Co jednak istotne, w pozostałym
zakresie tajemnica adwokacka i radcowska nie statuuje bezwzględnego zakazu
dowodowego i w pewnych przypadkach może zostać uchylona.
Należy zwrócić uwagę, że jedną z podstawowych racji wyróżnienia prawa
do obrony jest dolegliwość sankcji, jakie mogą spotkać osobę uznaną za winną
popełnienia przestępstwa. Długoletnie pozbawienie wolności, dotkliwe grzywny,
czy też przepadek mienia to przykłady sankcji z prawa karnego, które na ogół
są o wiele bardziej dolegliwe niż np. sankcje przewidziane w prawie cywilnym,
gdzie odpowiedzialność sprowadza się z reguły do odpowiedzialności odszkodowawczej. Jak wskazuje się w doktrynie, pojęcie „kary” użyte w art. 42 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej ma znaczenie autonomiczne w porównaniu do ustawodawstwa zwykłego14. Ponadto termin ten „oznacza każdy środek prawny, który
realizuje w sposób dominujący lub wyłączny funkcję represyjną”15. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjmuje się, że kara może dotyczyć na
równi osoby fizycznej, jak i podmiotu zbiorowego, gdyż „istnieje podobieństwo
w sytuacji procesowej oskarżonego i podmiotu zbiorowego w postępowaniu
na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. Przesądza o tym zresztą
sam ustawodawca, nakazując odpowiednie stosowanie do postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego przepisów kodeksu postępowania
karnego”16.
Podobny stopień dolegliwości do sankcji karnych mają także sankcje administracyjnoprawne. Często pełnią także funkcję represyjną, przewidując sankcje
za naruszenie pewnego obowiązku przewidzianego w przepisach prawa materialnego. Jak słusznie wskazuje Trybunał Konstytucyjny, „[i]nterdyscyplinarność
Zob. art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 14 ust. 3 lit. b i d Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku
dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167), art. 6 ust. 3 lit. b i c Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.
(Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284, z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii
Europejskiej (Dz.Urz. UE C 303 z 14.12.2007, s. 1, z późn. zm.).
14
P. Karlik, T. Sroka, P. Wiliński, Art. 42 ust. 1, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja
RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Legalis/el. 2016.
15
Tamże.
16
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r., K 18/03, Lex nr 133746.
13
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mechanizmu karania oznacza, że represyjne sankcje administracyjne należą do
szerszej kategorii prawa represyjnego, odpowiadającego autonomicznemu konstytucyjnemu pojęciu »postępowania karnego« występującemu w art. 42 Konstytucji”17. W dalszej części orzeczenia Trybunał zaznaczył, że przepisy art. 42
Konstytucji mogą być stosowane w odniesieniu do administracyjnych kar pieniężnych jedynie w sposób odpowiedni, a nie wprost18. Także sam przebieg
postępowania administracyjnego nabiera w niektórych przypadkach kształtu
zbliżonego do procedury karnej poprzez m.in. wyposażenie organu administracji w środki przymusu służące efektywnemu pozyskaniu dowodów na potrzeby
toczącego się postępowania.
Dlatego też w moim przekonaniu postępowanie administracyjne w toku,
którego stronę tego postępowania może spotkać sankcja o podobnej dolegliwości do tej, jaka mogłaby ją czekać w postępowaniu karnym, należy rozpatrywać
z uwzględnieniem gwarancji procesowych wypracowanych na gruncie Kodeksu
postępowania karnego. Oznacza to, że stronie takiego postępowania administracyjnego powinno przysługiwać wiele gwarancji proceduralnych obejmujących
m.in. katalog zakazów dowodowych zabezpieczających jej sytuację w postępowaniu dowodowym, regulacje rozkładu ciężaru dowodu na jej korzyść, czy
też właśnie określony zakres rozwiązań chroniących poufność komunikacji
z doradcą prawnym.
Zapewne najbardziej rozbudowany mechanizm wymierzania sankcji administracyjnoprawnych, związanych z naruszeniem przepisów administracyjnego
prawa materialnego, zawierają przepisy prawa ochrony konkurencji. Zarówno
Komisja Europejska, jak i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zostali wyposażeni w szerokie kompetencje śledcze do przeprowadzania kontroli, dokonywania przeszukania, czy też zabezpieczenia dowodów na potrzeby
toczących się postępowań w przedmiocie naruszenia unijnych i krajowych przepisów chroniących konkurencję. Efektem ustaleń poczynionych w ramach tych
postępowań może być wymierzenie sankcji administracyjnych sięgających 10%
obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku obrotowym poprzedzającym
wydanie decyzji19. Istotne jest zaakcentowanie tego aspektu sankcji administracyjnoprawnych w prawie konkurencji już na wstępie, ponieważ badanie procedur służących ich wymierzeniu powinno być prowadzone z uwzględnieniem ich
penalnego charakteru, a w szczególności gwarancji rangi konstytucyjnej i międzynarodowej zabezpieczających prawo do obrony w tego typu postępowaniach.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2013 r., P 26/11, Lex nr 1393835.
Por. wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2002 r., P 12/01, Lex nr 54910 oraz
z dnia 2 września 2008 r., K 35/06, Lex nr 425886.
19
Por. art. 23 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.Urz. UE L 1
z 4.01.2003, s. 1, z późn. zm.), a także art. 106 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 798, z późn. zm.).
17

18
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Dalsza część rozważań zostanie poświęcona jedynie ramom prawa konkurencji,
ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji służących zapewnieniu poufności
komunikacji między prawnikiem a stroną postępowania prowadzonego przez
organ antymonopolowy.
Zarysowana wyżej tematyka była wielokrotnie podejmowana w doktrynie20.
Dotyczy zarówno ochrony poufności w krajowym, jak i w europejskim prawie
konkurencji, które to dwa porządki prawne są ściśle ze sobą związane i wzajemnie się uzupełniają. Potrzeba przygotowania niniejszej pracy nie wynika wobec
tego z niewystarczającego rozwinięcia badań na ten temat w doktrynie, lecz braku
ich ukierunkowania pod kątem prawnoporównawczym, a także nieuwzględnienia wzajemnych relacji między prawem europejskim i krajowym. Wydaje się
także, że nawet ustawodawca nie w pełni rozróżnia zasady rządzące europejskim
i polskim prawem konkurencji. Jak zostanie wskazane w dalszej części artykułu,
może to prowadzić do nieuzasadnionego treścią norm prawnych przemieszania
obu tych porządków prawnych, co może z kolei poskutkować osłabieniem gwarancji proceduralnych w postępowaniu, którego przedmiotem jest wymierzenie
sankcji administracyjnoprawnej, a więc dolegliwości o zbieżnym charakterze
z sankcją karną.

2. OCHRONA POUFNOŚCI KOMUNIKACJI
W PRAWIE EUROPEJSKIM
Od początków istnienia Wspólnot Europejskich ochrona konkurencji była
istotnym narzędziem służącym urzeczywistnieniu zasad leżących u podstaw
gospodarczej integracji Europy. Już w Traktacie paryskim z 1951 r. wprowadzono
pierwsze reguły prawa konkurencji w odniesieniu do sektora węgla i stali21. Arty20
Zob. m.in. B. Turno, Zagadnienie tajemnicy adwokackiej na gruncie prawa konkurencji,
(w:) C. Banasiński, M. Kępiński, B. Popowska, T. Rabska (red.), Aktualne problemy polskiego
i europejskiego prawa ochrony konkurencji, Warszawa 2006, s. 172–189; R. Stankiewicz, Zakres
ochrony tajemnicy zawodowej radcy prawnego jako „prawnika wewnętrznego” w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, (w:) M. Pawełczyk, R. Stankiewicz (red.), Publicznoprawny
status radcy prawnego, Warszawa 2012, s. 309–324; M. Bernat, B. Turno, O potrzebie doskonalenia rozwiązań procesowych w znowelizowanej z dniem 18 stycznia 2015 r. ustawie o ochronie
konkurencji i konsumentów, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015,
nr 2, s. 75–92; R. Stankiewicz, Legal Professional Privilege w polskim prawie antymonopolowym,
„Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2015, z. 2, s. 28–47; K. Kowalik-Bańczyk, Prawo do obrony
w unijnych postępowaniach antymonopolowych. W kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, Warszawa 2012 oraz A. Jones, B. Sufrin, EU Competition Law: Text,
Cases, and Materials, Oxford University Press 2010, s. 1063–1070.
21
Pełna nazwa: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, podpisany dnia
18 kwietnia 1951 r., który wszedł w życie dnia 23 lipca 1952 r.
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kuł 65 ust. 1 Traktatu wskazywał, że: „zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie
praktyki uzgodnione, których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie
lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego”22. Warte uwagi jest,
że w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Chemieframa23 za wystarczające do stwierdzenia istnienia praktyk niedozwolonych było
ustalenie istnienia umowy dżentelmeńskiej (ang. gentlemen’s agreement) między przedsiębiorcami, natomiast w orzeczeniu w sprawie Bayer24 za niedozwolone uznano środki i praktyki pozornie przyjęte jednostronnie przez producenta,
które w kontekście jego relacji z dystrybutorami należy uznać za zawierające
milczącą zgodę tych dystrybutorów. Powyższe wypowiedzi Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dobitnie ukazują jak niejednokrotnie trudno może być
przypisać przedsiębiorcy udział w niedozwolonym porozumieniu. Narzędziem
służącym Komisji w wykrywaniu tego typu praktyk są uprawnienia śledcze,
przypominające uprawnienia organów ścigania w sprawach karnych. Mając na
uwadze jak głęboko ingerują one w prawa obywateli, konieczne staje się ujęcie
ich w ścisłe ramy prawne. Brak jednak takich całościowych regulacji zarówno na
gruncie Traktatu paryskiego, jak i w czasach późniejszych.
Reguły konkurencji na wspólnym rynku zostały powtórzone w Traktacie
Rzymskim z 1957 r.25. Traktat w art. 3 wskazywał, że w celu realizacji zadań
Wspólnoty, wśród których naczelne miejsce zajmowało „ustanowienie wspólnego
rynku i stopniowe zbliżanie polityk gospodarczych Państw Członkowskich”,
działalność Wspólnoty miała objąć m.in. „ustanowienie systemu zapewniającego
niezakłóconą konkurencję we wspólnym rynku” (art. 3 lit f). Strażniczką zasad
konkurencji na wspólnym rynku została ustanowiona Komisja Europejska, która
zastąpiła funkcjonującą w ramach Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali Wysoką
Władzę. Uprawnienia Komisji w tej kwestii precyzowało rozporządzenie Rady
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nr 17 z 1962 r.26 mające na celu wprowadzenie w życie art. 85 i 86 Traktatu, które z kolei wskazywały praktyki niezgodne ze wspólnym rynkiem z punktu widzenia prawa konkurencji. Co istotne,
to pierwsze rozporządzenie nie dookreśliło przesłanek ochrony poufności komunikacji z prawnikiem w postępowaniu przed Komisją, co pozostawiło tę kwestię
orzecznictwu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zagadnienie to zostało
Tłum. własne. Tekst oryginalny: „[t]here are hereby forbidden all agreements among enterprises, all decisions of associations of enterprises, and all concerted practices, which would tend,
directly or indirectly, to prevent, restrict or impede the normal operation of competition within the
common market (…)”.
23
Wyrok ETS z dnia 15 lipca 1970 r., ACF Chemiefarma NV v. Komisja, C-41/69, EU:C:1970:71.
24
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 października 2000 r., Bayer AG v. Komisja,
T-41/96, EU:T:2000:242.
25
Pełna nazwa: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, podpisany dnia
25 marca 1957 r., który wszedł w życie dnia 1 stycznia 1958 r.
26
Dz.Urz. UE L z 1962 r. Nr 13, s. 204, z późn. zm., dalej: rozporządzenie nr 17.
22
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rozstrzygnięte w orzecznictwie Europejskiego Trybunału, który w dwóch wyrokach w sprawach AM&S27 oraz Akzo Nobel Chemicals Ltd. i Akcros Chemicals
Ltd28 stwierdził, że tajemnica zawodów prawniczych ma zastosowanie w postępowaniu prowadzonym przez Komisję na zasadach wskazanych w rozporządzeniu 1/2003. Zasada ta zyskała nazwę Legal professional privilege (LPP).
W orzeczeniu w sprawie AM&S, w którym Europejski Trybunał zadeklarował obowiązywanie zasady LPP w odniesieniu do europejskiego prawa konkurencji, wskazano trzy przesłanki determinujące uznanie danego dokumentu
za wyłączony spod uprawnień śledczych Komisji ze względu na objęcie go
ochroną na mocy LPP. Po pierwsze, korespondencja wymieniona między prawnikiem a przedsiębiorcą musi mieć związek z prowadzonym postępowaniem
przez Komisję. Po drugie, musi ona dotyczyć porad prawnych uzyskanych od
„zewnętrznego prawnika” (ang. external counsel), czyli prawnika niezwiązanego stosunkiem pracy z danym przedsiębiorcą. Po trzecie, prawnik musi być
dopuszczony do zawodu w jednym z państw członkowskich. Powyższe orzeczenie, mimo dość krytycznego przyjęcia, w szczególności wśród przedstawicieli
zawodów prawniczych ze względu na nieobjęcie prawników wewnętrznych (ang.
in-house lawyers), uregulowało na kolejne 20 lat zasadę Legal professional privilege w prawie konkurencji Unii Europejskiej.
Należy zwrócić szczególną uwagę na pochodzenie powyższego zakazu dowodowego, gdyż – uprzedzając dalszy tok rozważań – jego źródło jest zasadniczo
odmienne od tego, który funkcjonuje w prawie polskim. W swoim stanowisku
Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że LPP stanowi zasadę ogólną
prawa Unii Europejskiej29. Co ciekawe, w doktrynie jako przyczyny rozwoju
zasad ogólnych europejskiego prawa wspólnotowego wskazuje się m.in. niekompletność regulacji prawa stanowionego, konieczność zapewnienia efektywności
rozstrzygnięciom Trybunału, a także zachowanie spójności i jednolitości stosowania prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie. Jednocześnie za główne
źródło inspiracji przy formułowaniu zasad ogólnych prawa wspólnotowego wskazuje się zasady wspólne dla systemów prawnych państw członkowskich. Ten tok
rozumowania doprowadził w sprawie AM&S Trybunał do konkluzji, w której
niejako wzorując się na systemach prawnych państw członkowskich, przyjęto
doktrynę LPP na gruncie prawa europejskiego. Błędne byłoby jednak założenie,
według którego zasada ogólna przyjęta przez Trybunał zostaje w całości „przeWyrok ETS z dnia 18 maja 1970 r., AM&S v. Komisja, C-155/79, EU:C:1982:157.
Wyrok TSUE z dnia 14 września 2010 r., Akzo Nobel Chemicals Ltd i Akcros Chemicals Ltd
v. Komisja, C-550/07, EU:C:2010:512.
29
W doktrynie wskazuje się, że zasady ogólne należą do tzw. niepisanych źródeł prawa odkrywanych przez orzecznictwo. Odnoszą się do wartości leżących u podstaw danego systemu
prawnego i przywołują fundamentalne wartości, na których się opiera. Tak J. Maliszewska-Nienartowicz, Zasady ogólne prawa jako źródło europejskiego prawa wspólnotowego, „Państwo
i Prawo” 2005, z. 4, s. 23, oraz K. Wójtowicz, T. Koncewicz, Trybunał Sprawiedliwości i Sąd
Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, Warszawa 2003, s. 17.
27

28
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transferowana” z prawa krajowego jednego bądź kilku państw członkowskich.
Słusznie bowiem podkreśla się, że „(…) z chwilą przyjęcia danej zasady jako
zasady ogólnej prawa wspólnotowego staje się ona niezależnym źródłem tego
prawa i funkcjonuje odrębnie od zasady występującej w porządku prawnym
(międzynarodowym lub krajowym), z którego została zaczerpnięta”30. Jednocześnie zasady ogólne prawa mają pierwszeństwo przed aktami pochodnego prawa
wspólnotowego, a więc również wspomnianym rozporządzeniem nr 1731. Powyższe założenia potwierdza także późniejsze orzeczenie Europejskiego Trybunału
w sprawie Akzo Nobel.
Przechodząc do rozważań na temat aktualnego kształtu prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa konkurencji, warto wskazać, że art. 3 ust. 1 lit. b
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej32 przewiduje, iż „ustanawianie
reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego” należy
do wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej. W dalszej części Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w art. 101 i 102 zawiera analogiczne zakazy praktyk
o antykonkurencyjnym charakterze do tych wyrażonych w Traktacie Rzymskim.
Urzeczywistnieniu tych reguł konkurencji służy obecnie rozporządzenie 1/2003.
Warte podkreślenia jest, że zarówno przyjęcie rozporządzenia 1/2003, jak i ustanowienie Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie wpłynęło zasadniczo
na kształt LPP, gdyż również w tym przypadku ustawodawca europejski nie zdecydował się na ujęcie w prawie stanowionym zasady Legal professional privilege.
Podsumowując, zasada LPP na gruncie prawa europejskiego ma rangę zasady
ogólnej prawa UE, jest szanowana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej i zasadniczo respektowana przez Komisję. Wracając jednak
do początku rozważań na temat LPP w europejskim prawie konkurencji, warto
jeszcze raz podkreślić jak szerokie zastosowanie znajdują normy ustanowione
w TFUE w odniesieniu do reguł konkurencji i co się z tym wiąże – jak szeroko
sięga zasada LPP ustanowiona w orzeczeniach AM&S oraz Akzo Nobel. Nie może
bowiem sięgać poza kompetencje wyraźnie przyznane przez prawo pierwotne
Unii Europejskiej. Przede wszystkim należy podkreślić, że zgodnie z zasadą
przyznania wyrażoną w art. 5 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej33: „[g]ranice
kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonywanie tych kompetencji
podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności”. Oznacza to, że Unia Europejska może podejmować tylko te działania, do których została upoważniona
J. Maliszewska-Nienartowicz, Zasady…, s. 28.
Wyrok ETS z dnia 5 czerwca 1997 r., Ditta Angelo Celestini v. Saar-Sekt-kellerei Faber
GmBH & Co. KG, C-105/94, EU:C:1997:277, oraz wyrok ETS z dnia 11 czerwca 1998 r., Société
générale des grandes sources d’eaux minérales françaises v. Bundesamt für Finanzen, C-361/96,
EU:C:1998:282.
32
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 202 z 7.6.2016, s. 47 (wersja
skonsolidowana).
33
Traktat o Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 202 z 7.6.2016, s. 13 (wersja skonsolidowana).
30
31
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przez państwa członkowskie w Traktatach założycielskich. W dziedzinie prawa
konkurencji z kolei oznacza to, że w gestii prawa Unii Europejskiej leżą reguły
konkurencji w zakresie dotyczącym handlu między państwami członkowskimi,
a więc niedotyczącym jedynie gospodarki państw członkowskich. W kwestiach
mających bardziej praktyczne znaczenie oznacza to, że prawo Unii Europejskiej
znajduje zastosowanie przede wszystkim w postępowaniach prowadzonych przez
Komisję Europejską na podstawie art. 101–102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia nr 1/2003.
W pewnych jednak sytuacjach również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów będzie stosował prawo unijne34. Pewną wskazówką w takich
przypadkach powinna być treść art. 22 rozporządzenia nr 1/2003, który nakazuje organom ochrony konkurencji państw członkowskich stosowanie własnego
prawa krajowego.

3. OCHRONA POUFNOŚCI KOMUNIKACJI
W PRAWIE KRAJOWYM
Mając na uwadze fakt, że co do zasady europejskie prawo konkurencji nie
ingeruje w wewnętrzne prawo konkurencji państw członkowskich tak długo, jak
antykonkurencyjne zachowanie przedsiębiorcy nie wpływa na handel między
państwami członkowskimi, należy przejść do rozważań poświęconych prawu
polskiemu. Podstawową regulacją na gruncie prawa polskiego, w której należy
doszukiwać się odesłania do zasady LPP, jest ustawa o ochronie konkurencji
i konsumentów35. Ustawa ta, poza wskazaniem zakazanych praktyk o analogicznej treści jak w TFUE36, zawiera wiele przepisów proceduralnych normujących postępowanie prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, w tym przepisy odnoszące się do zakazów dowodów w zakresie dotyczącym Legal professional privilege. Co ciekawe, uregulowanie ochrony
tajemnic prawnie chronionych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
nastąpiło przez odesłanie do odpowiedniego stosowania zasad funkcjonujących
na gruncie procedury karnej.
Przeszukaniu w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów zostały
poświęcone dwa przepisy. Artykuł 91 dotyczy postępowania antymonopolowego
Por. art. 10 ust. 1–3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także art. 20 ust. 5
rozporządzenia nr 1/2003. Zob. także R. Stankiewicz, Zakres ochrony tajemnicy zawodowej radcy
prawnego jako „prawnika wewnętrznego” w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, (w:)
M. Pawełczyk, R. Stankiewicz (red.), Publicznoprawny…, s. 323.
35
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r., poz. 798, z późn. zm.).
36
Por. art. 6 i 9.
34
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w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Ma on szerokie zastosowanie, ponieważ dotyczy przeszukania w lokalu mieszkalnym lub w jakimkolwiek
innym pomieszczeniu, nieruchomości lub środku transportu, a więc bez ograniczenia do siedziby przedsiębiorcy, czy też miejsc jego działalności. W takim
przypadku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, na wniosek Prezesa
Urzędu, udzielić zgody na przeprowadzenie przeszukania, w tym na dokonanie zajęcia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, przez funkcjonariuszy Policji. Z kolei zgodnie z art. 91 ust. 4 w zakresie nieuregulowanym
w ustawie do przeszukania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.
Co istotne, w regulacji tej nie jest zaznaczone, jakie przepisy procedury karnej
znajdą zastosowanie, co tworzy szerokie odesłanie, ograniczone jednak wskazaniem, że ma to nastąpić w sposób „odpowiedni”, a więc z pewnymi modyfikacjami wynikającymi z odmienności między jedną a drugą procedurą. Jest to
jednak rzadko stosowany tryb pozyskiwania dowodów na poczet postępowania
antymonopolowego.
O wiele więcej orzeczeń i wypowiedzi przedstawicieli doktryny dotyczy drugiego wymienionego w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów trybu
przeszukania. Artykuł 105n w porównaniu do art. 91 dotyczy zarówno postępowania antymonopolowego, jak i postępowania wyjaśniającego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Ponadto Prezes Urzędu, za zgodą sądu ochrony
konkurencji i konsumentów, może przeprowadzić jedynie u przedsiębiorcy przeszukanie pomieszczeń i rzeczy w tym trybie. Przesłanką przeszukania jest z kolei
istnienie uzasadnionych podstaw do przypuszczenia, że wymienione w treści
przepisu materiały się tam znajdują. Również i ten przepis odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego, chociaż czyni to
przez enumeratywne wyliczenie przepisów, jakie znajdą zastosowanie w sprawie. Jest to jedynie kilka przepisów, z których ze względu na przedmiot rozważań
najważniejsze znaczenie zyskuje przepis art. 225. Dotyczy on bowiem postępowania organu procesowego w przypadku zatrzymania dokumentów zawierających określone w nim tajemnice. Już pierwszą trudnością na gruncie stosowania
tego odesłania jest rozstrzygnięcie, czy w postępowaniu prowadzonym przez Prezesa UOKiK znajdzie zastosowanie tajemnica zawodowa zgodnie z art. 225 § 1,
czyli w praktyce tajemnica radcowska lub adwokacka, czy też odesłanie dotyczy
tajemnicy obrończej, o której mowa w art. 225 § 3.
Na gruncie dotychczasowego stosowania tych przepisów uznanie w orzecznictwie sądu ochrony konkurencji i konsumentów znalazł pogląd, według którego właściwe jest stosowanie przepisu dotyczącego tajemnicy obrończej zgodnie
z art. 225 § 3 Kodeksu postępowania karnego37. Należy podkreślić, że dopuszUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ‒ Kodeks postępowania karnego, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1904, z późn. zm. Z najnowszych orzeczeń porównaj postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 marca 2017 r., XVII Amz 15/17, Lex nr 2334717, z glosą M. Gaca
oraz P. Skurzyńskiego. Zob. także B. Turno, Art. 105(n), (w:) A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Usta37
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czenie odpowiedniego stosowania art. 225 § 1 w zakresie tajemnicy radcowskiej lub adwokackiej prowadziłoby jednocześnie do możliwości zwolnienia
z tej tajemnicy przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w określonych
przypadkach. Wydaje się, że takie rozumienie odesłania do stosowania art. 225
Kodeksu postępowania karnego istotnie ograniczałoby prawa przedsiębiorcy,
u którego czynności przeszukania prowadziłby Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co w konsekwencji mogłoby prowadzić do wypaczenia
odesłania do obwarowanego szerokimi gwarancjami proceduralnymi Kodeksu
postępowania karnego.
Nieco odmiennie postrzega tę kwestię sam ustawodawca. Zgodnie bowiem
z uzasadnieniem do projektu ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego38, która wprowadziła odesłanie do Kodeksu postępowania karnego
w kwestii LPP, zastosowanie znajdą m.in. „przepisy dotyczące zasad postępowania ze znalezionymi w toku przeszukania dokumentami (jak również danymi
informatycznymi, w tym korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną) zawierającymi tajemnice prawnie chronione, zwalniania w określonych przypadkach
z tajemnic (…)”. Wątpliwości może więc budzić przyjęta w orzecznictwie Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów koncepcja tajemnicy obrończej, skoro
wskazanie ustawodawcy wydaje się sugerować, że w postępowaniu prowadzonym
przez Prezesa UOKiK znalazłyby zastosowanie również inne tajemnice prawnie
chronione, co do których istnieje możliwość zwolnienia z ich przestrzegania.
W dalszej jednak części, w kwestii Legal professional privilege „uznano,
iż wystarczającą w tym zakresie regulacją jest obecne odesłanie do art. 225 § 3
Kpk, który odnośnie do przewidzianej w nim »tajemnicy obrończej« może być
interpretowany również w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE,
w szczególności wyroku Trybunału (Wielkiej Izby) z dnia 14.09.2010 w sprawie C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd. i AkcrosChemicals Ltd. przeciwko
Komisji Europejskiej”. Poważne wątpliwości może więc budzić z jednej strony
odesłanie do tajemnicy obrończej, z drugiej zaś zasugerowanie odpowiedniego
stosowania tych przepisów przez odesłanie do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wypowiadał się na gruncie unijnego prawa
konkurencji. Takie rozwiązanie mogłoby w konsekwencji prowadzić do ograniczenia gwarancji procesowych przedsiębiorcy w tak wrażliwych i daleko ingerujących kwestiach, jak czynności przeszukania prowadzonego przez Prezesa
UOKiK.

wa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Lex/el. 2016, oraz M. Bernat, Art. 105(q),
(w:) T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Lex/el. 2014,
i cytowane tam orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
38
Dz.U. z 2014 r. poz. 945.
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4. WNIOSKI
Nie powielając w tym miejscu wyżej wskazanych cech charakterystycznych
dla obowiązywania zasady LPP na gruncie europejskiego i krajowego prawa
konkurencji, a także występujących między nimi różnic, warto jedynie krótko
podsumować, jakie normy prawne i w jakim zakresie znajdują zastosowanie
w obu tych postępowaniach. Nie sposób także przemilczeć kwestie interpretacji
tych norm, z uwzględnieniem ich umiejscowienia w systemie prawnym. Inaczej
bowiem należy interpretować regulacje o charakterze administracyjnoprawnym,
inaczej natomiast normy prawnokarne. W tym drugim przypadku zasadniczo
wyłączona jest wykładnia rozszerzająca, a także zakazane jest stosowanie norm
w drodze analogii.
O ile orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyniosło
istotne wytyczne pozwalające w zadowalający sposób określić zakres zastosowania i znaczenie zasady LPP w europejskim prawie konkurencji, jak to zostało
wskazane wyżej, o tyle więcej niejasności występuje w krajowym prawie konkurencji. Przyczynia się do tego, z jednej strony, niewyczerpująca regulacja zawarta
w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, która ponadto nakazuje stosować przepisy procedury karnej w sposób odpowiedni, z drugiej natomiast, brak
szerokiego omówienia problemu w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Wyżej wskazane odesłanie do literatury odnoszącej się do omawianego zagadnienia39 można potraktować jedynie jako wskazówkę ze względu
na brak oparcia badań na wyraźnej treści przepisów prawa czy też konkretnych
orzeczeniach. Nie ułatwia tego również sam ustawodawca, który w sposób niekonsekwentny i uproszczony wprowadził zasadę LPP do prawa polskiego. Stwarza to jednak szansę na ukucie własnej zasady Legal professional privilege na
gruncie prawa polskiego w orzecznictwie sądu ochrony konkurencji i konsumentów, jak również w praktyce Prezesa UOKiK w sposób zbliżony do tego, w jaki
zasada ta powstała na gruncie prawa europejskiego.
Istnieje potrzeba ścisłego rozgraniczenia reguł proceduralnych organów
antymonopolowych zależnie od tego, czy prowadzą postępowanie na podstawie art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej czy też krajowego prawa ochrony konkurencji. W tym drugim przypadku należy mieć na
uwadze, że jest to sfera niezharmonizowana z prawem unijnym, wobec czego
wykładnia przepisów w świetle regulacji unijnych nie znajduje wystarczającego
uzasadnienia. Ma to tym większe znaczenie, że jak pokazuje przykład obowiązywania zasady Legal professional privilege w obu tych porządkach prawnych,
reguły unijne w tym względzie ustanawiają słabsze gwarancje proceduralne niż
ma to miejsce w prawie krajowym. Prowadziłoby to w istocie do rozszerzającej
39

Zob. przypis 20.
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wykładni przepisów służących wymierzaniu sankcji administracyjnoprawnych,
a więc środków o podobnych charakterze do sankcji karnych.
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PROTECTION OF LEGAL PROFESSIONAL PRIVILEGE
IN THE EUROPEAN UNION AND POLAND

Summary
Legal Professional Privilege is a material procedural safeguard that ensures protection
of communication between undertaking and its legal counsel in the competition law. It is
essential to differentiate the rules governing European and Polish antitrust proceedings
in order to guarantee undertakings the widest possible protection against the search of
premises. In each case when the primary aim of administrative regulations is to penalize
the entrepreneurs for illegal conduct, it should be assured that at least similar safeguards
to these adopted in criminal proceedings are secured.
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UPŁYW TERMINU, NA KTÓRY ZOSTAŁO
USTANOWIONE UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,
A KWESTIA ISTNIENIA ODRĘBNEJ
WŁASNOŚCI LOKALU

1. WPROWADZENIE
Od wielu lat zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie1 istnieje rozbieżność
stanowisk co do kwestii wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu w przypadku wygaśnięcia użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się
budynek, w którym lokal ten jest położony. Koegzystencja obu tych praw podmiotowych powoduje wiele problemów natury teoretycznej, których rozwiązanie
ma doniosłe znaczenie w sferze praktycznej. Brak jednoznacznego uregulowania
omawianej kwestii w Kodeksie cywilnym2, jak również brak możliwości rozwiązania tego zagadnienia poprzez odwołanie się do relacji podrzędność–nadrzędność skłania judykaturę do wyrokowania zgodnie z zasadami słuszności, co
niekoniecznie jest zgodne z podstawowymi założeniami polskiego prawa rzeczowego i wykładnią przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy lokalowej3.
Istniejący problem wydaje się pogłębiać niedawna uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/174, co tym samym stanowi asumpt
do wnikliwego porównania w niniejszym artykule dwóch przeciwstawnych koncepcji, jak również przedstawienia poglądu autora na powyższą kwestię.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 r., IV CSK 234/08, Lex nr 590264;
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 września 2009 r., I CSK 6/09, OSNC 2010, nr A, poz. 23.
2
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025,
z późn. zm. (dalej: k.c.).
3
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 716,
z późn. zm. (dalej: u.w.l.).
4
OSNC 2017, nr 12, poz. 132.
1
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2. POGLĄD OPOWIADAJĄCY SIĘ ZA NIEWYGAŚNIĘCIEM
ODRĘBNEGO PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU
Pierwszym poglądem, który zostanie omówiony, będzie pogląd opowiadający
się za niewygaśnięciem odrębnego prawa własności lokalu, mimo że prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się budynek, wygasło.
Innymi słowy, jego zwolennicy opowiadają się za przyjęciem, iż użytkowanie
wieczyste jest niejako prawem słabszym, a jego upływ nie ma żadnego wpływu
na prawo odrębnej własności lokalu.
Powyższe stanowisko opiera się na teorii odrzucającej stosowanie per analogiam art. 235 § 2 k.c. wraz z art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami5.
Pierwszy z przepisów jednoznacznie stwierdza, że przysługująca wieczystemu
użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest
prawem związanym z użytkowaniem wieczystym. Drugi stanowi natomiast, iż
w razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie albo na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu,
użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez
niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia. Tym samym, wykładnia
językowa przywołanych przepisów wskazuje, że w razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego gaśnie również prawo własności budynków i innych urządzeń,
które wieczysty użytkownik wybudował (prawo własności jest w tym przypadku
prawem związanym z użytkowaniem). Należy zauważyć, że w tym przypadku
będziemy mieli do czynienia z rzymską zasadą superficies solo cedit – budynki
i urządzenia stają się częściami składowymi gruntu i przechodzą na własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (w zależności od tego,
na czyim gruncie zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego, które
wygasło). Pogląd ten, odwołujący się ponadto do standardów konstytucyjnych,
znalazł wyraźne odbicie we wspomnianej już uchwale Sądu Najwyższego z dnia
25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17.
W powyższym rozstrzygnięciu Sąd Najwyższy porównał zakres przepisów
omawianych w akapicie poprzednim z art. 3 ust. 1 u.w.l. w związku z art. 4 ust. 3
u.w.l. Pierwszy z omawianych przepisów ustawy lokalowej stanowi, że w razie
wyodrębnienia własności lokali właścicielowi przysługuje udział w nieruchomości wspólnej dopóty, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomością
wspólną w tym przypadku jest grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie
służą do wyłącznego użytku właścicieli lokalu. Literalne brzmienie art. 4 ust. 3
u.w.l. prowadzi natomiast do wniosku, że jeżeli budynek został wzniesiony na
gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, to przedmiotem wspólności jest
właśnie to prawo. Wskutek tego Sąd Najwyższy uznał, że są to w części prze5
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 121, z późn. zm. (dalej: u.g.n.).
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pisy określające tę samą materię, jednakże nie w odniesieniu do budynków, lecz
lokali. Należy zatem uznać, że zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generalis pierwszeństwo stosowania przysługuje przepisom ustawy lokalowej. Zgodnie
z ustawą o własności lokali to prawo własności lokalu jest więc prawem nadrzędnym, a prawo od udziału w prawie użytkowania wieczystego ‒ prawem podrzędnym6. Innymi słowy, nie może dojść do wygaśnięcia akcesoryjnego prawa
użytkowania wieczystego tak długo, jak długo trwa własność. Przyjęcie takiej
wykładni przez Sąd Najwyższy realizuje, zdaniem zwolenników teorii niewygaśnięcia odrębnej własności lokali, konstytucyjne gwarantowaną ochronę własności. Takie rozstrzygnięcie omawianej kwestii jest zgodne z poglądami Rzecznika
Praw Obywatelskich. Na marginesie należy wspomnieć, że za przedstawionym
poglądem przemawia również zasada lex posterior derogat legi priori. Rozważania te prowadzą do zgodnego wniosku, że brak jest jakichkolwiek podstaw do
traktowania odrębnej własności lokali jako własności ograniczonej w czasie.
Powyższy pogląd Sądu Najwyższego jest paralelny z dodanym w 2004 r.
art. 3a u.w.l. W przepisie tym uregulowano zasady oddawania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, stwierdzając w sposób jednoznaczny,
że oddana w użytkowanie wieczyste ułamkowa część jest prawem związanym
z jego własnością. Zwolennicy teorii niewygaśnięcia argumentują, że przepis ten
definitywnie rozstrzyga omawiane zagadnienie. Mianowicie, udział w prawie
użytkowania wieczystego gruntu jest związany z odrębną własnością lokalu, co
prowadzi do konkluzji, że wygaśnięcie użytkowania wieczystego nie ma wpływu
na wygaśnięcie własności lokali. Powyższą tezę podziela prof. R. Strzelczyk,
zdaniem którego nie do obrony jest pogląd opowiadający się za wygaśnięciem
odrębnej własności lokalu na skutek upływu terminu prawa akcesoryjnego, jakim
jest użytkowanie wieczyste7. Jego zdaniem, sam fakt traktowania użytkowania
wieczystego jako prawa związanego implikuje tezę, że gdyby jego wygaśnięcie
powodowało wygaśnięcie odrębnej własności lokalu, to mielibyśmy do czynienia
z absurdem.
R. Strzelczyk odwołuje się ponadto do wykładni historycznej. Zdaniem autora,
dominacja w poprzednim systemie prawnym własności społecznej powodowała,
że wygaśnięcie użytkowania wieczystego wiązało się jednocześnie z zakończeniem stosunku własności lokalu. Stosunek ten był nie do utrzymania w przypadku jego konkurencji z silnie chronioną własnością państwową. Zastąpienie
Konstytucji PRL ustawą zasadniczą z 1997 r. zmieniło diametralnie podejście
do prawa własności, co znajduje także odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu
cywilnego oraz ustawy lokalowej. Wszystko to spowodowało, że w obecnym staE. Bończak-Kucharczyk, Komentarz do art. 3a, (w:) E. Bończak-Kucharczyk (red.), Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, Warszawa 2016.
7
R. Strzelczyk, Komentarz do art. 3a, (w:) R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali. Komentarz, Legalis/el. 2015.
6
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nie prawnym pogląd uznający kres prawa własności lokalu na skutek wygaśnięcia użytkowania wieczystego nie zasługuje na aprobatę.
Zwolennicy teorii niewygaśnięcia prawa własności lokali upatrują w przepisach Konstytucji z 1997 r. jeszcze większej ochrony ich poglądów aniżeli
prof. R. Strzelczyk. Z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP słusznie wywodzą oni bezterminowy charakter własności nieruchomości. Jednakże idą oni o krok dalej
i uważają, że w zakres pojęcia „własność nieruchomości” wchodzi także własność nieruchomości lokalowej. Przyjęcie tego poglądu prowadzi do konstatacji,
że sprzeczne z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony prawa własności byłoby
twierdzenie, że wygaśnięcie użytkowania wieczystego prowadziłoby do zakończenia prawa własności lokalu. Tego samego zdania jest również Rzecznik Praw
Obywatelskich, który w pytaniu prawnym (wspomniana już uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17) zarysowuje podobną argumentację. Próbę poszukiwania ochrony teorii niewygaśnięcia poprzez odwołanie
do Konstytucji RP konstruuje również G. Wolak8, który wysnuwa wniosek, że
dopuszczenie poglądu mówiącego o wygaśnięciu własności lokalu oznaczałoby
wyrażenie zgody na utratę mieszkania przez osoby, które nabyły lokale mieszkalne w sposób zgodny z prawem. Ergo, takie rozwiązanie byłoby niezgodne
z art. 75 Konstytucji RP nakładającym obwiązek prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych.
Kolejnym argumentem opowiadającym się za niewygaśnięciem odrębnej
własności lokali w przypadku wygaśnięcia użytkowania wieczystego gruntu
jest potraktowanie jej jako własności w rozumieniu art. 140 k.c. W takim przypadku mamy do czynienia z relacją „góra‒dół”, gdzie nadrzędnym prawem jest
własność lokalu, a podrzędnym ‒ udział w prawach do nieruchomości wspólnej. Jak zauważył Sąd Najwyższy9, układ taki powoduje, że prawo własności jest
w powyższej relacji prawem samodzielnym oraz niezależnym. Ponadto zdaniem
Sądu Najwyższego nie do przyjęcia jest pogląd, który uznaje prawo własności
lokalu za obciążenie ustanowione na użytkowaniu wieczystym. Okazuje się
więc, że do opisania stosunku obu praw podmiotowych należy odwołać się do
instytucji akcesoryjności, gdzie w opinii zwolenników teorii niewygaśnięcia,
m.in. A. Zbiegień-Turzańskiej10, akcesoryjnym prawem jest prawo użytkowania wieczystego. Jeżeli zatem przyjmiemy pogląd, że prawo własności może być
ograniczone jedynie limitami ustawowymi, a w obecnym ustawodawstwie brak
8
G. Wolak, Wpływ wygaśnięcia użytkowania wieczystego na byt odrębnej własności lokalu, „Rejent” 2017, nr 10(318); „Przyjęcie poglądu przeciwnego oznaczałoby, że właścicielowi
wyodrębnionego lokalu przysługiwałoby prawo czasowe (terminowe), a ponadto, że utraciłby on
własność nieruchomości bez podstawy prawnej. (…) Byłoby to nie do pogodzenia z zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP). (...) Zasada ochrony własności wyrażona
jest też wprost w art. 21 Konstytucji RP. Także zatem powyższa zasada konstytucyjna winna wyznaczać sposób wykładni przepisów art. 235 § 2 k.c. w związku z art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 3 u.w.l.”.
9
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 r., IV CSK 234/08, Lex nr 590264.
10
A. Zbiegień-Turzańska, (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komenatrz, Warszawa 2013.
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przepisu mówiącego o jego wygaśnięciu na skutek upływu czasu trwania użytkowania wieczystego, to prowadzi to do konkluzji, iż odrębna własność lokalu nie
wygaśnie. Co więcej, będzie ona miała decydujący wpływ na czas trwania użytkowania wieczystego – jak długo trwa odrębna własność, tak długo użytkowanie
wieczyste nie może wygasnąć.
W doktrynie podnosi się również wiele argumentów będących w mojej opinii
kwestiami pobocznymi. Między innymi, zwraca się uwagę na istnienie roszczenia o przedłużenie czasu trwania użytkowania wieczystego przy braku takiego
uprawnienia po stronie właściciela lokalu, którego prawo własności jest związane z prawem użytkowania wieczystego11. Ponadto R. Strzelczyk12 podnosi, że
przyjęcie poglądu opowiadającego się za wygaśnięciem własności lokali prowadziłoby do stratyfikacji prawa własności na własność bezterminową oraz terminową. Teza ta wydaje się być jednak nader wątpliwa.
Kończąc powyższe rozważania na temat niewygaśnięcia prawa własności
lokali w przypadku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu, chciałbym dodać, iż doktryna w większości opowiada się za niniejszym stanowiskiem.
W tym przypadku pogląd słuszności wydaje się dominować nad poglądem zgodnym z wykładnią literalną.

3. POGLĄD OPOWIADAJĄCY SIĘ ZA WYGAŚNIĘCIEM
ODRĘBNEGO PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU
Prezentację stanowiska opowiadającego się za wygaśnięciem prawa odrębnej własności lokali w przypadku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego
gruntu, na którym lokale się znajdują, należy zacząć od wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 września 2009 r., I CSK 6/0913. Tezy wyroku są następujące:
1) prawo własności lokalu jest prawem głównym w stosunku do udziału we
własności budynku i innych urządzeń (art. 3 ust. 2 u.w.l.), a podrzędnym (związanym) w stosunku do udziału w wieczystym użytkowaniu gruntu (art. 235 § 2
i 241 k.c.);
2) prawo własności lokalu jest ograniczone w czasie, bowiem jego istnienie nie może przekraczać czasu trwania własności budynku wygasającej wraz
z wygaśnięciem wieczystego użytkowania.
Sąd Najwyższy w przedstawionym rozstrzygnięciu odwołał się do nadzwyczaj często stosowanej w prawie rzeczowym teorii hierarchii praw. Relacje w tym
G. Wolak, Wpływ…
R. Strzelczyk, Komentarz do art. 7, (w:) R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali…, pkt VII
ppkt 16, Legalis/el. 2015.
13
Lex nr 5281218.
11

12
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przypadku są następujące: między współwłasnością budynku (prawo związane)
a użytkowaniem wieczystym gruntu (prawo główne) mamy do czynienia ze stosunkiem podrzędności, natomiast między odrębną własnością lokalu a udziałem w nieruchomości wspólnej zachodzi stosunek nadrzędności. Innymi słowy,
prawo własności lokalu jest prawem głównym w stosunku do udziału we własności budynku i innych urządzeń, a podrzędnym (związanym) w stosunku do
udziału w wieczystym użytkowaniu gruntu. Do podobnych konkluzji doszedł
Sąd Najwyższy w kolejnym wyroku z dnia 10 listopada 2010 r., II CSK 197/1014:
„Zgodnie z art. 235 § 2 k.c., przysługująca użytkownikowi wieczystemu własność
budynków jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym, a konsekwencją takiego stanu jest utrata własności i powrót oddającego grunt w użytkowanie
wieczyste w razie rozwiązania umowy, bądź upływu terminu użytkowania wieczystego”. Z kolei w następnym wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia
2013 r., II CKN 1155/0015, stwierdzono, że Kodeks cywilny nadał prawu wieczystego użytkowania gruntu dominującą pozycję w stosunku do prawa własności
budynków na tym gruncie, które jest prawem głównym, a prawem związanym
własność posadowionych na tym gruncie.
Jak łatwo zauważyć, judykatura w dotychczasowym orzecznictwie posługiwała się zastosowaniem literalnego brzmienia art. 235 § 2 k.c. Przepis explicite
stwierdza, że własność budynków i urządzeń na użytkowym gruncie jest prawem
związanym z użytkowaniem wieczystym, a tym samym wygasa wraz z użytkowaniem wieczystym16. W związku z powyższym, w przeciwieństwie do zwolenników teorii niewygaśnięcia, należy zastosować wnioskowanie per analogiam do
odrębnej własności lokali. Przyznanie prymatu art. 235 § 2 k.c. niweczy wszelkie
próby poszukiwania możliwości utrzymania odrębnej własności lokalu, mimo że
użytkowanie wieczyste wygasło.
Podnosi się ponadto17, że nie bez znaczenia jest fakt, iż nieruchomości budynkowe i lokalowe istnieją tylko wtedy, gdy ma to wyraźną podstawę w ustawie.
Wydaje się więc, że o losie nieruchomości gruntowej nie może decydować nieruchomość budynkowa lub lokalowa. Zgodnie z art. 235 § 2 k.c. w przypadku
wygaśnięcia użytkowania wieczystego gaśnie również udział właściciela lokalu
w nieruchomości wspólnej. Niewątpliwie wynika z tego, że nie ma prawa bytu
pogląd opowiadający się za istnieniem odrębnej własności lokalu bez istnienia
udziału w nieruchomości wspólnej. Zasadę tę wyraźnie akcentuje doktryna,
która uznaje, że prawo własności lokalu wygasa w sytuacji, gdy traci on charakter odrębnego od gruntu przedmiotu własności, jak również wraz ze zniszLex nr 737257.
OSNC 2004, nr 4, poz. 61.
16
Tak Z. Truszkiewicz, (w:) E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 4. Prawo
rzeczowe, Warszawa 2012, s. 50.
17
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17, OSNC 2017, nr 12,
poz. 132.
14

15
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czeniem rzeczy (lokalu). Z tego też powodu uznanie, że prawo własności lokalu
trwa pomimo wygaśnięcia użytkowania wieczystego, prowadziłoby do paradoksalnych skutków, które nie są zgodne z podstawowymi założeniami prawa
rzeczowego.
Ponadto zwolennicy teorii wygaśnięcia odrębnej własności lokalu argumentują swój pogląd przez stwierdzenie, że większą wartość ekonomiczną stanowi
grunt oraz budynki na nim wzniesione, co pozwala ich zdaniem stwierdzić, że
głównym prawem właściciela lokalu jest prawo udziału w nieruchomości wspólnej. Tym samym prawo własności lokalu, będące prawem akcesoryjnym, w myśl
łacińskiej zasady accessorium sequitur principale podąża za prawem udziału
właściciela. Jeżeli zatem uznajemy, że prawo udziału w nieruchomości wspólnej wygasa razem z wygaśnięciem użytkowania wieczystego, to należy przyjąć
pogląd, iż prawo odrębnej własności lokalu również wygasa.
Do interesujących konkluzji dochodzi również T. A. Filipiak18, który uważa,
iż w przypadku wyodrębnienia własności lokalu na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste dochodzi do wykreowania trzech praw: prawa własności lokalu,
prawa współwłasności tych części budynku i innych urządzeń, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz prawa współużytkowania wieczystego gruntu. W przedstawionej sytuacji T. A. Filipiak twierdzi, że co prawda
własność lokalu jest prawem głównym w stosunku do udziału we współwłasności
lokalu, to jednak taka relacja nie ma wpływu na stosunek między użytkowaniem
wieczystym a rozdzielonym na odrębne lokale budynkiem.
Opowiedzenie się za teorią wygaśnięcia powoduje, że należy odrzucić pogląd
oparty na tezie, iż art. 3a u.w.l. przesądza o dalszym trwaniu odrębnej własności lokalu po wygaśnięciu związanego z nią użytkowania wieczystego. Zdaniem
Sądu Najwyższego: „Przyjęte w tym przepisie rozwiązania – mające na celu
zachowanie zasady »jednorodzajowości« prawa do gruntu oraz ujednolicenie terminu końcowego trwania prawa użytkowania wieczystego przez ustalenie jednego terminu dla wszystkich lokali, niezależnie od daty wyodrębnienia lokalu,
z którym związany jest udział w tym prawie – nie zmieniają na gruncie obowiązującego prawa istoty relacji zachodzących między prawem odrębnej własności
lokalu a udziałem we współwłasności budynku i we współużytkowaniu wieczystym zabudowanego gruntu”. Przedstawiony wywód prowadzi do konkluzji, że
odrębna własność lokalu jest prawem terminowym, gdzie prawo użytkowania
wieczystego determinuje byt prawny odrębnej własności lokalu.
Trójpodział praw rzeczowych19 to kolejny argument za tym, iż prawo odrębnej własności lokalu jest prawem akcesoryjnym i wygasa w przypadku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego. Odwołanie w tym względnie poczynił
T. A. Filipiak, (w.) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne
prawa rzeczowe, Lex/el. 2012.
19
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Rodzaje praw rzeczowych: prawo własności, użytkowanie wieczyste, prawo odrębnej własności, (w:) Prawo rzeczowe, Warszawa 2012, s. 35.
18
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Sąd Najwyższy20, który stwierdzi, że Kodeks cywilny nadał – w sposób niebudzący wątpliwości – prawu wieczystego użytkowania gruntu nadrzędny charakter w stosunku do prawa własności budynków i urządzeń. Przyjmując, że art. 235
§ 2 k.c. odnosi się również do prawa własności lokali, należy uznać, iż użytkowanie wieczyste jest prawem nadrzędnym nad prawami z nim związanymi.
Zatem dominacja użytkowania wieczystego jest zdaniem zwolenników teorii niewygaśnięcia kolejnym argumentem utwierdzającym ich w przekonaniu, że prawo
odrębnej własności jest prawem akcesoryjnym.
Końcowym, ale zarazem najważniejszym argumentem zwolenników teorii
wygaśnięcia odrębnego prawa własności lokalu jest powoływanie się na zasadę
nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet. Wyrażają oni pogląd,
że użytkownik wieczysty, który ustanawia odrębną własność lokali w budynku
posadowionym na gruncie oddanym mu w wieczyste użytkowanie, może uczynić
to tylko w takim zakresie czasowym, w jakim przysługuje mu prawo użytkowania wieczystego. Stanowisko to nie narusza art. 64 ust. 3 Konstytucji RP, gdyż
odpowiada przewidzianej w tym przepisie możliwości ograniczenia prawa własności w drodze ustawy.
Biorąc powyższe argumenty zwolenników teorii wygaśnięcia prawa własności lokalu w przypadku wygaśnięcia wieczystego użytkowania gruntu, na którym
lokale się znajdują, należy stwierdzić, że nierozerwalną cechą własności lokalu
jest powiązanie go z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu. Tym samym
udział ten ma charakter nadrzędny, co powoduje, że prawo własności lokalu jest
prawem związany. Innymi słowy, los użytkowania wieczystego przesądza o losie
odrębnej własności lokalu.

4. STANOWISKO AUTORA
Mając na względzie oba stanowiska, uważam za bardziej uzasadniony drugi
z przytoczonych poglądów, tj. mówiący o wygaśnięciu odrębnego prawa własności lokali w przypadku wygaśnięcia użytkowania wieczystego nieruchomości będącego skutkiem upływu terminu, na jaki to prawo rzeczowe zostało
ustanowione. Pragnę natomiast wyraźnie podkreślić, że przedstawiony problem
wymaga jednoznacznego uregulowania przez ustawodawcę. Lakoniczne przepisy dotyczące zmiany oraz wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokali są niewystarczające, co prowadzi w rezultacie do konieczności odczytywania przez
judykaturę oraz doktrynę wzajemnych relacji między prawem własności lokalu
a innymi prawami rzeczowymi. Należy zatem stwierdzić, że doktryna słusznie
20
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2003 r., II CKN 1155/00, OSNC 2004, nr 4,
poz. 61.
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(J. Skąpski, K. Korzan) krytykuje ustawę o własności lokali, zwłaszcza w kwestii
jej niejasności.
Przechodząc do argumentacji, chciałbym zacząć od odwołania się do art. 235
§ 2 k.c. w związku z art. 33 ust. 2 u.g.n. Wykładnia obu tych przepisów prowadzi
do jednoznacznego wniosku, że w przypadku wygaśnięcia prawa użytkowania
wieczystego dochodzi jednocześnie do utraty przysługującej wieczystemu użytkowników własności budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie21. Przedstawioną tezę potwierdza również orzecznictwo Sądu Najwyższego22. Wobec tego
należy teraz dokonać porównania wspomnianych przepisów pod kątem ich stosowania z przepisami ustawy lokalowej – art. 3 ust. 1, art. 3a, art. 4 ust. 3. Zgadzam
się z poglądem, iż zakres wspomnianych przepisów jest w znacznym stopniu
zbieżny. Niemniej uważam, że kluczem do znalezienia rozwiązania jest posłużenie się art. 1 ust. 2 u.w.l., gdzie znajdziemy odwołanie do przepisów Kodeksu
cywilnego w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą. Żaden z przepisów
ustawy lokalowej nie stanowi explicite, iż wygaśnięcie użytkowania wieczystego
na gruncie, na którym znajduje się nieruchomość z wyodrębnionymi lokalami,
powoduje wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokali. W rezultacie odpowiedzi
na postawiony problem należy zatem szukać w przepisach Kodeksu cywilnego.
Bez wątpienia przepisem, którego zakres obejmuje wspomniany problem prawny,
jest art. 235 § 2 k.c. Mimo że powyższa regulacja odnosi się do losu budynków
i urządzeń przysługujących użytkownikowi, to na podstawie wnioskowania per
analogiam należy go odnosić także do lokalu. W następstwie tego nie jest możliwe utrzymywanie odrębnej własności lokalu w przypadku, gdy użytkowanie
wieczyste (jako prawo główne) wygasa.
Co ciekawe, do podobnych wniosków dochodzi Sąd Najwyższy. Na początku
uzasadnienia uchwały z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17, za poglądem
aprobującym wygaśnięcie odrębnej własności lokalu opowiada się również Sąd
Najwyższy: „(…) wraz z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego gruntu,
na którym wzniesiony jest budynek, obejmujący wyodrębnioną własność lokalu,
gaśnie również prawo własności lokalu, przemawiają argumenty wynikające
z wykładni językowej, systemowej oraz funkcjonalnej art. 235 § 2 k.c.”. Tym
bardziej może dziwić fakt, że końcowa teza powyższej uchwały jest zupełnie
odmienna, aniżeli prawidłowo przeprowadzona przez Sąd Najwyższy wykładnia
obowiązujących przepisów. Posłużenie się w tym przypadku wieloma zasadami
konstytucyjnymi, które służą Sądowi Najwyższemu do uzasadnienia stanowiska
odmiennego od wykładni literalnej, nie znajduje uzasadnienia. Obrany kierunek
rozstrzygnięcia przyczynia się do stwarzania precedensów, które w systemie civil
law nie powinny mieć miejsca.
Z. Radwański, Funkcja społeczna, treść i charakter prawny odrębnej własności lokali,
„Studia Cywilistyczne” 1968, t. XI, s. 100.
22
Wspomniany już wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2003 r., II CK 1155/00,
OSNC 2004, nr 4, poz. 61.
21
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Opowiadając się za poglądem wygaśnięcia odrębnej własności lokalu, należy
ponadto odwołać się do wspomnianej już zasady nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet. Nie ulega wątpliwości, iż przyjęcie poglądu opowiadającego się za niewygaśnięciem własności lokalu narusza łacińską regułę
w dwóch aspektach. Pierwszy z nich został przedstawiony powyżej i dotyczy kwestii bezterminowości prawa własności lokalu. Nie do zaakceptowania
jest stanowisko, że użytkownik wieczysty, któremu przysługuje prawo ograniczone w czasie, tworzy bezpośrednio na nim prawo o charakterze bezterminowym. Zatem ustanowienie nieograniczonego w czasie prawa własności lokali
nie mogłoby wywołać skutków prawnych, które będą sięgały poza czas trwania
użytkowania wieczystego23. Drugim aspektem, ale w tym przypadku o wiele
ważniejszym, jest kwestia rozporządzenia przez wieczystego użytkownika prawem w zakresie przekraczającym to, co mu przysługuje. Słusznie przyjmuję się,
że użytkowanie wieczyste jest prawem na rzeczy cudzej (ius in re aliena). Wobec
tego wieczysty użytkownik nie przenosi na właściciela odrębnego lokalu prawa
własności przysługującego właścicielowi gruntu. W związku z tym, właściciel
lokalu godzi się na terminowość oraz ograniczony zakres przysługującego mu
prawa. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego jest tylko i wyłącznie ujemnym
następstwem wcześniejszej decyzji właściciela lokalu. Należy zauważyć, że ustanowienie odrębnej własności lokalu jest w większości przypadków dokonywane
na podstawie umowy. Zatem osoba nabywająca lokal godzi się, że w przyszłości
może stracić przysługujące jej prawo. Ustawowy wymóg wpisu w księdze wieczystej (art. 7 ust. 2 u.w.l.) tylko potwierdza, że właściciel jest w pełni świadomy
złożonego oświadczenia woli. Reasumując, pogląd przyjmujący niewygaśnięcie
własności lokalu jest nie do zaakceptowania w świetle naczelnej zasady prawa
rzeczowego nemo plus iuris.
Warto również zwrócić uwagę, iż przyjęcie teorii niewygaśnięcia odrębnej
własności lokalu prowadzi do sytuacji, gdzie dzielimy własność na gorszą i lepszą. Zróżnicowanie to polega na uznaniu nadrzędności własności lokalu nad własnością gruntu, na którym lokal ten się znajduje. Nie ulega wątpliwości, że tego
typu dychotomia przyczynia się do osłabienia pewności prawa, a tym samym
narusza cywilny ład prawa własności. W świetle rozważań dotyczących nemo
plus iuris należy ponadto zauważyć, że po raz kolejny przyznajemy właścicielowi
lokalu więcej praw, aniżeli miał jego poprzednik prawny (użytkownik wieczysty). Zatem trudny do przyjęcia wydaje się pogląd, że przysługujące mu prawo
własności lokalu nie wygasa.
Ponadto przedstawione zagadnienie wymaga rozwiązania, które będzie
zgodne z zasadą superficies solo cedit. Nie ulega wątpliwości, że wygaśnięcie
użytkowania wieczystego prowadzi do przywrócenia wspomnianej zasady, co
23
S. Rudnicki, G. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność
i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2001, s. 370.
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oznacza, że własność budynków i urządzeń na gruncie oddanym w wieczyste
użytkowanie wraca do właściciela nieruchomości gruntowej24. Jeżeli więc opowiemy się za dalszym istnieniem prawa własności lokalu, to należy dokonać
dogłębnej analizy kwestii korzystania przez właścicieli lokali z niektórych części
budynków położonych poza lokalem – klatka schodowa, piwnice, komórki oraz
prawa do gruntu pod tym budynkiem. Wydaje się, że w przypadku niezapewnienia trwałego prawa do niektórych części budynku (najprawdopodobniej będzie to
służebność drogi koniecznej), właściciel lokalu byłby pozbawiony prawa wykonywania swoje własności – ius utendi. Konieczność zapewnienia właścicielowi
lokalu nowego prawa przez właściciela gruntu spowodowałoby także ograniczenie prawa własności tego drugiego, co jest niezgodne z art. 64 Konstytucji RP.
Uzasadnione jest więc twierdzenie, że niewygaśnięcie prawa własności lokalu
prowadzi do wielu komplikacji natury praktycznej, a co gorsza, prowadzi do
naruszenia wymienionej w akapicie zasady.
Przyjęcie poglądu opowiadającego się za niewygaśnięciem prawa własności lokalu wydaje się być również idealną szansą na działanie in fraudem legis.
Posłużę się przykładem, który przedstawi ten proceder: użytkownik wieczysty
na kilka miesięcy przed planowanym terminem wygaśnięcia prawa użytkowania
wieczystego gruntu, na którym znajduje się wybudowany przez niego budynek,
wie, że nie będzie wnioskował o przedłużenie swojego prawa. Nie chcąc stracić
zainwestowanych pieniędzy w budowę budynku, postanawia ustanowić w nim
odrębną własność lokalu. Wskutek tego właściciel gruntu nie jest w stanie odzyskać swojego pierwotnego prawa w kształcie, w jakim ono mu przysługiwało.
Jak łatwo zauważyć, powyższy przykład pokazuje swoistego rodzaju sprzeczność
w przyjęciu koncepcji, która stwierdza niewygaśnięcie prawa odrębnej własności
lokalu. Tym samym, pokazuje to kolejny przykład naruszenia zasady nemo plus
iuris, gdzie niesłusznie uznaje się, że wieczysty użytkownik ma możliwość rozporządzania prawami, które de iure mu nie przysługują.
Zwolennicy teorii niewygaśnięcia własności lokalu stoją na stanowisku, że
przyjęcie odmiennego poglądu wiązałoby się z realnym, choć czasowym, przysporzeniem majątkowym po stronie Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego25. Ich zdaniem, brak przepisu mówiącego o przyznaniu prawa do
wynagrodzenia właścicielowi lokalu, który utraciłby swoje prawo ex lege, powoduje, że pogląd opowiadający się za wygaśnięciem uprawnień właściciela jest
nie do przyjęcia oraz jest rozwiązaniem niesłusznym i niesprawiedliwym. Na
poparcie swojej tezy przywołują istnienie art. 33 ust. 2 u.g.n., który przyznaje
właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) budynku oraz urządzeń wzniesionych na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie wyraźne prawo do wynagrodzenia. Uważam jednak, że o ile nie ma w przepisach mowy o wynagrodzeniu
24
T. Smyczyński, Wygaśnięcie użytkowania wieczystego, „Palestra” 1971, nr 7–8, s. 17–19,
oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2010 r., II CSK 198/10, Lex nr 737258.
25
G. Wolak, Wpływ…
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dla właściciela lokalu, to jesteśmy w stanie metodami wykładni znaleźć przynajmniej dwie możliwości rozwiązania powyższej kwestii. Pierwszą jest oczywiście wnioskowanie per analogiam – skoro prawo właściciela budynku wygasa,
a przepis prawa przyznaje mu wynagrodzenie, to taki sam reżim prawny należy
zastosować w stosunku do właściciela lokalu. Drugą natomiast jest możliwość
roszczenia regresowego przysługującego właścicielowi lokalu względem użytkownika wieczystego. W związku z tym uważam, że argumenty zwolenników
teorii niewygaśnięcia przywołane w niniejszym akapicie są nietrafne.
Rozważając powyższy problem prawny, nie można pominąć kwestii bliskości prawa odrębnej własności lokalu do spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu. Konstrukcyjna zbieżność obu tych praw stwarza konieczność dokonania
bliższej analizy prawa spółdzielczego. Prawo to uregulowane w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych26 zostało zaszeregowane przez ustawodawcę do
kategorii ograniczonych praw rzeczowych. Z jurydycznego punktu widzenia jest
ono prawem na rzeczy cudzej. Zatem, w przypadku gdy grunt pod budynkiem nie
jest własnością spółdzielni, a jest oddany w użytkowanie wieczyste, to w takim
wypadku własność lokalu jest ograniczona w czasie i nie może trwać dłużej od
prawa użytkowania wieczystego. W mojej opinii podobieństwo odrębnej własności lokalu do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest na tyle duże,
że oba prawa należy traktować w sposób zbliżony. Konkludując, jeżeli na skutek
wygaśnięcia użytkowania wieczystego gruntu wygasa także prawo spółdzielcze,
to należy uznać, że ten sam skutek następuje w stosunku do odrębnej własności
lokalu.
Kolejną kwestią, która zasługuje na bliższą analizę, jest ewentualna sprzedaż nieruchomości lokalowej po wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego
gruntu, na którym nieruchomość ta się znajduje. Jak słusznie podnosi się w judykaturze27: „Prawo własności lokalu oraz prawo własności budynku i użytkowania
wieczystego gruntu, na którym budynek się znajduje, nie mogą być przedmiotem
odrębnego obrotu prawnego. Z tego względu umowa o ustanowienie odrębnej
własności lokalu i jego sprzedaż powinna określać nie tylko rodzaj, położenie
i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, ale także wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, niesłużące
wyłącznie do użytku właścicieli lokali (art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 u.w.l. oraz art. 3 ust. 2
u.w.l.). Udział w odniesieniu do gruntu może być udziałem we współwłasności
gruntu lub we współużytkowaniu wieczystym gruntu (art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 3
u.w.l.)”. Skoro zatem wygaśnięcie użytkowania wieczystego gruntu powoduje
tylko wygaśnięcie prawa własności budynków i urządzeń na tym gruncie wznie26
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r., poz. 845 (dalej: u.s.m.).
27
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 2009 r., I CSK 6/09, Lex nr 528218.
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sionych28, to wydaje się, że właściciel lokalu traci możliwość sprzedaży przysługującej mu nieruchomości. Przyjęcie teorii niewygaśnięcia stworzyłoby zatem
stan prawny, na skutek którego mielibyśmy do czynienia z ograniczeniem prawa
przysługującego właścicielowi nieruchomości lokalowej. Taki skutek zdecydowanie nie zasługuje na aprobatę.
Doktryna opowiadająca się za niewygaśnięciem odrębnego prawa własności
lokalu często odwołuje się także do art. 75 Konstytucji RP. Artykuł ten, mówiący
o zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych przez władzę publiczną, jest jednak
poza zakresem omawianego problemu. Niezgodne jest uznanie, że przepis ten
daje podstawę właścicielom lokali do ochrony przysługującego im prawa, a tym
bardziej do ingerencji w prawo własności właściciela gruntu, na którym lokal ten
się znajduje. Ochrona wynikająca z tej normy została uregulowana w ustawie
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu
cywilnego29.
Słusznie zauważa A. Kozak30, iż w przedstawionym zagadnieniu powinniśmy również rozważyć kwestię statusu lokalu po wygaśnięciu użytkowania
wieczystego. Mianowicie, należy zastanowić się, czy w przypadku zakończenia
okresu, na jaki ustanowiono prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
lokal mieszkalny znajdujący się w budynku położonym na gruncie tegoż prawa
wygasa, czy też może dochodzi do przejścia prawa własności lokalu na właściciela
gruntu. Podzielam w tym przypadku pogląd A. Kozak oraz J. Augustowicz31, że
mamy do czynienia z przejściem prawa własności lokalu na właściciela gruntu.
Jeżeli doszło do wyodrębnienia lokalu i zmian podmiotowych, nie można uznać
przejścia prawa własności za niebyłe.

5. PODSUMOWANIE
Podsumowując powyższe rozważania, stoję na stanowisku opowiadającym
się za wygaśnięciem odrębnego prawa własności lokalu w przypadku, gdy dochodzi do wygaśnięcia użytkowania wieczystego gruntu, na którym lokal ten się
znajduje. Przedstawione argumenty w sposób jednoznaczny wskazują, że prawo
własności lokalu jest prawem podrzędnym w stosunku do udziału w wieczystym
użytkowaniu gruntu. Na gruncie art. 235 § 2 k.c. w związku z art. 33 ust. 2 u.g.n.
Z. Truszkiewicz, Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne, Kraków 2006.
Ustawa z dnia 21 czerwca z 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1234, z późn. zm.
30
A. Kozak, Skutki wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2016, Rok XV, nr 1.
31
J. Augustowicz, Odrębna własność lokali, „Nowe Prawo” 1982, nr 1–2, s. 42–43.
28
29
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oraz zasady nemo plus iuris nie do przyjęcia jest pogląd przeciwny, który naruszałby podstawowe zasady prawa rzeczowego obowiązujące w naszym systemie
prawnym.
Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, iż omówiony problem prawny wymaga
ingerencji ze strony ustawodawcy. Istniejącą lukę prawną należy ocenić negatywnie. Obecnie większość gruntów Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego jest oddawanych firmom deweloperskim w użytkowanie wieczyste,
a następnie firmy te ustanawiają w wybudowanych budynkach odrębną własność
lokali. W związku z powyższy los wielu milionów właścicieli nieruchomości
lokalowej jest pozbawiony przymiotu stabilności, a tym samym dochodzi do
osłabienia zaufania obywateli do państwa i prawa. Tym samym postulat konieczności rozwiązania kwestii terminowości prawa odrębnej własności lokalu uznaję
za w pełni uzasadniony.
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THE EXPIRY OF THE PERIOD FOR WHICH PERPETUAL
USUFRUCT WAS ESTABLISHED, AND THE QUESTION OF THE
EXISTENCE OF SEPARATE OWNERSHIP OF THE PREMISES

Summary
The main legal problem which is addressed in this article focuses on impact of expiry
of the time limit of the perpetual usufruct of a property on the right of separate ownership
of the premises in a building on the land kept in perpetual usufruct. The author collates
two opposed theories and argues that the separate ownership of premises should expired
also. This outlook was not shared by the Supreme Court in the seven judges’ Resolution
of 25 August 2017, III CZP 11/17, therefor, the thesis from it are analyzed and criticized.
In author’s opinion, the courts should pass in accordance with the rules (Article 235
§ 2 CC in conjunction with Article 3(1) and Article 4(3) of the Act of 24 June 1994 on
Ownership of Premises) and the judgments which refer to principles of equity should be
marked negative.
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UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH – EWOLUCJA
CZY REWOLUCJA EUROPEJSKIEGO MODELU
RYNKU KAPITAŁOWEGO?

1. WSTĘP
W lipcu 2014 r. Przewodniczący Komisji Europejskiej J.-C. Juncker zobowiązał się utworzyć Unię Rynków Kapitałowych (Capital Markets Union – CMU)1.
Przewodniczący J.-C. Juncker powierzył komisarzowi ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych J. Hillowi „wprowadzenie
do 2019 r. zintegrowanej wspólnej organizacji rynków, obejmującej wszystkie
państwa członkowskie”2. W lutym 2014 r. Komisja rozpoczęła trzymiesięczne
konsultacje, których celem było opracowanie planu działania. Konsultacje zakończyły się w 2015 r., a ich wynik został przedstawiony w Zielonej Księdze3. Dnia
22 czerwca 2015 r. opublikowano raport, który powstał pod auspicjami 5 przewodniczących4, w którym przedstawiono szczegółowy plan wdrożenia CMU5.
Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) stwierdził, że „kryzys pokazał wady nadmiernego polegania na modelu pożyczkowym skoncentrowanym na
bankach. Musimy więc również opracować wiarygodne źródła pożyczek nieban-

1
J.-C. Juncker, A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change, Political Guidelines for the next European Commission, lipiec 2014 r., https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_en (dostęp: 6.09.2018 r.).
2
J.-C. Juncker, Mission Letter to Jonathan Hill, Commissioner for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, listopad 2014 r., https://ec.europa.eu/commission/sites/
cwt/files/commissioner_mission_letters/hill_en.pdf (dostęp: 6.09.2018 r.).
3
Komisja Europejska, Tworzenie unii rynków kapitałowych – Zielona Księga, Bruksela, styczeń 2015 r.
4
Przewodniczący Komisji Europejskiej J.-C. Juncker razem z Przewodniczącym Rady Europejskiej ‒ D. Tuskiem, Przewodniczącym Eurogrupy ‒ J. Dijsselbloem, Prezesm Europejskiego
Banku Centralnego ‒ M. Draghim i Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego ‒ M. Schulzem.
5
Komisja Europejska, Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej,
Bruksela, czerwiec 2015 r.
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kowych, takich jak akcje i obligacje, sekurytyzacja, pożyczki od firm ubezpieczeniowych i zarządzających aktywami oraz crowdfunding”6.
Utworzenie CMU odzwierciedla zmiany konsensusu europejskiego. Na
początku kryzysu finansowego w latach 2007–2008 europejscy decydenci opisywali europejski system finansowy, oparty głównie na bankach, jako bardzo
stabilny w przeciwieństwie do rynku finansowego USA, z takimi egzotycznymi
instrumentami, jak sekurytyzacja i inne formy „bankowości równoległej”. Jednak zależność Europy od banków i niedobór alternatywnych instrumentów finansowania zostały uznane za istotne elementy kryzysu europejskiego i przeszkody
w wychodzeniu z niego7.
Plan stworzenia CMU uzupełnia dwa inne finansowe projekty unijne ‒ unię
monetarną i unię bankową. CMU w przeciwieństwie do poprzednich projektów
finansowych ma obejmować wszystkie kraje Unii, unia rynków nie ma na celu
stworzenia scentralizowanego projektu polityczno-ekonomicznego, jest to bardziej wizja planu, którego celem jest integracja oraz rozwój europejskich rynków
kapitałowych.
Głównym celem CMU jest zapewnienie przedsiębiorstwom, zwłaszcza
małym i średnim, nowych źródeł finansowania i zredukowanie kosztów pozyskiwania kapitału, poszerzenie oferty dla oszczędzających w Unii Europejskiej,
ułatwienie inwestycji transgranicznych, przyciągnięcie do Unii więcej inwestycji
zagranicznych oraz nadanie stabilności, odporności i konkurencyjności unijnemu
systemowi finansowemu8.

2. CZYM JEST RYNEK KAPITAŁOWY?
Opisując CMU, należy najpierw wyjaśnić, czym jest rynek kapitałowy i do
czego służy. Jedna z definicji brzmi następująco: rynek kapitałowy jest to segment
rynku finansowego, na którym są zawierane transakcje średnio- i długoterminowymi instrumentami finansowymi, takimi jak akcje i obligacje. Zwyczajowo
(ale też w przepisach wielu krajów) cezurą czasową oddzielającą rynek pieniężny
od kapitałowego jest termin zapadalności instrumentu finansowego wynoszący
jeden rok9. Najprostsza i najszersza definicja mówi, iż jest to rynek pozwalający
na transfer kapitału od podmiotów, które posiadają ten kapitał, do podmiotów,
Przemówienie M. Draghi na Eurofi Financial Forum w Mianie w sierpniu 2014 r.
A. Sapir, G. B. Wolff, The Neglected Side of Banking Union: Reshaping Europe’s Financial System, Bruksela, wrzesień 2013 r., http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/20130913SapirWolff_final_.pdf (dostęp: 23.08.2018 r.).
8
Komisja Europejska, Dokończenie budowy…
9
M. Lemonnier, Europejskie modele instrumentów finansowych. Wybrane zagadnienia,
Warszawa 2017, s. 310.
6
7
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które potrzebują tego kapitału. Centrum ds. rynków kapitałowych działające przy
Amerykańskiej Izbie Handlu10 posługuje się następującą definicją: „rynek kapitałowy należy rozumieć jako szeroki wachlarz produktów i usług finansowych,
na których opiera się gospodarka: papiery wartościowe, fundusze inwestycyjne,
rynek towarowy i produkty pochodne, kredyty oraz produkty bankowe i ubezpieczeniowe”11. Komisja Europejska przyjęła definicję rynków kapitałowych,
która obejmuje także finansowanie typu crowdfunding oraz plasowanie na rynku
niepublicznym12,13. Jest to dość szeroka definicja; crowdfunding do tej pory nie
był traktowany jako część rynku kapitałowego, chociaż finansowanie społecznościowe prowadzi do tego samego rezultatu co udział w rynku kapitałowym:
transferuje kapitał od tych, którzy go mają, do tych, którzy go potrzebują. Tak
szeroka definicja pokazuje również, że jednym z głównych założeń CMU jest
zapewnienie przedsiębiorcom większego wyboru źródeł finansowania14 i ułatwienie zdobycia kapitału.
Głównym i najstarszym zadaniem rynków kapitałowych jest transfer kapitału. Proces pożyczania podlega ciągłej ewolucji. Początkowo pożyczkodawcy
oczekiwali tylko zwrócenia po pewnym czasie pożyczki wraz z nadwyżką, która
rekompensowała im zamrożenie kapitału oraz ryzyko związane z potencjalną
niewypłacalnością innego pożyczkobiorcy. Później zaczęto oferować udziały
w inwestycjach w zamian za pożyczki; proceder ten przyczynił się do powstania
papierów wartościowych15.
W ostatnich latach podkreśla się nową rolę rynków kapitałowych. Wspomagają one banki centralne w wykonywaniu polityki pieniężnej oraz kreacji pieniądza. W ostatnich latach wzrosła liczba dobrze zabezpieczonych instrumentów
finansowych, z tego też powodu banki centralne coraz chętniej wykorzystują
instrumenty finansowe, aby zapewnić płynność bankom, a poprzez nie ‒ gospodarce. Aktywa te są coraz częściej dostarczane przez rynki kapitałowe. Bogatszy rynek kapitałowy zapewni bankom centralnym więcej makroekonomicznych
narzędzi do zarządzania polityką monetarną16.

Center for Capital Market Competitiveness, U.S. Chamber of Commerce.
Strengthening U.S. Capital Markets ‒ A Challenge for all Americans, marzec 2008 r., s. 4.
12
Private placements.
13
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych, Bruksela 2015, s. 5–10.
14
Ibidem, s. 5.
15
L. Davies, The Capital Markets and Industrial Concentration: The U.S. and U.K., a Comparative study, „The Economic History Reviev” 1966, Vol. XIX, No 2, s. 256.
16
H. Dixon, Unlocking Europe’s Capital Markets Union, październik 2014 r., https://www.
cer.eu/publications/archive/policy-brief/2014/unlocking-europes-capital-markets-union (dostęp:
6.09.2018 r.).
10
11
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3. HISTORIA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI RYNKÓW
KAPITAŁOWYCH
Rozwój europejskiej integracji rynków kapitałowych rozpoczął się w 1966 r.,
kiedy grupa niezależnych ekspertów na zlecenie Komisji EWG opublikowała
swój raport17 na temat europejskiego rynku kapitałowego. Komitetowi przewodniczył C. Segré. Raport nazwany na cześć przewodniczącego Komisji ujawnił
istotne problemy strukturalne na krajowych rynkach kapitałowych i uzewnętrznił brak równowagi między dostępnością kapitału a popytem, a także ograniczonym dostępem do rynków kapitałowych. W raporcie podkreślono znaczenie
integracji i harmonizacji dostępu do europejskiego rynku kapitałowego.
Raport zawierał stwierdzenie, że jednym z głównych celów jest ujawnienie
informacji społeczeństwu. Polityka informacyjna powinna uwzględniać trzy
aspekty: po pierwsze, kampanie mające na celu zapoznanie społeczeństwa z inwestycjami w bezpieczne instrumenty giełdowe, po drugie, stały przepływ informacji na temat działalności spółek, oprócz corocznej publikacji sprawozdań, i po
trzecie, szczegółowe i wyczerpujące publikacje informacyjne za każdym razem,
gdy dochodzi do emisji papierów wartościowych lub wprowadzenia papierów
wartościowych na giełdy18. Raport C. Segré zawierał szczegółowe sugestie dotyczące wprowadzania papierów wartościowych na krajowe rynki oraz obrót nimi.
Przedstawił nawet projekt prospektu emisyjnego dostosowany do specyficznych
warunków różnych kategorii papierów wartościowych i emitentów19. W związku
z tym pierwsze projekty legislacyjne dotyczyły harmonizacji przepisów o giełdach papierów wartościowych i prospektów emisyjnych. Jednak zanim uchwalono pierwsze dyrektywy dotyczące rynku kapitałowego, minęło trzynaście lat.
Pierwszymi krokami, które Rada podjęła, było uchwalenie dyrektywy
79/279/EWG20 w sprawie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu giełdowego, dyrektywy 80/390/EWG21 w sprawie wymogów dotyczących sporządzania, kontroli i dystrybucji szczegółowych danych związanych
z dopuszczeniem do obrotu oraz dyrektywy 82/121 EWG22 w sprawie publikowanych informacji.
Komisja Europejska, The development of a European capital market. Report of a Group
of Experts appointed by the EEC Commission, grudzień 1966 r.
18
Ibidem, s. 237–238.
19
Ibidem, s. 252.
20
Council Directive 79/279/EEC of 5 March 1979 coordinating the conditions for the admission of securities to official stock exchange listing.
21
Council Directive 80/390/EEC of 17 March 1980 coordinating the requirements for the
drawing up, scrutiny and distribution of the listing particulars to be published for the admission
of securities to official stock exchange listing.
22
Council Directive 82/121/EEC of 15 February 1982 on information to be published on a regular basis by companies the shares of which have been admitted to official stock-exchange listing.
17
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Kilka lat później harmonizacja przepisów dotyczących rynków papierów
wartościowych rozpoczęła się wraz z uchwaleniem dyrektywy 88/627/EWG23.
Dyrektywa została przyjęta w przekonaniu, że polityka odpowiedzialnego przekazywania informacji dla inwestorów w zakresie papierów wartościowych może
poprawić ochronę inwestorów, zwiększyć zaufanie do rynków papierów wartościowych, a tym samym zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynków papierów
wartościowych. Koordynacja na szczeblu wspólnotowym miała na celu wyrównywanie ochrony inwestorów, umożliwiając w ten sposób lepszą integrację
rynków papierów wartościowych państw członkowskich. W 1989 r. uchwalono
dyrektywę 89/298/EWG24 w sprawie prospektów emisyjnych oraz dyrektywę
89/592/EWG25 dotyczącą wykorzystywania informacji poufnych, która nakazała
państwom członkowskim wprowadzenie przepisów zakazujących wykorzystywania informacji poufnych. Dyrektywa nie zawiera żadnych regulacji dotyczących tego, w jaki sposób należy nadzorować przestrzeganie tych zasad. Następnie
uchwalono dyrektywę 93/22/EWG26 w sprawie usług inwestycyjnych w dziedzinie papierów wartościowych. Dyrektywa ta miała zapewnić swobodę przedsiębiorczości i swobodny przepływ usług w odniesieniu do firm inwestycyjnych.
W 1999 r. Komisja przedstawiła plan działania w zakresie usług finansowych (FSAP)27. Zamierzała ona wykorzystać wprowadzenie euro, aby zapewnić Wspólnocie Europejskiej nowoczesny system finansowy. System ten miał na
celu obniżenie kosztów kapitału i pośrednictwa28. W planie działania w zakresie usług finansowych podkreślono różne priorytety ogólnoeuropejskiego rynku
finansowego oraz zalecono m.in. utworzyć komitet papierów wartościowych,
który powinien uczestniczyć w opracowywaniu europejskich przepisów dotyczących papierów wartościowych29.
Prawodawca europejski zdecydował w 2001 r. o skodyfikowaniu na nowo
starych dyrektyw odnoszących się do rynku kapitałowego. Doprowadziło to do
wydania dyrektywy 2001/34/WE30 w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego, jednak nie wprowadziła ona żadnych
23
Council Directive 88/627/EEC of 12 December 1988 on the information to be published
when a major holding in a listed company is acquired or disposed of.
24
Council Directive 89/298/EEC of 17 April 1989 coordinating the requirements for the drawing-up, scrutiny and distribution of the prospectus to be published when transferable securities are
offered to the public.
25
Council Directive 89/592/EEC of 13 November 1989 coordinating regulations on insider
dealing.
26
Dyrektywa Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych, Dz.Urz. UE L 141 z 11.06.1993, s. 27.
27
Komisja Europejska, Financial Services Action Plan (FSAP), maj 1999 r.
28
Ibidem, s. 3.
29
Ibidem, s. 30.
30
Dyrektywa 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie
dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji, Dz.Urz. UE L 184 z 6.07.2001, s. 1.

158

Michał Czykierda

istotnych zmian w prawie. Od 2003 r. rozpoczęto wdrażanie środków zapowiedzianych w FSAP. Do 2005 r. opracowano cztery dyrektywy ramowe, które stanowiły
podstawę europejskich przepisów dotyczących rynków kapitałowych: dyrektywę
w sprawie nadużyć na rynku (MAD)31, dyrektywę w sprawie prospektu emisyjnego (PD)32, dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID)33
i dyrektywę w sprawie przejrzystości (TD)34. Pierwszą dyrektywą, która została
uchwalona, była dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku. Była to reakcja europejskiego ustawodawcy na fakt, że ramy prawne państw członkowskich dotyczące ochrony integralności rynku były niekompletne. W niektórych państwach
członkowskich nie istniały żadne przepisy dotyczące kwestii manipulacji cenami
i rozpowszechniania wprowadzających w błąd informacji35. Dyrektywa dotyczyła
także nadzoru, państwa członkowskie zostały wezwane do wyznaczenia jednego
właściwego organu odpowiedzialnego za nadzór nad przestrzeganiem przepisów
przyjętych zgodnie z MAD, a także za współpracę międzynarodową. Organ ten
miał mieć charakter administracyjny36. Kolejnym przełomem w prawodawstwie
dotyczącym europejskiego rynku kapitałowego była dyrektywa 2003/71/WE
z 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego. Dyrektywa koordynowała wymogi
dotyczące sporządzania, kontroli i dystrybucji prospektów emisyjnych, które
mają być publikowane w celu dopuszczenia papierów wartościowych lub handlu
na rynkach regulowanych. Celem dyrektywy było po raz kolejny zapewnienie
ochrony inwestorów i efektywności rynku. Trzecią dyrektywą ramową, która
została uchwalona, była dyrektywa 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID). Obejmowała ona głównie aspekty organizacji rynku
i zasady ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych. Czwarta dyrektywa ramowa
dotyczyła sprawozdań finansowych i obowiązków informacyjnych. Reorganizacja przepisów dotyczących prospektów emisyjnych i papierów wartościowych

Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), Dz.Urz.
UE L 96 z 12.04.2003, s. 16.
32
Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r.
w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, Dz.Urz. UE L
345 z 31.12.2003, s. 64.
33
Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG
i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, Dz.Urz. UE L 145 z 30.04.2004, s. 1.
34
Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których
papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, Dz.Urz. UE L 390 z 31.12.2004, s. 38.
35
Pkt 11 preambuły dyrektywy MAD.
36
Pkt 36 preambuły dyrektywy MAD.
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oraz przyjęcie dyrektywy w sprawie sprawozdań sprawiły, że prawodawca europejski wywiązał się z zobowiązań wynikających z FSAP.
Kryzys finansowy ujawnił poważne braki w światowym prawie rynków
finansowych. W Europie uwidoczniły się niedociągnięcia oraz niechlujstwo
w zakresie wdrażania obowiązujących przepisów. W październiku 2008 r. Komisja Europejska zleciła grupie wybitnych ekspertów opracowanie zaleceń dotyczących przyszłego uregulowania i nadzoru europejskich rynków kapitałowych.
W dniu 29 lutego 2009 r. grupa ta, pod przewodnictwem J. de Larosière’a, opublikowała raport37. Grupa J. de Larosière’a zaproponowała, aby istniejące krajowe
organy nadzoru kontynuowały bieżący nadzór, zachowując większość swoich
uprawnień, natomiast organy europejskie koordynowałyby stosowanie jednolitych standardów nadzoru i gwarantowałyby intensywną współpracę z innymi
organami krajowymi. W dniu 23 września 2009 r. Komisja poinformowała
o tworzeniu kompleksowego pakietu środków ustawodawczych przygotowanych
na podstawie sprawozdania J. de Larosière’a. Zawierał on plan wdrożenia systemu rozpoznawania i zapobiegania systemowym zagrożeniom dla całego systemu finansowego w Europie („nadzór makroostrożnościowy”), a także środki
mające na celu poprawę nadzoru nad poszczególnymi dostawcami usług finansowych i uczestnikami rynku kapitałowego („nadzór mikroostrożnościowy”)38.
Plan ten został wdrożony w 2010 r. wraz z powołaniem Europejskiego Systemu
Nadzoru Finansowego (ESNF), który rozpoczął działalność w dniu 1 stycznia
2011 r. Europejski System Nadzoru Finansowego składa się z Europejskiej Rady
ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) oraz trzech Europejskich Urzędów Nadzoru
– Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejskiego Urzędu
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejskiego Urzędu
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).
W 2010 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uchwaliły dyrektywę
2010/73/UE39 w sprawie zmian w dyrektywie w sprawie prospektu emisyjnego.
Głównym celem zmian była poprawa ochrony inwestorów. Państwa członkowskie
musiały wdrożyć dyrektywę do lipca 2012 r. W dniu 20 października 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący nowej koncepcji regulacyjnej dotyczącej nadużyć na rynku, zgodnie z którą nadużycia na rynku miały być zwalczane w drodze
Komisja Europejska, The High-Level Group of Financial Supervision in the EU, styczeń
2009 r.
38
Komisja Europejska, Communication from the Commision. European Financial Supervision, 27 maja 2009 r., s. 3–8.
39
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r.
zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę
2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, Dz.Urz.
UE L 327 z 11.12.2010, s. 1.
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rozporządzenia40. Komisja w tym zakresie zaczęła realizować zalecenia raportu
J. de Larosière’a, który zalecał, aby opierać „przyszłe prawodawstwo w miarę
możliwości na przepisach, które są bezpośrednio stosowane”41. W 2012 r. Komisja
zaproponowała reformę dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych
(MIFID2)42 oraz uchwalenie rozporządzenia MiFIR43. Komisja uzasadniła swoją
inicjatywę argumentem, że kryzys finansowy ujawnił słabości w zakresie dotychczasowej regulacji rynków kapitałowych44. MiFID II oraz MiFIR zostały uchwalone dnia 15 maja 2014 r. po dwuletnich negocjacjach między Radą, Parlamentem
Europejskim i Komisją. Nowe przepisy miały wejść w życie w dniu 3 stycznia
2017 r. Jednak w dniu 10 lutego 2016 r. Komisja zaproponowała jednak przesunięcie terminu na kolejny rok ze względu na problemy związane z implementacją,
przed którymi stoją organy regulacyjne i uczestnicy rynku45.
Działalność ustawodawcza stała się również widoczna w odniesieniu do krótkiej sprzedaży. W dniu 15 września 2010 r. Komisja Europejska przyjęła projekt
wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych
aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (CDS)46; celem nowego
rozporządzenia była poprawa przejrzystości i zmniejszenie ryzyka. Nowe rozporządzenie weszło w życie w listopadzie 2012 r. Kolejnym etapem integracji
europejskich rynków kapitałowych jest plan wdrożenie CMU, który został zaproponowany w 2015 r.

4. KONCEPCJA CMU
Początkowo koncepcja CMU była dość ogólna i zakładała jedynie rozwój
i integrację rynków kapitałowych Unii Europejskiej oraz poprawę dostępu do
Komisja Europejska, Commission Staff Working Paper, 20 października 2011 r., s. 69.
Komisja Europejska, The High-Level Group of Financial Supervision in the EU, styczeń
2009 r., s. 29.
42
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę
2011/61/UE, Dz.Urz. UE L 173 z 12.6.2014, s. 349.
43
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012,
Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014, s. 84.
44
Komisja Europejska, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the council on markets in financial instruments repealing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council, 20 października 2011 r., s. 2.
45
Komisja Europejska, European Commission – Press release, Commission extends by one
year the application date for the MiFID II package, 10 stycznia 2016 r.
46
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego,
Dz.Urz. UE L 86 z 24.03.2012, s. 1.
40
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rynków finansowych i ich dywersyfikację oraz poprawienie efektywności47.
Dokładne plany i założenia CMU zostały sprecyzowane w Zielonej Księdze48,
w której to Komisja przedstawia dwuczęściową strategię. Pierwsza część planu
skupia się nad ustanowieniem jednolitego zbioru przepisów regulujących: prospekt emisyjny, rynek private placement, sekurytyzację, rynek instrumentów
finansowych (MiFID II), nadużyć na rynku, alternatywne fundusze inwestycyjne, infrastrukturę rynku kapitałowego (EMIR) i centralnych depozytów
papierów wartościowych (CDPW). Druga część strategii koncentruje się na bardziej fundamentalnych długoterminowych uwarunkowaniach wpływających na
rozwój rynków jako całości. W Zielonej Księdze sformułowano również główne
zasady CMU49:
– zmaksymalizowanie korzyści płynących z rynków kapitałowych dla gospodarki, zatrudnienia i wzrostu gospodarczego;
– zapewnienie osiągnięcia jednolitego rynku kapitałowego dla wszystkich
28 państw członkowskich przez usunięcie barier w inwestycjach transgranicznych w Unii Europejskiej i umocnienie silniejszych powiązań z globalnymi rynkami kapitałowymi;
– oparcie się na solidnych podstawach stabilnego systemu finansowego, obejmujących jednolity zbiór przepisów dla usług finansowych, skutecznie i konsekwentnie egzekwowany;
– zagwarantowanie skutecznej ochrony konsumentów i inwestorów oraz
– wkład w przyciąganie inwestycji z całego świata i zwiększanie konkurencyjności Unii Europejskiej.
W raporcie sprecyzowano także główne cele CMU50, takie jak:
– poprawa dostępu do finansowania dla wszystkich przedsiębiorstw w całej
Europie (w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw) i dla projektów
inwestycyjnych, np. w obszarze infrastruktury;
– zwiększenie i zróżnicowanie źródeł finansowania pochodzącego od inwestorów w Unii Europejskiej i na całym świecie;
– zwiększenie skuteczności i wydajności rynków łączących inwestorów
z tymi, którzy potrzebują finansowania, przy niższych kosztach, zarówno w obrębie państw członkowskich, jak i w kontekście transgranicznym.
Ponadto Komisja wyraźnie podkreśliła, że CMU nie jest „unią” w sensie
prawnym tak jak Unia Bankowa oraz, w przeciwieństwie do Unii Bankowej,
obejmuje ona wszystkie państwa członkowskie51. W Zielonej Księdze Komisja
J.-C. Juncker, Mission Letter to Jonathan Hill, Commissioner for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, listopad 2014 r.
48
Komisja Europejska, Tworzenie unii rynków kapitałowych – Zielona Księga, styczeń 2015 r.
49
Ibidem s. 5.
50
Ibidem s. 5–6.
51
R. Epstein, M. Rhodes, From governance to government: Banking union, capital markets
union and the new EU, „Competition & Change” 2018, Vol. 22, issue 2, s. 17.
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zobowiązała się do wdrożenia CMU do końca 2019 r.52 (jednak zapewne plan
zostanie w pełni wdrożony dopiero po 2020 r.). Komisja podkreśliła również,
iż działania zmierzające do wdrożenia projektu będą przybierać formę środków
legislacyjnych i nielegislacyjnych53. Idea CMU oraz działania w celu wdrożenia unii w życie zaproponowane w Zielonej Księdze w większości spotkały się
z aprobatą krajów członkowskich54.
Komisja planuje stopniowe wdrażanie CMU. Nie ma zamiaru wprowadzać
żadnych nowych instytucji na poziomie Unii Europejskiej, takich jak jeden jedyny
organ regulacyjny lub wspólna giełda; zamiast tego Komisja powoli i cierpliwie
identyfikuje i analizuje istniejące przeszkody dla jednolitego rynku, a następnie
usuwa je pojedynczo poprzez harmonizację zasad i standardów we wszystkich
państwach członkowskich.
We wrześniu 2015 r. Komisja opublikowała szczegółowy plan działania
i budowy CMU55. Dokument ten opisuje konkretne projekty do zrealizowania
w latach 2015–2018. Wiele z przedsięwzięć zostało już zrealizowanych, w tym
m.in.: uchwalenie rozporządzenia prospektowego56 oraz rozporządzenia sekurytyzacyjnego57. Jeśli chodzi o sekurytyzację, rozporządzenie tworzy ramy dla
prostej, przejrzystej i znormalizowanej sekurytyzacji („STS”), ustanawia także
m.in. wymogi dotyczące ryzyka i przejrzystości dla wszystkich stron zaangażowanych w proces sekurytyzacji. W styczniu 2016 r. w ramach CMU weszło
w życie Solvency II58. Dyrektywa ta jest najważniejszą od ponad 30 lat zmianą
regulacyjną dla europejskiego sektora ubezpieczeniowego. Zmiany podyktowane
przez tę dyrektywę mają zapewnić ochronę ubezpieczonych przed konsekwencjami strat, których zakłady ubezpieczeń nie byłyby w stanie pokryć z kapitałów
Komisja Europejska, Tworzenie unii rynków kapitałowych – Zielona Księga, styczeń
2015 r., s. 31.
53
Ibidem s. 31.
54
House of Lords European Union Committee, Capital Markets Union: a welcome start,
marzec 2015 r., s. 6.
55
Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych, Bruksela 2015.
56
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca
2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, Dz.Urz. UE L 168 z 30.06.2017, s. 12.
57
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia
2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych
ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE)
nr 648/2012, Dz.Urz. UE L 347 z 28.12.2017, s. 35.
58
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), Dz.Urz. UE L 335 z 17.12.2009, s. 1.
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własnych. Ponadto dyrektywa wprowadza nowe, jednolite dla wszystkich krajów Unii Europejskiej wymogi kapitałowe i standardy zarządzania ryzykiem59.
Komisja rozpoczęła również przegląd rozporządzenia w sprawie funduszy venture capital60.
Dnia 8 czerwca 2017 r. został opublikowany przegląd Komisji dotyczący
wdrażania CMU61. Dokument informuje o pomyślnym wdrożeniu 20 z 33 projektów, które były zaplanowane w 2015 r.62. Ostatnio zaproponowanymi projektami związanymi z CMU są m.in. wzmocnienie uprawnień europejskich
organów nadzoru63 oraz propozycja nowych zasad ostrożnościowych dla firm
inwestycyjnych64.
Wdrożenie w życie ponad 20 projektów przez okres 2 lat, biorąc pod uwagę
szybkość procedowania instytucji unijnych, jest dość imponujące. W tym bardzo ważnego zarówno dla Komisji, jak i dla Europejskiego Banku Centralnego
rozporządzenia sekurytyzacyjnego. Europejski Bank Centralny argumentował
od 2011 r. za wzmocnieniem i zdywersyfikowaniem europejskiego rynku sekurytyzacji, aby stymulować pozabankowe pośrednictwo kredytowe. Jednak mimo
szybkiego tempa wdrażania projektów, na skutki będziemy musieli poczekać
kilka lub kilkanaście lat.

5. SŁABOŚĆ RYNKU KAPITALOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ
Punktem wyjścia do zrozumienia, dlaczego CMU jest potrzebna, jest fakt,
iż europejskie rynki kapitałowe są słabo rozwinięte. Podczas gdy gospodarka
europejska ma podobną wielkość jak gospodarka USA, europejskie rynki akcji
są o połowę mniejsze niż rynek amerykański. Europejski rynek obligacji65
S. Szmak, Regulacje dyrektywy Solvency II odnoszące się do ubezpieczenia ochrony prawnej – implementacja w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 1, s. 35–36.
60
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia
2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital, Dz.Urz. UE L 115 z 25.04.2013, s. 1.
61
Komisja Europejska, Communication from the Commission to the European Parliament,
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions
on the Mid-Term Review of the Capital Markets Union Action Plan, Bruksela 2016.
62
Ibidem, s.4.
63
Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu
Regionów. Wzmocnienie zintegrowanego nadzoru celem silniejszej unii rynków kapitałowych oraz
integracji finansowej w zmieniającym się otoczeniu, Bruksela, wrzesień 2017 r., s. 6–11.
64
Komisja Europejska, Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniająca dyrektywy 2013/36/UE
i 2014/65/UE, grudzień 2017 r.
65
Corporate debt market.
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to 1/3 amerykańskiego, europejski sektor venture capital to tylko 1/5 wielkości
amerykańskiego sektora66. Stosunek kapitalizacji europejskiego rynku akcji do
PKB wynosił w 2013 r. 65%, stosunek kapitalizacji w USA wynosił 138%, Japonii ‒ 94%, Australii ‒ 87% i Chin ‒ 74%67.
Niedorozwój europejskiego rynku kapitałowego wynika głównie z rozdrobnienia tego rynku na 28 rynków lokalnych będących na różnym poziomie rozwoju. Ograniczony do krajowych źródeł kapitału sektor kapitałowy w niektórych
krajach Unii Europejskiej nie może osiągnąć minimalnego krytycznego rozmiaru, co utrudnia jego rozwój. W rezultacie niektóre rynki krajowe pozostały
dość małe; przykładowo w 2013 r. stosunek kapitalizacji Cypru, Łotwy, Litwy
i Słowacji wynosił ok. 10% PKB tych państw. Jednak sytuacja w europejskich
krajach, w których rynki kapitałowe mają długą historyczną tradycję, jest o wiele
lepsza, mianowicie kapitalizacja rynku akcji w Wielkiej Brytanii, Holandii oraz
Szwecji jest dość duża, odpowiednio wynosi ona 118%, 80% oraz 102% PKB68.
Zamiast pozyskiwać fundusze bezpośrednio na rynkach, firmy europejskie
polegają głównie na pośrednim finansowaniu zapewnianym przez banki. Podczas
gdy całkowite aktywa bankowe w USA w 2013 r. wynosiły 88% PKB, w Unii
Europejskiej wynoszą one 334% PKB69. Pozycja banków europejskich częściowo
jest zdeterminowana przez historię, gdyż nie we wszystkich krajach Europy
historia pozwoliła wykształcić silny rynek kapitałowy. Socjalizm, który panował
we wszystkich krajach Europy Wschodniej, spowodował upadek sektora kapitałowego. W większości państw bloku wschodniego zlikwidowano wszystkie giełdy,
pozwolono funkcjonować jedynie nielicznym bankom państwowym, z tego też
powodu, po upadku żelaznej kurtyny, sektor bankowy zaczynał z lepszej pozycji niż rynek kapitałowy. Silna pozycja sektora bankowego jest determinowana
nie tylko czynnikami historycznymi, ale również zachowaniem regulatora oraz
oszczędzających. Gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej lokują kapitał
przede wszystkim w depozytach (średnio ok. 40% majątku gospodarstwa domowego przechowywana jest w banku), podczas gdy gospodarstwa domowe w USA
w większości lokują kapitał w akcjach, obligacjach, ubezpieczeniach na życie
i funduszach emerytalnych70.
Dwaj ekonomiści Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, B. Cournede i O. Denk, w raporcie z 2015 r.71 wykazali, iż mały sektor bankowy sprzyja
wzrostowi gospodarczemu, jednak gdy wielkość kredytu dla sektora prywatnego
66
N. Veron, G. B. Wolff, Capital Markets Union: A Vision for the Long term, „Journal of
Financial Regulation” 2016, Vol. 2, issue 1, s. 134.
67
Ibidem, s. 134.
68
Ibidem, s. 136.
69
Ibidem, s. 134.
70
Ibidem s. 137.
71
B. Cournede, O. Denk, Finance and economic growth in OECD and G20 countries, OECD
Economics Department Working Papers 1223, OECD 2015.
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przekracza 100–110% PKB, zaczynają się pojawiać negatywne konsekwencje
przerośniętego sektora bankowego, m.in. ryzyko długotrwałych i kosztownych
kryzysów finansowych. Wzrost sektora bankowego może być hamowany przez
wprowadzenie nowych obciążeń podatkowych dla sektora bankowego lub rozwój
rynku kapitałowego72.
Poszczególne krajowe rynki kapitałowe znajdują się na różnych etapach
rozwoju, począwszy od wysoce wyrafinowanych i umiędzynarodowionych do
dość prostych. Również na różnym poziomie są organy regulacyjne. Różnice te
przekładały się w podejściu do implementacji dyrektyw unijnych, gdzie każde
z 28 państw implementuje je na swój własny sposób, dostosowany do krajowego
rynku. Niestety nie sprzyja to harmonizacji i swobodnemu przepływowi kapitału.
Usługi finansowe zawsze koncentrowały się w jednym ośrodku. W Unii Europejskiej liderem usług finansowych jest Londyn. Kryzys gospodarczy umocnił
pozycję Londynu jako europejskiej stolicy finansów. W 2014 r. 77% najlepiej
opłacanych stanowisk menedżerskich w sektorze finansowym Unii Europejskiej
było zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii73. Ponadto w 2013 r. 77% transakcji
instrumentami pochodnymi na terenie Unii Europejskiej również zostało zawartych w Wielkiej Brytanii. Na drugim miejscu pod względem zawartych transakcji
była Francja z udziałem 7%74. Jednak monopol Londynu jako centrum finansowego Europy postrzegany jest jako słabość systemu, utrudnia to zdobywanie
kapitału podmiotom z innych państw niż Wielka Brytania. Mimo wiodącej roli
Nowego Jorku, nie jest to jedyne centrum finansowe USA; pewną rolę w amerykańskim sektorze finansowym pełnią również: Boston, Chicago, Los Angeles,
San Francisco Bay Area (SFBA) oraz Waszyngton. Następstwem Brexitu będzie
zapewne powstanie nowego monopolistycznego ośrodka (Frankfurt) lub wzmocnienie kilku lokalnych ośrodków (Paryż, Frankfurt, Warszawa). Powstanie kilku
regionalnych ośrodków będzie sprzyjać równomiernemu dostępowi do kapitału.
Często regulacje unijne z tego samego obszaru są przygotowywane w oderwaniu od siebie. Pierwotna dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego pochodzi
z 2003 r.75, następnie pokrewna regulacja została uchwalona w 2004 r. (dyrektywa
dotycząca przejrzystości)76. Po kilku latach Komisja postanowiła zastąpić dyrektywę w sprawie prospektu emisyjnego rozporządzeniem; pracę nad nowym aktem
A. Łaszek, R. Trzeciakowski, Finanse publiczne: zamiast naprawy – psucie, (w:) Perspektywy dla Polski. Polska gospodarka w latach 2015–2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na
przyszłość, Warszawa, listopad 2017 r., s. 189.
73
N. Veron, G. B. Wolff, Capital Markets Union…, s. 140.
74
Ibidem, s. 140.
75
Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r.
w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, Dz.Urz. UE L
345 z 31.12.2003, s. 64.
76
Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których
72
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trwały bardzo długo i zakończyły się dopiero w 2017 r. uchwaleniem rozporządzenia77. Oczywiście Komisja ma ograniczone zasoby, jednak długi proces legislacyjny stwarza niebezpieczeństwo – osoby odpowiedzialne za obecny projekt
mogą stracić z pola widzenia elementy następnego projektu oraz cel wszystkich
regulacji. Niektórzy przedstawiciele doktryny podnoszą także zarzut, iż kondycja
europejskiego rynku kapitałowego jest spowodowana słabym poziomem legislacji,
który jest wynikiem braków w wykształceniu urzędników unijnych78.

6. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z CMU
Głównym beneficjentem CMU mają być średni i mali przedsiębiorcy. Alternatywne źródła finansowania byłyby przeciwwagą dla kredytów udzielanych
przez banki. Takie alternatywne źródło byłoby szczególnie korzystne podczas
kryzysów gospodarczych, kiedy kredyt bankowy jest ograniczony, ponieważ
banki centralne naprawiają swoje bilanse, co utrudnia bankom zależnym pozyskiwanie finansowania. W takich epizodach jest niezbędne, aby firmy mogły zdobywać fundusze w innym miejscu. Rynki kapitałowe to naturalne alternatywne
źródło. Gdyby europejskie rynki kapitałowe były bardziej rozwinięte, obecny
kryzys gospodarczy w Europie prawdopodobnie trwałby krócej. W porównaniu
z Europą, Stany Zjednoczone znacznie szybciej wróciły do gospodarczego stanu
sprzed kryzysu. Obecność silnej alternatywy dla banków wywarło na nie presję, aby działały one wydajniej i zapewniały usługi o wyższej jakości, lepszych
warunkach i niższych kosztach.
Również gospodarstwa domowe skorzystałyby z bardziej rozwiniętego
rynku kapitałowego. Tak jak zostało wspomniane wcześniej, większość europejskich gospodarstw domowych trzyma swój kapitał w lokatach bankowych, jednak stopa zwrotu osiągana przez posiadaczy depozytów jest zasadniczo znacznie
niższa niż zyski uzyskiwane przez uczestników rynku kapitałowego, oczywiście
wiążę się to też z większym ryzykiem.
Bardziej rozwinięte i mniej rozdrobnione rynki kapitałowe mogłyby znacząco zmniejszyć podatność Europy na kryzysy finansowe. Rynki kapitałowe
są doskonałym amortyzatorem, ponieważ zachęcają do szerokiego posiadania
papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, Dz.Urz. UE L 390 z 31.12.2004, s. 38.
77
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca
2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, Dz.Urz. UE L 168 z 30.06.2017, s. 12.
78
L. Burn, Capital Markets Union and regulation of the EU’s capital markets, „Capital Markets Law Journal” 2016, Vol. 11, issue 3, s. 370.
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papierów wartościowych. Skutki kryzysu są rozdzielane na wszystkich posiadaczy danego papieru, co łagodzi negatywne konsekwencje zdarzenia. Ponadto
silny sektor kapitałowy będzie generował więcej miejsc pracy oraz wpływów do
budżetu. Pośrednio może wpływać także na rozwój innowacyjności w Europie,
firmy z sektora private equity oraz venture capital najczęściej inwestują w małe
innowacyjne biznesy z branży technologicznej.

7. PODSUMOWANIE
Projekt Unii Rynków Kapitałowych jest kolejnym imponującym projektem
legislacyjnym powstałym pod auspicjami przewodniczącego J.-C. Junckera.
Głównym celem tego planu jest przyczynienie się do wzrostu gospodarczego
Unii Europejskiej, jednocześnie też przyśpiesza integrację państw członkowskich, gdyż najlepszą formą integracji jest połączenie wszystkich państw silnymi
więzami gospodarczymi i uzależnienie ich wzajemnie od siebie. Mimo że CMU
cechuje się wieloma kompromisowymi rozwiązaniami, ogólnie jest to dobra polityka. Po wdrożeniu planu cała gospodarka Unii Europejskiej będzie czerpała
korzyści z dywersyfikacji źródeł finansowania. Istnieją również jednak CMU,
obecne propozycje koncentrują się zbyt mocno na stronie inwestora i za mało
skupiają się na skutecznej regulacji dotyczącej papierów wartościowych. CMU
powinno również rozszerzyć uprawnienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd
i Papierów Wartościowych. Wreszcie wiele innych czynników, takich jak podatki
od transakcji, działa niekorzystnie na CMU. Komisja i rządy muszą dokładnie
przemyśleć, jak przeciwdziałać tym czynnikom. Pierwsze prace legislacyjne
poprzedzone były dość dokładnymi analizami i wyszukiwaniem problemów
europejskiego rynku oraz jego słabych punktów, następnie po porównaniu zebranych danych z rynkiem amerykańskim i wyselekcjonowaniu słabych punktów
systemu, zaproponowano skomplikowaną terapię. Jednak trzeba pamiętać, że
skutki tego procesu będą widoczne dopiero po kilku latach. Reformy amerykańskiego systemu bankowego z lat 90. miały swoje konsekwencje dopiero 10 lat
później.
Czy Unia Rynków Kapitałowych to rewolucja? Zdecydowanie nie, plan nie
zakłada żadnych rewolucyjnych rozwiązań, nie wprowadza wspólnego ujednoliconego nadzoru, nie dodaje nowych kompetencji istniejącym instytucjom, jedynie ujednolica, i to nie w znaczącym stopniu, prawo materialne.
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CAPITAL MARKETS UNION – THE EVOLUTION
OR REVOLUTION OF THE EUROPEAN CAPITAL
MARKET MODEL?

Summary
In September 2015, the European Commission announced the first actions of its plan
to build a Capital Markets Union in Europe. The undertaken restructuring of the financing
model is designed to make a shift in the main channel through which enterprises raise
investment funds, from loans to capital, and – as a result – contribute to more dynamic
growth in the EU Member States. I describe the key features of the Commission’s plan
and discuss the economic rationale behind it. The plan has many strengths but also some
weaknesses, such as limited ambition in the supervision and enforcement of securities
regulations. Other challenges to the development of European capital markets include
the financial transactions tax, the low-interest-rate environment, cultural reasons, and
potential political opposition. My paper deals first of all with highlighting the structure
of the financial sector in the European Union. It provides a overview of the role of the
different financial and no financial sectors in offering capital funds to accomplish the
needs of households, companies, governments, etc.. I also describe the history of capital
market integration in the EU. The paper also analyses some important aspects of the
implementation of the Capital Markets Union, which will be a key step in completing the
EU Single Market. I concluded that the integration of the capital markets will be a strong
step in supporting economic growth and competitiveness in the EU in the long run.

KEYWORDS

Capital Markets, Capital Market Union, European Integration, EU Law, Financial
Law
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TAJNOŚĆ GŁOSOWANIA W PRAWIE WYBORCZYM
WYBRANYCH PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ

1. WSTĘP
Tajność głosowania nie jest być może najatrakcyjniejszym przedmiotem
badań w zakresie porównawczego prawa wyborczego, dlatego nie we wszystkich opracowaniach wyborczo-prawnych zajmuje miejsce dominujące. Różnice
systemów wyborczych oraz metod głosowania częściej wynikają z różnego
podejścia do innych podstawowych zasad demokratycznego prawa wyborczego:
proporcjonalnej reprezentacji oraz równości formalnej i materialnej głosu, które
to z racji ścisłego połączenia z naukami społecznymi i politycznymi spotykają
się z najszerszym komentarzem z zakresu nauki prawa. Metody zaprowadzania
tajności głosowania mogą czytelnikowi zobrazować, jakie praktyczne rozwiązania państwa Europy Środkowej stosują w celu wdrożenia tej jednej z fundamentalnych zasad wyborczych. Artykuł ten oprócz ogólnego przybliżenia polskiego,
czeskiego i litewskiego prawodawstwa wyborczego skupia się na technicznych
aspektach realizacji zasady tajności głosowania i komentuje konkretne rozwiązania w kontekście stanowiska doktryny oraz rekomendacji międzynarodowych.
Przedmiotem analizy są warunki głosowania w dwóch głównych metodach:
głosowaniu osobistym w lokalu wyborczym i głosowaniu korespondencyjnym.
Incydentalnie przywoływane są także inne metody charakterystyczne dla danego
kraju (przenośna urna wyborcza, głosowanie w domu). W części poświęconej
prawu polskiemu znajduje się też stosowny komentarz do najświeższych oraz
nieco starszych zmian legislacyjnych. Ważnym elementem pracy są pojawiające
się na różnych etapach rozważania na temat charakteru zasady tajności głosowania dla jednostki.
1.1. ISTOTA ZASADY TAJNOŚCI GŁOSOWANIA

Zasada tajności, jako jedna z podstawowych zasad przesądzających o demokratyzmie wyborów i obecności uprawnień obywatelskich w sferze wyborczej,
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wyjątkowo nie dotyczy całego procesu wyborczego, lecz jedynie jego części –
aktu głosowania. Pozostała część wyborów nie odbywa się w sposób utajniony,
jawne są listy kandydatów, proces ich zgłaszania, ustalanie wyników głosowania
i ich publikacja. Istotą zasady tajności jest ochrona głosującego i zapewnienie go,
że będzie mógł w sposób wolny i swobodny wyrazić w głosowaniu swoją opinię dzięki temu, że nikt nie pozna treści jego decyzji wyborczej (a przynajmniej
nie wbrew jego woli). Ochrona ta polega więc na uniemożliwieniu wystąpienia
dla wyborcy zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków głosowania
w określony sposób1. Potrzeba realizacji zasady tajności głosowania wywodzi się z ochrony prawnej rozlicznych dóbr, takich jak: prywatność, moralność
publiczna, bezpieczeństwo czy swoboda wykonywania praw jednostki2.
1.2. ZASADA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA A ZASADA
WOLNYCH WYBORÓW

Zasada wolnych wyborów jest często obecna w (formalnych) źródłach prawa
międzynarodowego. Jej znaczenie opiera się na uprawnieniu wyborcy do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego w sposób wolny od wszelkich
ograniczeń oraz przymusu fizycznego i psychicznego3. W swojej istocie zasada
ta, w przeciwieństwie do zasady tajności, obejmuje także etapy procesu wyborczego inne niż głosowanie (np. zgłaszanie kandydatów, zakładanie i współzawodnictwo komitetów w kampanii wyborczej) i skupia się na przeciwdziałaniu
monopolizacji oraz promowaniu pluralizmu politycznego. Jako że istotą zasady
tajności głosowania jest umożliwienie wyborcy wyrażenia swojej woli w sposób
wolny i swobodny, można stwierdzić, że zasada ta stanowi jeden z elementów
zasady wolnych wyborów.
Zasadę tę zawierają niektóre umowy międzynarodowe dotyczące praw obywatelskich, m.in. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. (łącznie z Protokołem nr 1 do tej konwencji z 1952 r.)4. Oprócz tego
w innych aktach prawotwórczych sformułowana jest podobna do niej „zasada
wolnego głosowania”, są to m.in. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
z 1948 r. czy Traktat o Unii Europejskiej5.
Popularność w prawie międzynarodowym nie zagwarantowała zasadzie
wolnych wyborów stałego miejsca w prawie polskim. Po raz pierwszy zasada ta
1

s. 58.

M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015,

2
R. Zych, Istota i gwarancje zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym, Toruń 2016, s. 177.
3
M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy…, s. 40.
4
Dz.U. z 1995 r., nr 36, poz. 175, z późn. zm.
5
Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/30, zob. również Dz.Urz. UE C 202 z 7.6.2016, s. 47 (wersja
skonsolidowana).
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znalazła się w Ordynacji wyborczej do Sejmu z 1991 r.6. W randze zasady konstytucyjnej umieszczona została w Małej Konstytucji z 1992 r.7, ale tym razem
wyłącznie w odniesieniu do wyborów do Senatu, co ujawniło niekonsekwentne
podejście ustrojodawcy. Pierwsza ze zmian, jak piszą M. Chmaj i W. Skrzydło,
miała na celu podkreślenie „różnicy jakościowej” w porównaniu z wyborami
do Sejmu PRL. Z zasady wolnych wyborów zrezygnowano w Konstytucji RP
z 1997 r.8. Na poziomie ustawowym zasada ta pojawiła się ostatni raz w 2004 r.
w Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego9, zaś w Kodeksie wyborczym z 2011 r.10 nie powróciła. Na tle całokształtu prawa wyborczego w Polsce
przyjmuje się jednak, że zasada ta jest zagwarantowana11. Warto dodać, że język
debaty publicznej również posługuje się tym pojęciem, choćby przy określaniu
wyborów do Sejmu PRL z czerwca 1989 r. jako „częściowo wolnych”.

2. ZASADA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W POLSCE
2.1. GWARANCJE NORMATYWNE

W prawie polskim zasada tajności głosowania jest uregulowana na poziomie
konstytucyjnym i ustawowym. Uregulowanie konstytucyjne sprowadza się do
określenia, jakie wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, a wbrew pozorom
nie są to wszystkie, jakie się w Rzeczypospolitej Polskiej odbywają. Są to jedynie: wybory do Sejmu (art. 96 ust. 2), wybory do Senatu (art. 97 ust. 2), wybory
Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 127 ust. 1) oraz wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (art. 169 ust. 1).
Przepisy ustawowe dotyczące tajności głosowania znajdują się w Kodeksie wyborczym. Regulacja ustawowa w pełni powiela przepisy konstytucyjne
w zakresie określenia wyborów, w których głosowania są tajne (odpowiednio:
art. 192, art. 255, art. 287, art. 369 k.wyb.), co jednak może powodować wątpliwości w zakresie zgodności tych przepisów ze standardami wyrażonymi
6
Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 59, poz. 252, z późn. zm.).
7
Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między
władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym
(Dz.U. nr 84, poz. 426, z późn. zm.).
8
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483,
z późn. zm.).
9
Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. nr 25, poz. 219, z późn. zm.).
10
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. ‒ Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112, z późn. zm.);
dalej: k.wyb.
11
M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy…, s. 41.
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w „Zasadach techniki prawodawczej”12. Przepisy gwarantujące tajność głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (art. 328 k.wyb.) oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (art. 471 k.wyb.) znalazły się wyłącznie
na poziomie ustawowym.
Powyższe przepisy konstytucyjne i ustawowe mają charakter fundamentalny,
ale w szczególności to nie od nich, lecz od przepisów o charakterze technicznym
zależy, czy wybory odbędą się z faktycznym zachowaniem tajności głosowania.
Kodeks wyborczy grupuje przepisy, które dotyczą takich zabezpieczeń w rozdziale 6 działu I (art. 38–53 k.wyb.), zaś w zakresie alternatywnych sposobów
głosowania – także w rozdziałach 6a i 7 (art. 53a–61 k.wyb.).
2.2. ADRESAT ZASADY TAJNOŚCI GŁOSOWANIA

Zazwyczaj przyjmuje się, że adresatem zasady tajności głosowania są organy
władzy publicznej i to na nich jako organizatorach wyborów spoczywa generalny
obowiązek zapewnienia warunków do oddania głosu w sposób tajny13. Rozpatrując strukturę organów zaangażowanych w proces organizacji wyborów w skali
najbliższej obywatelowi – to przewodniczącemu komisji obwodowej Kodeks
wyborczy powierza obowiązek czuwania nad zapewnieniem tajności głosowania
(art. 49 § 1 k.wyb.).
Kwestia, czy zasada tajności głosowania ma charakter obligatoryjny czy wolnościowy (a więc fakultatywny) wobec samego głosującego, jest jednak sporna.
Za traktowaniem tej zasady jako obowiązku wyborcy wypowiedziała się Europejska Komisja dla Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka), która stwierdziła,
że „dla wyborcy, tajność wyborów stanowi nie tylko prawo, lecz i obowiązek, do
którego niezastosowanie się winno być karane unieważnieniem każdego głosu,
którego treść została ujawniona”14. Do wniosku, że tajność głosowania jest obowiązkiem wyborcy, należałoby również dojść, mając na uwadze treść przepisów
Kodeksu wyborczego, które w jednoznaczny sposób zobowiązują wyborcę do
udania się w miejsce odseparowane po otrzymaniu karty do głosowania (art. 52
§ 5) oraz do wrzucenia karty do urny w sposób nieodsłaniający strony zadrukowanej (art. 52 § 6). Przeciwne zdanie w tej sprawie wyraził niezwiązany przepisami
ustawowymi Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/1115,
kiedy uznał zasadę tajności za przywilej wyborcy, stwierdzając, że „oddanie
12
Zob. § 4 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 283).
13
P. Czarny, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243,
Warszawa 2016, s. 258.
14
Kodeks Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych przyjęty przez Komisję Wenecką
na 52. Sesji, opinia nr 190/2002, pkt 52 raportu wyjaśniającego.
15
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/11 (Dz.U. nr 149, poz. 889,
OTK-A 2011, nr 6, poz. 61).

TAJNOŚĆ GŁOSOWANIA W PRAWIE WYBORCZYM...

175

głosu w sposób jawny, o ile nie stanowi formy agitacji wyborczej, nie wiąże się
dla niego z żadnymi negatywnymi konsekwencjami prawnymi”. Podobnego
zdania jest B. Banaszak, który zauważa, że ww. przepisy Kodeksu wyborczego
stanowią w zasadzie sugestie dla głosującego, a ustawodawca właśnie wyborcy
pozostawia decyzję o tajnym oddaniu głosu [ustawodawca wyrażałby więc de
facto przyzwolenie na głosowanie jawne – przyp. M.G.]. B. Banaszak wspomina
też, że wyborcy głosującemu jawnie nie grożą za to żadne sankcje, a obowiązku
oddania głosu w sposób niepozwalający na rekonstrukcję jego treści żadnemu
wyborcy przypisać nie można16. Należy jednak pamiętać, że nie każde złamanie
zasady tajności głosowania stanowi przestępstwo lub wykroczenie i z faktu, że za
niektóre naruszenia przepisów o tajności głosowania nie są przewidziane sankcje, nie można wyprowadzać wniosku, iż obowiązek zachowania tajności przez
głosującego nie istnieje. Twierdzenie przeciwne stałoby poza tym w sprzeczności z powszechnie przyjmowanymi w Polsce zasadami techniki legislacyjnej,
bowiem w tym wypadku przepisy art. 52 § 5 i § 6 k.wyb. musiałyby być pozbawione treści normatywnej. Postulat zachowania jak najwyższego stopnia tajności
podczas głosowania wysunięty przez Komisję Wenecką należy uznać za trafny,
jednak sankcja w postaci unieważniania każdego ujawnionego głosu wydaje się
być zbyt surowa. Realizacja tego postulatu wobec głosujących powinna mieć jednak miejsce w pełnym zakresie nie dłużej niż do momentu wrzucenia karty do
urny i tylko na terenie lokalu wyborczego. Jest bowiem możliwe, że treść oddanego głosu zostanie ujawniona poza lokalem (sama treść nie jest nieodłącznie
związana z jej nośnikiem), ratio legis kryminalizacji takiego czynu byłoby jednak wątpliwe.
2.3. ODDAWANIE GŁOSU W LOKALU WYBORCZYM

Wiele elementów zarówno fizycznych, jak i proceduralnych procesu oddawania głosu zostało stworzonych z myślą o możliwie jak najpełniejszej realizacji zasady tajności głosowania. Na potrzeby tego tekstu pominięte zostaną
jednak gwarancje zachowania tajności realizowane przez osoby prawnie do tego
zobowiązane (np. obowiązki przywołanego wyżej przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej), a nacisk zostanie położony na gwarancje o charakterze
technicznym, których również nie brakuje. W głosowaniu stacjonarnym, z którego korzysta większość wyborców, są to urny wyborcze i miejsca zapewniające tajność oddania głosu. Mają one kluczowe znaczenie szczególnie wówczas,
gdy frekwencja głosujących w lokalu wyborczym jest wzmożona, gdyż każdemu
wyborcy należy zapewnić jednakowo wysoki poziom obsługi oraz zabezpieczenia jego praw podczas dokonywania przez niego aktu głosowania.
16

B. Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2015, s. 106 i 393.
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2.4. URNA WYBORCZA I KOPERTY NA KARTY DO GŁOSOWANIA

Urna wyborcza stanowi element wyposażenia lokalu wyborczego i jest technicznym sposobem zapewnienia tajności oddanych głosów i lepszej organizacji
pracy komisji. Mimo że karta do głosowania w momencie wrzucenia do urny
oddziela się od głosującego i z powodu braku na karcie oznaczeń identyfikujących wyborcę staje się anonimowa, obowiązek zachowania tajności już oddanego
głosu musi być spełniany przez cały czas, aż do momentu przepisanego prawem
brakowania kart wyborczych17,18. Głosy wrzucone do urny stają się anonimowe,
ale nie stają się zupełnie nieidentyfikowalne ze względu na możliwość istnienia
na nich różnych elementów graficznych pozostawionych przez samego wyborcę,
inne osoby lub w wyniku błędu drukarskiego.
W samym Kodeksie wyborczym problematyce urny wyborczej nie poświęcono wiele miejsca. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie obowiązywały żadne ustawowe wymogi techniczne, które określałyby konstrukcję urn wyborczych.
Efektem tego było stosowanie różnych urn o nieujednoliconych rozmiarach na
terenie całego kraju. W większości przypadków przybierały one postać drewnianych biało-czerwonych pojemników opatrzonych godłem państwowym. Zasadnicza zmiana regulująca właściwości urn wyborczych nastąpiła dnia 1 lipca 2016 r.,
wraz z wejściem w życie ustawy nowelizującej19, która wprowadziła wymóg stosowania urn „wykonanych z przezroczystego materiału” oraz powierzyła Państwowej Komisji Wyborczej ustalenie wzorów nowych urn. Zmiany te uzasadniano
„powszechnie zgłaszanym postulatem (…) dotyczącym urny wyborczej, która
według przeważającej opinii powinna być przezroczysta”20. Wystawienie głosów
na widok publiczny w takiej urnie wymaga jednak konfrontacji tego rozwiązania
z zasadą tajności głosowania. Niektórzy badacze już wcześniej zauważali, że to
właśnie wyposażenie lokali wyborczych w urny wykonane z materiałów nieprzezroczystych jest gwarancją zasady tajności głosowania21.
Przezroczysta urna ma być symbolem transparentności działań obwodowych
komisji wyborczych, a pozostałe normy zawarte w przepisach art. 41a k.wyb.
mają za zadanie zagwarantować, że w trakcie głosowania nic przez otwór inny
niż główny nie zostanie do urny wrzucone oraz że nic nie zostanie z niej wyjęte
przed otwarciem jej przez komisję po zakończeniu głosowania. W tym celu
Zob. § 7 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada
2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów (Dz.U. z 2013 r., poz. 1488).
18
Od dnia 1 sierpnia 2018 r. okres przechowywania dokumentów z wyborów wynosi co najmniej 5 lat. Zob. przypis 28.
19
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1043).
20
Druk sejmowy VII kadencji nr 3084, s. 3.
21
S. J. Jaworski, Komentarz do art. 192, (w:) K. K. Czaplicki (i in.), Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014, uwaga 6.
17
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przezroczysta urna ma umożliwić wyborcom stały podgląd. Kwestie szczelności
urny nie były jednak wcześniej ignorowane, zalecenia w tym względzie zawierała Państwowa Komisja Wyborcza w uchwałach w sprawie wytycznych dla
komisji obwodowych publikowanych przed każdymi wyborami22. Projektodawca
słusznie przy tym zauważył, że przejrzysta urna nie współgra z zapewnieniem
zasady tajności głosowania, wobec czego zaproponował umieszczanie kart do
głosowania w kopertach nim zostaną wrzucone do urn. Przychylnie o zmianach
wypowiedział się B. Banaszak, wspominając niegdysiejsze zastępowanie urn
ozdobionymi pojemnikami na śmieci, co obniżało powagę aktu wyborczego23.
Wyjątkowo krytyczne stanowisko wobec tych zmian wyraził I. Krześnicki, który
zauważył ich bezcelowość, wprowadzanie dodatkowych utrudnień dla wyborców
i dla komisji oraz koszty niewspółmierne do oczekiwanych korzyści. Ostatecznie koszty te w skali całego kraju wyniosły ok. 28 mln zł24 [jedna nowa urna to
koszt ok. 1000 zł – przyp. M.G.]. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej W. Hermeliński stwierdził, że w zakresie zmian przepisów wyborczych
w 2018 r. przezroczysta urna nie może być jako jedyna gwarantem transparentności wyborów25.
Kwestia użycia przez wyborcę koperty do zapakowania karty do głosowania
była uregulowana w art. 52 § 8 k.wyb. (w brzmieniu z lat 2016–2018), który jednak nie obligował wyborcy do zapobieżenia możliwości ujawnienia jego głosu
innym wyborcom, decyzja co do użycia koperty zależała od niego. Możność używania kopert na karty do głosowania usunęła nowelizacja Kodeksu wyborczego,
która weszła w życie dnia 31 stycznia 2018 r.26. W pierwotnym projekcie27 wnioskodawca nie przewidywał likwidacji tego rozwiązania, Sejm jednak zdecydował
przeciwnie. Niekonsekwencja ustawodawcy w modyfikowaniu i tak nowych oraz
powszechnie jeszcze wówczas nieznanych28 warunków głosowania wyraża się
w negacji kompromisu odsłonięcia zawartości urny w zamian za zakrycie treści
samych kart. Obecne zmiany umożliwią bezpardonowe podglądanie treści kart
22
Zob. np. pkt 7 załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych (…) (M.P. z 2015 r.,
poz. 1008).
23
B. Banaszak, Kodeks wyborczy…, s. 104.
24
I. Krześnicki, Nowe koszty, te same problemy – krytycznie o projekcie nowelizacji Kodeksu wyborczego, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowe-koszty-te-same-problemy-krytycznie-o-projekcie-nowelizacji-kodeksu-wyborczego (dostęp: 18.12.2017 r.).
25
W. Hermeliński podczas spotkania Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator”
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1.03.2018 r.
26
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130, z poźn. zm.).
27
Druk sejmowy VIII kadencji nr 2001, s. 19 i 24.
28
Koperty do urny. RPO: wyborcy nie wiedzą, że mogą wrzucić do urny kartę wyborczą
w kopercie, Depesze PAP, 10.03.2017 r., http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_pap/178205/
(dostęp: 12.03.2018 r.).
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głosujących bez względu na ich zgodę. Można sobie wyobrazić, jakkolwiek byłby
to skrajny przypadek, że najwięcej informacji na temat treści głosów wyborców
będzie posiadał członek komisji, który wyznaczony przez przewodniczącego
przebywa w bezpośredniej bliskości urny (dodany art. 52 § 6a k.wyb.). Na nic
zda się wówczas obowiązek wrzucania karty w sposób nieodsłaniający strony
zadrukowanej (art. 52 § 6 k.wyb.). Obecne rozwiązanie wprowadza pewną formę
upublicznienia głosów, więc z punktu widzenia zasady tajności głosowania,
mając na uwadze, że jej realizacja spoczywa głównie na organach państwa, jest
niedopuszczalne. Mimo powyższych uwag problem ten nie uwidocznił się jednak
podczas wyborów samorządowych z dnia 21 października 2018 r., ponieważ aż
trzy rodzaje kart do głosowania spośród czterech nie nadawały się do umieszczenia w urnie bez zgięcia co najmniej na pół ze względu na format A3, w którym
zostały wydrukowane.
Mimo że dokonanym zmianom przyświecały szlachetne cele, trudno jest jednak potwierdzić, że wprowadzenie przezroczystej urny stanowiło dla procesu
głosowania wartość samą w sobie. Obowiązki obwodowej komisji w zakresie
obsługi urny (sprawdzenia, czy jest pusta), będące głównym gwarantem uczciwego jej używania, już istniały (art. 42 k.wyb.). Nowy materiał, z którego wykonane mają być urny, wymaga wprowadzenia zabezpieczeń chroniących treść kart
do głosowania. Rezygnowanie z tych zabezpieczeń po zaledwie dwóch latach,
w ciągu których nie odbyło się żadne głosowanie ogólnokrajowe, zasługuje na
krytykę, tym bardziej że dokonało się praktycznie bez uzasadnienia. Ubolewać
można, że podczas posiedzeń komisji i podkomisji sejmowych nie rozważono
możliwości wprowadzenia urn półprzezroczystych.
2.5. MIEJSCE W LOKALU WYBORCZYM ZAPEWNIAJĄCE
TAJNOŚĆ GŁOSOWANIA

W każdym lokalu wyborczym muszą znajdować się miejsca, do których
wyborca może się udać wraz z kartą do głosowania w celu nieprzymuszonego
oddania głosu w sposób nieujawniający treści decyzji wyborczej. Tylko kilka
przepisów Kodeksu wyborczego odnosi się do takich miejsc, przy czym żaden
z nich nie tworzy warunków technicznych, jakim mogłyby podlegać. Przepisy
stanowią jedynie, że:
1) obwodowa komisja ma obowiązek sprawdzić, czy w lokalu wyborczym
znajduje się odpowiednia liczba takich miejsc oraz że są łatwo dostępne (art. 42
§ 1),
2) w miejscach tych można umieścić informację o sposobie głosowania,
o czym postanawia Państwowa Komisja Wyborcza (art. 48 § 3),
3) do takiego miejsca wyborca ma obowiązek się udać po otrzymaniu karty
do głosowania (art. 52 § 5),
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4) liczba takich miejsc w lokalu wyborczym jest „odpowiednia”, a miejsce to
ma umożliwiać nieskrępowane zapoznanie się z kartą do głosowania i wypełnienie jej w sposób niewidoczny dla innych (nowy art. 52 § 5a).
W zakresie obowiązku wyposażenia lokalu wyborczego w miejsca zapewniające tajność głosowania ustawodawca nie zdecydował się także na regulację tego
zagadnienia w rozporządzeniu. Per analogiam przyjmuje się zaś, że skoro wójt
zapewnia lokale wyborcze (art. 186 § 1), to zapewnia również ich wyposażenie –
w tym rzeczone miejsca.
Jeszcze przed okresem obowiązywania Kodeksu wyborczego na temat charakteru miejsc zapewniających tajność głosowania wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 25 października 2000 r., III SW 88/0029, w którym
stwierdził, że miejsca te nie muszą być osobnymi pomieszczeniami ani nawet
kabinami, lecz jedynie mają spełniać funkcję zapewnienia tajności głosowania,
a taką funkcję spełnia także kabina zasłonięta tylko z trzech stron, bez względu
na subiektywne odczucia osoby wnoszącej protest wyborczy. W niemal identycznym postanowieniu z dnia 17 czerwca 2014 r., III SW 33/1430, Sąd Najwyższy
potwierdził, że obowiązek wyposażania lokalu wyborczego w osłonięte kabiny
nie istnieje, a najważniejszą wspólną cechą miejsc zapewniających tajność głosowania jest funkcja, jaką mają pełnić.
Niedobór miejsc zapewniających tajność głosowania, szczególnie w przypadkach dużego zatłoczenia wewnątrz lokalu wyborczego, jest jedną z największych
zachęt do głosowania w sposób nietajny albo względnie tajny (np. na parapecie okna, na ścianie). Ilość konkretnych urządzeń (kabin, stołów, kartonowych
zasłon) zależy od warunków i zwyczajów lokalnych, nie zaś choćby od liczby
wyborców w danym obwodzie głosowania. Nie istnieje także ustandaryzowany
model wyposażenia lokalu wyborczego. Między innymi do tych uchybień zaobserwowanych w wyborach samorządowych z dnia 21 października 2018 r. odnoszą się organizacje pozarządowe w publikowanych raportach31.
2.6. ZASADA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA A TRANSMISJA
Z LOKALU WYBORCZEGO

Nowelizacja Kodeksu wyborczego ze stycznia 2018 r. nałożyła na obwodowe
komisje wyborcze obowiązek prowadzenia transmisji z głosowania, która miała
być udostępniana na żywo przez Internet lub, w razie niemożności, rejestrowana
OSNP 2001, nr 3, poz. 97.
Lex nr 1480173.
31
Raport Fundacji Odpowiedzialna Polityka podsumowujący obserwację społeczną w trakcie wyborów samorządowych na Mazowszu 21 października 2018 r., pkt 2, http://odpowiedzialnapolityka.pl/wp-content/uploads/2018/10/Raport-Obserwatorzy-w-Działaniu.pdf (dostęp:
23.10.2018 r.).
29
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i publikowana z opóźnieniem na stronach internetowych Państwowej Komisji
Wyborczej. Ustalenie warunków technicznych transmisji powierzono Państwowej Komisji Wyborczej. Brak jest przepisów, a nawet stanowiska wnioskodawcy,
mówiących, ile kamer powinno przypadać na lokal wyborczy oraz obraz, z jakich
miejsc na terenie lokalu wyborczego kamery te powinny rejestrować. W powyższym przypadku zapewnienie przestrzegania zasady tajności głosowania, czyli
nieujawnianie treści głosów znajdujących się w przezroczystych urnach, zależałoby od rozdzielczości kamer oraz jakości transmisji. W momencie uchwalenia
nowelizacji styczniowej wątpliwe było32, czy do czasu wyborów samorządowych,
ogłoszonych później przez Prezesa Rady Ministrów na dzień 21 października
2018 r., jakiekolwiek lokale wyborcze zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt
do prowadzenia transmisji (kamery, komputery, dyski rejestrujące, nadajniki
sieci komórkowych itd.) ze względu na problemy organizacyjne (zakupionych
musiałoby być co najmniej 28 tys. kamer), techniczne (wszystkie elementy sieci
należałoby zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem), prawne (przetargi
na wszystkie urządzenia muszą się odbyć zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla zamówień publicznych) i finansowe (Krajowe Biuro Wyborcze podało,
że koszt stworzenia sieci transmisyjnej wyniósłby co najmniej 200 mln zł33,
choć wnioskodawca zakładał koszty rzędu 58 mln zł34). Co więcej, w związku
z upływem dwuletniego terminu vacatio legis rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych35 Krajowe Biuro Wyborcze wystąpiło do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)36 z zapytaniem dotyczącym
wpływu tego aktu prawa pochodnego Unii Europejskiej na przepisy o transmisji
wideo. Generalny Inspektor w opinii z dnia 11 kwietnia 2018 r.37 podzielił wątpliwości Krajowego Biura Wyborczego i zauważył, że w przypadku obowiązku
przeprowadzenia transmisji przepisy kodeksowe powinny precyzyjnie określać
zakres zbieranych danych osobowych oraz cele ich przetwarzania. Lakoniczność
ówczesnej regulacji kodeksowej mogła powodować naruszenie choćby art. 6
ust. 3 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych zobowiązującego
do określenia niezbędności przetwarzania danych także w zakresie wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Kwestią wątpliwą stała się również dopuszczalność zamieszczania
Podobnie P. Uziębło, Opinia prawna dla fundacji im. Stefana Batorego w sprawie zmian
w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r., Warszawa 2018, s. 6.
33
Komunikat Krajowego Biura Wyborczego z 7.02.2018 r., http://centrumprasowe.pap.pl/cp/
pl/news/exportToPdf/114160 (dostęp: 12.03.2018 r.).
34
Druk sejmowy VIII kadencji nr 2001, s. 99.
35
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119
z 4.05.2016, s. 1).
36
Od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
37
Znak opinii: DOLIS.027.437.18.
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transmisji bezpośrednio w Internecie, co umożliwiałoby dostęp nieograniczonej
liczby osób do danych, które ujawniałaby transmisja (wizerunek osoby, jej miejsce zamieszkania lub pobytu w czasie głosowania). Państwowa Komisja Wyborcza, mając na względzie stanowisko GIODO, wydała uchwałę38 o odmowie
stosowania art. 52 § 7 i 7a k.wyb. w wyborach z racji bezpośredniego obowiązywania prawa pochodnego Unii Europejskiej w prawie polskim. Stan niepewności co do potrzeby zwrotnej reakcji ustawodawcy utrzymywał się przez krótki
okres. Przerwała go poselska inicjatywa ustawodawcza zmierzająca do usunięcia
przepisów o transmisji, poparta zarówno w sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do
spraw zmian w kodyfikacjach, jak i w samym Sejmie. Ustawa39, wyjąwszy jeden
jej przepis, weszła w życie dnia 20 lipca 2018 r. Wydaje się zatem, że tak sformułowany obowiązek prowadzenia transmisji z głosowania w najbliższej przyszłości nie powróci. Ponadto po wyborach samorządowych przeprowadzonych
dnia 21 października 2018 r. organizacje pozarządowe, mogące po raz pierwszy
delegować do obserwacji krajowych obserwatorów społecznych, podniosły40, że
regulacji wymaga również kwestia rejestrowania głosowania przez urządzenia,
które już się w budynkach lokali wyborczych znajdują i na co dzień służą np. do
monitorowania zachowania uczniów na terenie placówki oświatowej.
2.7. ZASADA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA PODCZAS GŁOSOWANIA
KORESPONDENCYJNEGO

Pierwsze regulacje dotyczące głosowania korespondencyjnego weszły w życie
dnia 1 sierpnia 2011 r. wraz z uchwaleniem Kodeksu wyborczego w pierwotnym
brzmieniu. Wówczas do grona osób, którym takie głosowanie umożliwiono,
weszły wyłącznie osoby obywatelstwa polskiego przebywające poza granicami
kraju. Już dnia 30 lipca 2011 r. do tej grupy dołączyły osoby niepełnosprawne
przebywające w kraju41. Upowszechnienie głosowania korespondencyjnego dla
wszystkich wyborców miało miejsce dnia 26 sierpnia 2014 r.42. Tę zmianę uzasadniano wówczas chęcią realizacji konstytucyjnej zasady powszechności czynnego prawa wyborczego, korzystnym wpływem na przyszłą frekwencję oraz

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie braku możliwości stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(niepubl.).
39
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1349).
40
Zob. przypis 31.
41
Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 147, poz. 881).
42
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1072).
38
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ujednoliceniem reguł głosowania korespondencyjnego43. Jednak zmiany ustawowe z dnia 31 stycznia 2018 r. zostały skierowane w stronę zupełnie przeciwną,
a ustawodawca na powrót ograniczył, wbrew pozorom stwarzanym przez tytuł
ustawy nowelizującej, krąg głosujących korespondencyjnie jedynie do osób niepełnosprawnych przebywających w Polsce44. Wnioskodawca projektu ograniczył
się do argumentacji, iż ten rodzaj głosowania „w istotny sposób zwiększa ryzyko
nieprawidłowości”45 i dlatego powinien być całkowicie zniesiony. Po licznych
protestach organizacji osób niepełnosprawnych Senat uchwalił jednak poprawki
zachowujące głosowanie korespondencyjne dla tej grupy.
Obecnie przepisy dotyczące głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych znajdują się w rozdziale 6a k.wyb. (art. 53a–53l).
Wątpliwości co do głosowania korespondencyjnego pojawiają się zarówno
w kontekście zasady bezpośredniości wyborów, a konkretnie osobistego i niepośredniego oddania głosu, jak i zasady tajności głosowania. Nieosobiste oddanie
głosu neguje bowiem w całości istotę zasady tajności głosowania, czyli oddanie
głosu bez podlegania presji. Pierwszy z tych problemów ustawodawca zdaje się
niejako omijać, stanowiąc w art. 32 § 2 k.wyb., że głosowanie korespondencyjne
jest również głosowaniem osobistym, jednak wiadome jest, że w praktyce tego
rodzaju głosowania nie sposób zweryfikować, czy osoba, której dostarczono
pakiet wyborczy, podjęła wszystkie czynności zmierzające do oddania głosu
w sposób osobisty. Różnego stopnia ingerencja w bezpośredniość głosowania
może mieć miejsce na licznych etapach od momentu wysłania pakietu wyborczego przez urzędnika reprezentującego komisarza wyborczego (dawniej zajmował się tym urząd gminy) do momentu otrzymania pakietu przez właściwą
komisję. Dlatego też w nauce podkreśla się, że przepis statuujący osobistość głosowania korespondencyjnego nie jest konieczny, gdyż „o osobistym głosowaniu
decyduje sposób oddania głosu, zaś dalsza szczegółowa regulacja w Kodeksie
wyborczym niewątpliwie i jednoznacznie wskazuje, iż wymogi związane z głosowaniem korespondencyjnym kształtują się właśnie jako głosowanie osobiste.
Jest to więc jedynie przepis [art. 32 § 2 – przyp. M.G.], który ma rozwiać ewentualne wątpliwości osób, podważających zgodność tego sposobu głosowania
z zasadą bezpośredniości wyborów (…)”46.
Kwestionowanie spełniania warunków tajności głosowania przez głosowanie korespondencyjne skupia się w istnieniu oświadczenia o osobistym i tajnym
oddaniu głosu, które jest elementem pakietu wyborczego (art. 53 § 1 pkt 6 k.wyb.).
Brak tego oświadczenia w odsyłanym pakiecie wyborczym albo jego niepodpisanie skutkuje niewrzuceniem koperty z kartą do głosowania do urny wyborDruk sejmowy VII kadencji nr 1786, s. 18.
Zob. przypis 27.
45
Druk sejmowy VIII kadencji nr 2001, s. 82.
46
A. Rakowska, K. Skotnicki, Rzeczpospolita Polska, (w:) K. Skotnicki (red.), External voting
w wybranych państwach europejskich, Łódź 2012, s. 198–199.
43
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czej i niewzięciem jej pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania (art. 72
§ 3 k.wyb.). Jest to więc skutek zupełnie niweczący akt głosowania i bardziej
restrykcyjny niż nieważność głosu. Od samego początku posługiwanie się tym
oświadczeniem sprawiało wyborcom trudność. W głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 r. rozesłano 22
951 pakietów wyborczych. Spośród odesłanych pakietów aż 2090 było pozbawionych oświadczenia (ok. 9,1% rozesłanych pakietów)47. W tych samych wyborach
korespondencyjnie w kraju głosowało 806 osób niepełnosprawnych, oświadczenia brakowało w 107 odesłanych pakietach wyborczych (ok. 13,2% otrzymanych
pakietów)48.
Obowiązek zapewnienia tajności głosowania, który jak wspomniano spoczywa w przeważającym stopniu na organach władzy publicznej, w głosowaniu
korespondencyjnym jest w zasadzie niemożliwy do realizacji ze względu na to,
że akt głosowania może dokonać się praktycznie w każdym miejscu, w którym
wyborca w danej chwili przebywa. Z jednej strony pojawiały się więc postulaty
rezygnacji z tego oświadczenia49, z drugiej jednak strony jeszcze na etapie prac
przedlegislacyjnych zakładano, że to oświadczenie będzie elementem gwarancyjnym dla zasady tajności głosowania i bezpośredniości wyborów50. R. Zych
słusznie zaznacza, że w każdym przypadku komisja wyborcza może sprawdzić
oświadczenie jedynie pod względem formalnym51. J. Zbieranek sugeruje dwa
rozwiązania tej kwestii: rezygnację z oświadczeń w pakiecie wyborczym albo ich
utrzymanie powiązane z szeroką kampanią informacyjną (także w samej instrukcji wyborczej) ostrzegającą o skutkach niezałączenia oświadczenia do koperty
zwrotnej52. Oba rozwiązania wydają się słuszne, sęk tkwi jednak w konsekwentnym realizowaniu jednego z nich.
Postulat umożliwiania głosowania jak największej grupie uprawnionych jest
obecny w debacie publicznej przez niemal cały czas. Głosowanie korespondencyjne w swojej istocie stanowi koncesję zasady tajności głosowania na rzecz
zasady powszechności, brak jest rozwiązań kompromisowych w tym zakresie.
Stopień realizacji zasady tajności głosowania korespondencyjnego zależy zawsze
od samych głosujących. Należy więc stwierdzić, że głosowanie tego rodzaju
może formalnie naruszać zasadę tajności głosowania, choć mimo wszystko nie
powinno to przesądzać o jego zniesieniu wobec możliwości minimalizowania
negatywnych skutków poprzez np. nałożenie na głosującego obowiązku zapew47
J. Zbieranek, Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym. Gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej?, Warszawa
2013, s. 177–178. Autor nie podaje jednak liczby pakietów wyborczych odebranych przez urzędy
konsularne.
48
Ibidem, s. 180.
49
„Biuletyn RPO. Źródła” 2012, nr 8, s. 95.
50
J. Zbieranek, Alternatywne procedury głosowania…, s. 180.
51
R. Zych, Istota i gwarancje zasady tajności głosowania…, s. 145.
52
Ibidem, s. 180.
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nienia tajności podczas własnego głosowania korespondencyjnego. Warto mieć
na uwadze także fakt, że głosowanie osobiste i tajne leży przecież w interesie
samego głosującego. Należy przypomnieć, że we wspominanym wyżej wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/1153, Trybunał wobec niewystarczającej argumentacji wnioskodawcy orzekł o zgodności art. 65 i 66 k.wyb.
z Konstytucją RP w zakresie, w jakim przepisy te elementem procedury głosowania korespondencyjnego czynią przesyłanie i wypełnianie przed dniem
wyborów kart do głosowania. Jako wyjątkowo niekonsekwentne, a z pewnością
niedostatecznie uargumentowane należy ocenić odejście od powszechnego głosowania korespondencyjnego wprowadzone w ramach zmian w Kodeksie wyborczym w 2018 r.

3. ZASADA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W CZECHACH
3.1. WSTĘP I RYS HISTORYCZNY

Tradycyjnie głosowania w Czechosłowacji odbywały się w ciągu dwóch
dni – w piątek i niedzielę z powodu zwyczaju opuszczania miejsca zamieszkania podczas weekendu. Po rozpadzie tego państwa w Czechach rozwiązanie to
przetrwało z pewną modyfikacją, na Słowacji ostatecznie przyjęto zaś sobotnie
głosowanie jednodniowe54. W czeskim prawie wyborczym przetrwało także czechosłowackie rozwiązanie dostarczania kart wyborczych do domów wyborców,
z którego na Słowacji zrezygnowano w 1994 r. ze względu na obawy o niedozwoloną agitację55. Najciekawszą alternatywną metodą głosowania w Czechach jest
głosowanie w miejscu zamieszkania (pobytu) z użyciem przenośnej urny wyborczej. Głosowania korespondencyjnego dla przebywających za granicą, mimo szerokiej debaty społecznej oraz poparcia wielu osób, dotąd nie wprowadzono. Jak
donosi prasa, obowiązek rejestracji w placówkach dyplomatycznych i konsularnych ogranicza możliwość głosowania ok. 300 tys. osób56.

Zob. przypis 15.
K. Skotnicki, Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Słowackiej, (w:) S. Grabowska,
K. Składowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Kraków 2006, s. 198.
55
Ibidem.
56
HN: Czechs still without postal ballot to enable voting abroad, http://praguemonitor.
com/2017/09/19/hn-czechs-still-without-postal-ballot-enable-voting-abroad (dostęp: 12.03.2018 r.).
53
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3.2. GWARANCJE NORMATYWNE

Czechy to jeden z kilku krajów europejskich charakteryzujących się konstytucją złożoną57. W jej skład wchodzą Konstytucja Republiki Czeskiej z dnia
16 grudnia 1992 r.58, tradycyjnie regulująca zagadnienia polityczne i ustrojowe,
oraz Karta Podstawowych Praw i Wolności z dnia 16 grudnia 1992 r.59 dotycząca
zagadnień praw człowieka i obywatela (istnieją jeszcze dwie inne ustawy konstytucyjne: dotycząca bezpieczeństwa państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego wyższego stopnia). Konstytucja wyraża zasadę tajności głosowania w art. 18
ust. 1. Podstawowe gwarancje w zakresie przeprowadzania wyborów znajdują się
także w Karcie, która na mocy art. 3 Konstytucji jest częścią porządku konstytucyjnego Republiki Czeskiej. Artykuł 21 ust. 1 Karty stwierdza, że obywatele
mają prawo do udziału w zarządzaniu sprawami publicznymi bezpośrednio albo
poprzez wolne wybory swoich przedstawicieli, natomiast jej art. 21 ust. 3 określa prawo wyborcze jako m.in. wykonywane w głosowaniu tajnym oraz deleguje
ustalenie warunków wykonywania prawa wyborczego ustawie.
Na poziomie ustawowym znajduje się kilka aktów prawnych w różnym stopniu dotyczących prawa wyborczego, najważniejszą z nich jest ustawa nr 247
z dnia 27 września 1995 r. o wyborach do Parlamentu Republiki Czeskiej oraz
o zmianie niektórych innych ustaw60. Na podstawie art. 1 ust. 2 zd. 1 wybory
odbywają się w głosowaniu tajnym. Powszechne wybory Prezydenta Republiki
zostały wprowadzone w Czechach na wzór innych krajów w 2012 r., a pierwsze powszechne głosowanie odbyło się w dniach 11–12 stycznia 2013 r. (druga
tura w dniach 25–26 stycznia 2013 r.). Wcześniej, w latach 1993–2013, Prezydent Republiki wybierany był przez Parlament Republiki (Izbę Poselską i Senat).
Wybory na urząd Prezydenta Republiki reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2012 r.
o wyborze Prezydenta Republiki61.
3.3. ODDAWANIE GŁOSU W LOKALU WYBORCZYM

Głosowania odbywające się w punktach stacjonarnych w Czechach w kilku
zasadniczych aspektach różnią się od takich głosowań w Polsce. Czeskie ustawy
wyborcze dopuszczają głosowanie dwudniowe, które odbywa się zawsze w piątek
i następującą po nim sobotę, z wyjątkiem wyborów przeprowadzanych poza granicami kraju, które mogą odbywać się również w czwartek i następujący po nim
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015, s. 38.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb, zob. również: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/czechy-a.
html (dostęp: 26.02.2018 r.).
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Ústavní zákon č. 2/1993 Sb, zob. również: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/czechy-b.
html (dostęp: 26.02.2018 r.).
60
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piątek (art. 1 ust. 4 i 5 ustawy nr 247/1995); w Polsce takie głosowanie w odniesieniu do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz wyborów na urząd Prezydenta RP
zostało uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją RP62.
Ponadto podczas czeskich wyborów urzędowe karty do głosowania wysyłane
są za pośrednictwem władz samorządowych do organów wykonawczych miast
i gmin – burmistrzów (cz. starosta) i prezydentów miast (cz. primátor), którzy
mają obowiązek (art. 38 ust. 4 oraz art. 67 ust. 4 ustawy nr 247/1995) dostarczenia kart wyborczych nie tylko do lokali wyborczych w dniu wyborów, lecz także
ich dystrybucji wśród zarejestrowanych wyborców nie później niż na 3 dni przed
(pierwszym) dniem wyborów.
Rozciągnięcie procesu wyborczego na dwa kolejne dni może nasuwać wątpliwości co do bezpieczeństwa głosów i nienaruszalności urn wyborczych pozostawionych w lokalu wyborczym na czas przerwy nocnej. Jak wspomniano wyżej,
zasada tajności głosowania wymaga, aby treść głosów pozostawała w tajemnicy także po umieszczeniu karty w urnie. Jak stanowi art. 21 ust. 1 ustawy
nr 247/1995, Komisja przed zawieszeniem głosowania na czas przerwy między
jego pierwszym a drugim dniem ma obowiązek zapieczętować urnę oraz urnę
przenośną w celu uniemożliwienia wyjęcia lub umieszczenia w nich głosów,
a także zabezpieczyć wszystkie dokumenty wyborcze. Następnego dnia przed
rozpoczęciem głosowania Komisja ma obowiązek sprawdzić, czy urna i urna
przenośna pozostały nienaruszone. Czas przerwy w głosowaniu jest stosunkowo
długi i wynosi 10 godzin od 22.00 do 8.00 w przypadku głosowania w kraju
(art. 1 ust. 4 ustawy nr 247/1995). Komisja wyborcza w zakresie przeprowadzania
głosowania podlega kontroli regionalnych władz samorządowych i władz municypalnych, a kontrola doraźna może być przeprowadzona w każdym czasie. Protokół z kontroli dołączany jest do zbioru dokumentów wyborczych (art. 21a ust. 1
ustawy nr 247/1995).
Wspomniane wyżej dostarczanie przez organy władzy municypalnej urzędowych kart do głosowania bezpośrednio wyborcom wiąże się z nakazem ustawodawcy, aby wyborcy co do zasady głosowali na swoich (tzn. dostarczonych im)
urzędowych kartach do głosowania. Wydawanie dodatkowych kart na wniosek
wyborców jest możliwe, ale wydaje się, że to odstępstwo ma mieć charakter uzupełniający i wyjątkowy. W takim wypadku karty te wydaje się jedynie w razie
zgubienia, niepożądanego przekreślenia lub innego oznaczenia kart, które
wyborca wcześniej otrzymał (art. 19 ust. 3 zd. 3 ustawy nr 247/1995). Z braku
odmiennej regulacji należy wnioskować, że do pobierania dodatkowych kart są
uprawnieni także wyborcy głosujący w miejscu zamieszkania z użyciem przenośnej urny wyborczej, o której w dalszej części pracy.

62

Zob. przypis 15.
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3.4. URNA WYBORCZA I KOPERTY NA KARTY DO GŁOSOWANIA

Każdy lokal wyborczy powinien być wyposażony w jedną urnę wyborczą oraz jedną przenośną urnę wyborczą; wymóg posiadania przenośnych urn
nie dotyczy lokali w specjalnych okręgach wyborczych (art. 17 ust. 1 ustawy
nr 247/1995). Nie ma ustawowych wymagań co do konstrukcji urny, zazwyczaj
są to urny nieprzezroczyste. Obowiązek zapewnienia urn wyborczych oraz pozostałego wyposażenia lokalu wyborczego spoczywa na władzach municypalnych
(art. 14b ust. 1 lit. a ustawy nr 247/1995). Obowiązek komisji dotyczący sprawdzenia przed rozpoczęciem głosowania, czy urny są puste, wyraża art. 18 ust. 1
ustawy nr 247/1995.
Ze względu na model dystrybucji kart wyborczych koperty pełnią w wyborach czeskich szczególną rolę. Ich użycie jest obowiązkowe, mimo że urny nie
muszą być przezroczyste. Komisja wyborcza musi być wyposażona w dostateczną ilość pustych, stemplowanych kopert na karty do głosowania (kopert
urzędowych). Wszystkie koperty urzędowe muszą być nieprzezroczyste, tych
samych rozmiarów oraz opatrzone pieczęcią dla swojej ważności. Jeżeli wybory
do Izby Poselskiej lub Senatu odbywają się równocześnie z innymi wyborami,
koperty do różnych głosowań muszą mieć różne kolory. Wydawanie kopert
traktuje się podobnie jak wydawanie urzędowych kart do głosowania w Polsce,
komisja wydaje koperty wyłącznie po odznaczeniu wyborcy w spisie wyborców (sam wyborca nie podpisuje się) oraz prowadzi rejestr wydanych kopert.
Koperta zagubiona lub zniszczona nie może zostać wymieniona, ponieważ każdemu wyborcy wydawana jest tylko jedna. Karty wyborcze umieszczone w prywatnych kopertach lub włożone do urny bez kopert są traktowane jak głosy
nieważne (art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 2).
Zasady używania kopert w ten sposób nie wydają się być zbyt czytelne
dla wyborcy. Umieszczenie karty w kopercie nie jest czynnością trudną i nie
wymaga udawania się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, nawet
jeśli wyborca przyniesie ze sobą więcej niż jedną kartę do głosowania, do czego
ma prawo (każdy komitet znajduje się na osobnej karcie). W wyborach do Senatu
obowiązują okręgi jednomandatowe, a na jednej karcie znajduje się tylko jeden
kandydat, nie ma więc potrzeby dokonywania zaznaczeń na karcie i może to
stanowić swoistą zachętę do niekorzystania z miejsc zapewniających tajność,
a w konsekwencji do głosowania jawnego. Głosowanie w wyborach do Izby
Poselskiej, w których obowiązują okręgi wielomandatowe, przebiega inaczej,
gdyż wyborca może na karcie dokonać preferencyjnego oznaczenia najwyżej
czterech kandydatów (głos przechodni). Wymaga to dokonania zaznaczeń na
karcie, co powoduje większą zachętę do udania się do miejsca zapewniającego
tajność głosowania. Głosowanie jawne w Czechach jest jednak prawnie zwalczane w inny sposób, o czym poniżej.
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3.5. MIEJSCE W LOKALU WYBORCZYM ZAPEWNIAJĄCE
TAJNOŚĆ GŁOSOWANIA

Zgodnie z art. 17 ust. 2 każdy lokal wyborczy powinien posiadać specjalny
obszar umożliwiający „dostosowywanie” kart wyborczych zgodnie z zasadą tajności głosowania. Liczba takich obszarów jest ustalana przez odpowiedniego
burmistrza, biorąc pod uwagę liczbę wyborców w danym okręgu wyborczym.
Ustawodawca nakłada na wyborcę obowiązek udania się do miejsca zapewniającego tajność głosowania (art. 19a ust. 1). Niespotykany za to w praktyce polskiej
jest przepis o treści art. 19a ust. 3, który stanowi: „Komisja wyborcza lub specjalna komisja wyborcza odmawia dopuszczenia do głosowania wyborcy, który
nie uda się do wyznaczonego miejsca w celu «dostosowania» kart do głosowania”. Przeciwko osobom chcącym podjąć próbę głosowania jawnego wytaczane są
więc najcięższe działa prawne, odmowa dopuszczenia do głosowania ma charakter bezwzględnej sankcji za niezachowanie lub usiłowanie niezachowania tajności głosowania. Taka norma w pełnym zakresie odzwierciedla zalecenia Komisji
Weneckiej, jednak pełna ocena jej skuteczności zależy w zasadzie od praktyki
stosowania kompetencji przypisanych członkom komisji wyborczej. Przeciwnikami karania za niekorzystanie z miejsc zapewniających tajność głosowania są
zwolennicy wolnościowego podejścia do zasady tajności, którzy argumentują, że
takie zachowanie nie może stanowić podstawy do późniejszego uznania głosu za
nieważny63. Czeski przykład niedopuszczenia do głosowania jest więc sankcją
jeszcze surowszą.
Podczas rozważania, czy korzystanie z miejsc zapewniających tajność głosowania powinno być obowiązkowe czy fakultatywne, warto bez względu na
charakter przepisów podjąć próbę nakreślenia spektrum możliwych wzorców
zachowania wyborcy podczas oddawania głosu w celu uchwycenia granicy między głosowaniem w sposób tajny i jawny. Prowadzenie agitacji jest najczęściej
nie tylko manifestowaniem swoich poglądów oraz swojego sposobu głosowania,
ale także zachęcaniem innych wyborców do tego samego, będzie to więc złamanie zasady tajności głosowania w największym stopniu. Mniej ewidentnym
naruszeniem zasady tajności będą czyny osób, które mimo że agitacji nie prowadzą, to ujawniają treść swojego głosu. Mogą to robić np. informując o tym słownie, dokonując publicznego skreślenia albo pokazując innym wyborcom swoją
zakreśloną kartę wyborczą. Złamanie zasady tajności nie musi się więc wiązać
z wypowiadaniem się. Przykładowe zachowania z tej grupy raczej nie są pożądane w lokalu wyborczym. Dlatego też niektórzy wiążą zakaz jawnego, publicznego wypełniania karty do głosowania z generalnym zakazem agitacji w lokalu
wyborczym i w tym właśnie związku upatrują przyczyn traktowania głosowania
63
P. Tuleja (red.), Prawo konstytucyjne, Warszawa 1995, s. 130, cyt. za: R. Zych, Istota
i gwarancje zasady tajności głosowania…, s. 181.
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tajnego jako obowiązku wyborcy64. Zaś bez korzystania z miejsc zapewniających
tajność głosowania obowiązek ten nie może być wykonany poprawnie.
3.6. PRZENOŚNA (MOBILNA) URNA WYBORCZA

Przenośna urna wyborcza ma w założeniu stanowić wyjątkową metodę głosowania, skierowaną do precyzyjnie wyznaczonej, wąskiej grupy wyborców;
najczęściej są to osoby, które ze względu na stan zdrowia (niepełnosprawność,
choroba) lub podeszły wiek nie mogą uczestniczyć w akcie wyborczym w konwencjonalny sposób65. Procedura użycia przenośnej urny jest rozpowszechniona
głównie w państwach byłego bloku wschodniego, ale występuje też w państwach
skandynawskich66.
Na mocy art. 19 ust. 7 wyborcy, którzy z „poważnych względów, szczególnie zdrowotnych” nie mogą udać się do lokalu wyborczego67, są uprawnieni do
głosowania w miejscu zamieszkania. Wówczas dwoje członków komisji właściwej terytorialnie dla danego miejsca wyposażonych w przenośną urnę wyborczą
oraz urzędowe koperty i karty do głosowania przybywa bezpośrednio do wyborców. Podczas całego procesu członkowie komisji mają obowiązek postępowania
w zgodzie z zasadą tajności głosowania.
Głosowanie za pomocą przenośnej urny na ogół nie wzbudza kontrowersji
z punktu widzenia tajności głosowania, jednak jest kwestionowane z innych
przyczyn. Według ekspertów oraz organizacji międzynarodowych brak należytych standardów przejrzystości procesu głosowania z wykorzystaniem przenośnej
urny może umożliwiać fałszowanie wyników wyborów, co miało miejsce podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 r.68. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) rekomenduje (na przykładzie Białorusi),
że dla prawidłowego funkcjonowania tej alternatywnej procedury głosowania
niezbędne jest znaczne ograniczenie kręgu osób do niej uprawnionych69. Komisja
L. Garlicki, Prawo wyborcze, (w:) Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów, zeszyt 4,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1998, s. 156, cyt. za: R. Zych, Istota i gwarancje
zasady tajności głosowania…, s. 180.
65
J. Zbieranek, Alternatywne procedury głosowania…, s. 69.
66
Ibidem.
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Czech Republic Parliamentary Elections 14–15 June 2002, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, Warszawa 2002, s. 19.
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T. A. Olszański, Janukowycz faworytem drugiej tury wyborów prezydenckich, Tydzień na
Wschodzie, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2010-01-20/janukowyczfaworytem-ii-tury-wyborow-prezydenckich (dostęp: 2.06.2011 r.), cyt. za: J. Zbieranek, Alternatywne procedury głosowania…, s. 70.
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Republic of Belarus Parliamentary Elections 23 September 2012, OSCE/ODIHR Election
Observation Mission Final Report, Warszawa 2012, s. 18–19, cyt. za: J. Zbieranek, Alternatywne
procedury głosowania…, s. 71.
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Wenecka odradza stosowanie urn tego typu, a wyjątkowe ich użycie warunkuje
obecnością przy nich kilku członków komisji z różnych ugrupowań70.

4. ZASADA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA NA LITWIE71
4.1. WSTĘP

Szczególnie osobliwe są wybory do jednoizbowego litewskiego parlamentu
(lit. Seimas), odbywają się bowiem w systemie segmentowym (proporcjonalno-większościowym)72. W związku z istnieniem 71 jednomandatowych okręgów
o ordynacji większościowej oraz wielomandatowego (70-miejscowego) okręgu
ogólnokrajowego o ordynacji proporcjonalnej każdy wyborca dysponuje dwoma
głosami: na wybranego kandydata z okręgu jednomandatowego oraz na wybraną
listę kandydatów, przy czym ten drugi głos ma charakter preferencyjny – dopuszczalne jest zaznaczanie, skreślanie lub zmiana kolejności kandydatów na liście73.
Systemy tego typu noszą również nazwę mieszanych, choć w istocie głosowania w okręgach jednomandatowych i wielomandatowym funkcjonują obok siebie
równolegle i nie następuje ich „zmieszanie” w ścisłym tego słowa znaczeniu.
4.2. GWARANCJE NORMATYWNE

Konstytucja Republiki Litewskiej z dnia 25 października 1992 r.74, będąca
przykładem konstytucji jednolitej, tajne głosowanie (a także bezpośrednie,
powszechne i równe wybory) do Seimas gwarantuje na mocy art. 55 akapit 1.
Akapit 3 stanowi zaś, że tryb wyboru członków Seimas określa ustawa. Jest to
ustawa z dnia 9 lipca 1992 r. – Prawo wyborcze do Seimas75, która zasadę tajności głosowania wyraża już w art. 5. Regulacja jest bardzo wyczerpująca, przepis
stanowi, że podczas głosowania zabronione jest wpływanie na wolę wyborców,
70
Kodeks Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych przyjęty przez Komisję Wenecką na
52. Sesji, opinia nr 190/2002, pkt 40 raportu wyjaśniającego.
71
Za pomoc w tłumaczeniu litewskich przepisów wyborczych dziękuję Krzysztofowi Szejbakowi.
72
R. Grabowski, Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Litewskiej, (w:) S. Grabowska,
K. Składowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich,
Kraków 2006, s. 219.
73
Ibidem, s. 221.
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Valstybės Žinios, 1992, nr 33–1014, zob. również: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/
litwa.html (dostęp: 5.03.2018 r.).
75
Valstybės Žinios, 1992, nr 22–635, zob. również: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/10831a4018db11e5bfc0854048a4e288?jfwid=tu0odnkka (dostęp: 5.03.2018 r.).
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a podczas wyborów – „kontrolowanie woli wyborców”. Artykuł 5 ust. 1 zd. 4 stanowi: „Jeśli treść głosu innej osoby została powzięta przez kogokolwiek, zabronione jest ujawnianie tej treści”, zaś art. 5 ust. 2 zd. 4 stanowi: „Ustawa zabrania
takiego postępowania z głosami, które mogłoby ujawnić tajemnicę głosowania”.
Artykuł 51 stanowi ponadto o zakazie korupcji wyborczej, tzn. zakazie bezpośredniego lub pośredniego kupowania głosów lub oferowania nagród dla wyborców za uczestnictwo lub nieuczestnictwo w głosowaniu lub głosowanie „za” lub
„przeciw” danemu kandydatowi lub liście kandydatów. W wyborach prezydenckich tajność głosowania i zakaz korupcji wyborczej w tym samym zakresie co
przy wyborach do Seimas gwarantują art. 7 i 8 ustawy z dnia 22 grudnia 1992 r.
– Prawo o wyborach prezydenckich76.
4.3. ODDAWANIE GŁOSU W LOKALU WYBORCZYM

Litewskie przepisy wyborcze w przeciwieństwie do czeskich nie przewidują wysyłania kart wyborczych pod adresy zamieszkania wyborców, jednak
wyborcom są wysyłane tzw. karty wyborcy będące imiennymi zaproszeniami
do głosowania (lit. rinkėjo kortelė, ang. poll card), które pełnią jednocześnie
funkcję informacyjną (art. 30 ust. 1 ustawy prawo wyborcze do Seimas). Należy
je odróżniać od kart do głosowania (lit. rinkimų biuletenius). Karta wyborcy
zawiera informacje identyfikujące wyborcę (imię, nazwisko, adres) oraz wiele
praktycznych szczegółów dotyczących głosowania, tzn. czas głosowania, adres
właściwego miejscowo lokalu wyborczego, numer wyborcy w spisie wyborczym,
czy nazwę i numer właściwego okręgu jednomandatowego (art. 30 ust. 2 ustawy
prawo wyborcze do Seimas). Sens istnienia karty wyborcy przejawia się w możliwości przedstawienia jej razem z dokumentem tożsamości w celu usprawnienia
pracy komisji w wydawaniu kart do głoswania. Przedłożenie karty wyborcy jest
obowiązkowe tylko w razie udziału w tzw. wcześniejszym głosowaniu, które
odbywa się w siedzibach niektórych jednostek samorządowych. Przedstawienie
karty wyborcy nie uprawnia do głosowania w okręgu wyborczym, w którego
spisie wyborca się nie znajduje (z wyjątkiem tzw. wcześniejszego głosowania), karta nie jest więc odpowiednikiem polskiego zaświadczenia o prawie do
głosowania (art. 32 k.wyb.). Kartę wyborcy wyborca może także pobrać przez
Internet i wydrukować, musi ją wówczas również podpisać. W przypadku nieotrzymania lub zagubienia karty wyborcy wyborca może otrzymać kolejną, pod
warunkiem że znajduje się w spisie wyborców danej komisji, w przeciwnym
razie tylko jeśli udowodni zamieszkiwanie na terenie, dla którego dana komisja wyborcza jest właściwa (art. 31 ust. 4 ustawy prawo wyborcze do Seimas).
Wszystkie karty wyborców powinny być dostarczone wyborcom na co najmniej
76
Valstybės Žinios, 1993, nr 2–29, zob. również: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/e8906340104611e5b0d3e1beb7dd5516?jfwid= 9tq147o4x (dostęp: 5.03.2018 r.).
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8 dni przed dniem głosowania (art. 31 ust. 3 ustawy prawo wyborcze do Seimas).
Wybory parlamentarne odbywają się zawsze w drugą niedzielę października
w roku, w którym upływa kadencja członków Seimas, chyba że wybory są skutkiem skrócenia kadencji parlamentu (art. 6 ust. 2 i 4 ustawy prawo wyborcze
do Seimas).
4.4. LOKAL WYBORCZY

Obowiązek wyposażenia lokalu wyborczego spoczywa na władzach municypalnych, ale odpowiedzialność za nieodpowiednie wyposażenie lub jego
brak spoczywa także na przewodniczącym komisji wyborczej, której lokal ma
być wyposażony (art. 60 ust. 3 ustawy prawo wyborcze do Seimas). Zgodnie
z ustawą obowiązkowym elementem wyposażenia lokalu wyborczego są: tekst
ustawy prawo wyborcze do Seimas, plakaty wyborcze kandydatów z danego
okręgu jednomandatowego, a także list kandydatów tzw. list krajowych (art. 60
ust. 1 zd. 4 ustawy prawo wyborcze do Seimas). Materiały te (plakaty i listy)
mogą znaleźć się w lokalu wyborczym wyłącznie, jeśli zostały wydane przez
Centralną Komisję Wyborczą. Pozostałe niezatwierdzone materiały wyborcze
podlegają usunięciu z lokalu wyborczego (pomieszczenia) oraz z prowadzących
doń korytarzy, a także z obszaru w promieniu 50 m od budynku, w którym
znajduje się lokal wyborczy (art. 60 ust. 1 in fine ustawy prawo wyborcze do
Seimas). Obecność tych plakatów ma zapewne na celu przypomnieć i zobrazować wyborcom, kto kandyduje z danego okręgu wyborczego, i nie jest traktowana jako złamanie ciszy wyborczej. Wszelka agitacja jest zakazana w dniu
głosowania oraz na 30 godzin przed tym dniem (art. 56 ustawy prawo wyborcze do Seimas), jednak wywieszanie plakatów wyborczych („wizualnych materiałów wyborczych o charakterze stałym”) może odbywać się nie później niż
48 godzin przed dniem głosowania. Podczas wyborów parlamentarnych dnia
9 października 2016 r. przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej wezwał
internautów do przestrzegania ciszy wyborczej i ostrzegał, że powielanie (udostępnianie), a nawet oznaczanie znakiem „lubię to” wiadomości politycznych
i związanych z kampanią wyborczą na portalach społecznościowych może być
podstawą do nałożenia grzywien administracyjnych77. Pozostali członkowie
Centralnej Komisji Wyborczej wyrazili ubolewanie, że ten przekaz przewodniczącego nie został z nimi uzgodniony78.

77
Republic of Lithuania Parliamentary Elections 9 October 2016, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, Warszawa 2017, s. 15.
78
Ibidem.
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4.5. URNY WYBORCZE I MIEJSCA ZAPEWNIAJĄCE TAJNOŚĆ
GŁOSOWANIA

Ustawa prawo wyborcze do Seimas nie przewiduje szczegółowych przepisów
regulujących warunki techniczne urn wyborczych. W lokalu wyborczym oprócz
jednej urny muszą się znajdować także kabiny zapewniające tajność głosowania.
Odnośnie do liczby kabin przepis (art. 60 ust. 1 zd. 3 ustawy prawo wyborcze
do Seimas) operuje zarówno liczbą pojedynczą, jak i mnogą („W lokalu wyborczym danego okręgu wyborczego muszą znajdować się: urna wyborcza, kabina
(kabiny) do tajnego głosowania, w której wyborca w prywatności może wypełnić karty do głosowania”), ich liczba może się więc różnić, o ile w tym zakresie
szczegółowych regulacji nie wyda Centralna Komisja Wyborcza (art. 60 ust. 2
ustawy prawo wyborcze do Seimas).
Artykuł 66 ust. 1 ustawy prawo wyborcze do Seimas przewiduje obowiązek
wyborcy udania się do kabiny do głosowania po otrzymaniu karty (kart) wyborczych. Przepis ten tworzy także zakaz dokonywania zaznaczeń na karcie do głosowania poza kabiną do głosowania, a więc zakaz głosowania jawnego istnieje,
jednak praktyczny wymiar stosowalności takiej normy sankcjonowanej zależy
od istnienia normy sankcjonującej wynikającej z przepisów karnych. Naruszenie
zasady tajności głosowania (choć minimalne) może mieć jednak miejsce także
wtedy, gdy na mocy art. 66 ust. 6 ustawy prawo wyborcze do Seimas wyborcy
niepełnosprawnemu, który nie może dokonać zaznaczenia na karcie lub wrzucenia karty do urny, pomaga inna osoba wybrana przez niepełnosprawnego. Na tej
innej osobie spoczywa obowiązek działania na polecenie niepełnosprawnego
wyborcy oraz zachowania tajności głosowania. Należy pamiętać, że taka pomoc
przy głosowaniu nie jest tożsama z głosowaniem przez pełnomocnika, nie ma tu
bowiem elementu pełnomocnictwa materialnego, a pomoc ma charakter techniczny, dodatkowy i nie jest zastępczym dokonywaniem czynności, bo wszystkie
one dokonują się w obecności niepełnosprawnego wyborcy. Z zakresu osób, które
mogą asystować wyborcom niepełnosprawnym, wyłączeni są członkowie komisji
wyborczych, obserwatorzy wyborczy oraz przedstawiciele wyborczy; postąpienie przez nich w sposób odmienny może być podstawą do poniesienia odpowiedzialności karnej (art. 66 ust. 6 w zw. z art. 65 ust. 3 ustawy prawo wyborcze do
Seimas).
4.6. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE ORAZ GŁOSOWANIE
W DOMU

Na mocy art. 671 ustawy prawo wyborcze do Seimas możliwość głosowania
korespondencyjnego obejmuje wyłącznie grupy o konkretnym profilu społecznym; są to wyborcy:
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1) przebywający w placówkach zdrowotnych, społecznych lub opiekuńczych
ze względu na wiek lub stan zdrowia,
2) odbywający obowiązkową służbę wojskową,
3) uczestniczący w międzynarodowych siłach pokojowych jako żołnierze
albo osoby cywilne,
4) tymczasowo aresztowani albo skazani przebywający w zakładzie karnym,
areszcie albo areszcie domowym79.
Obowiązek zachowania tajności głosowania spoczywa na samym głosującym (art. 67 ust. 6 ustawy prawo wyborcze do Seimas). Do odbioru zwrotnych
kopert wyborczych uprawnieni są wyłącznie certyfikowani listonosze, wyznaczeni przez kierownika urzędu pocztowego (art. 67 ust. 3 ustawy prawo wyborcze
do Seimas). W przypadku gdy wyborca nie może samodzielnie wykonać którejś z wielu czynności głosowania korespondencyjnego, włącznie z zaklejeniem
koperty zwrotnej, może to zamiast niego wykonać inna osoba, z wyłączeniem
listonosza odbierającego pakiet wyborczy (art. 67 ust. 9 ustawy prawo wyborcze
do Seimas). Nie może on także przyjąć zwrotnej koperty, jeśli jest niezaklejona.
Podczas głosowania korespondencyjnego, czyli w środę, czwartek i piątek bezpośrednio poprzedzające dzień wyborów (art. 67 ust. 1 ustawy prawo wyborcze do
Seimas), w urzędach pocztowych, do których spływają głosy korespondencyjne,
mogą być obecni w celach kontrolnych przedstawiciele odpowiednich komisji wyborczych. W skład pakietu nie wchodzi dokument podobny do polskiego
zaświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, ale jego częścią jest karta
wyborcy.
Rozwiązanie łudząco podobne do głosowania korespondencyjnego przewiduje art. 671 ustawy prawo wyborcze do Seimas. Wyszczególnione tam „głosowanie w domu” obliguje dwóch członków obwodowej (lub okręgowej) komisji
wyborczej do dostarczenia pakietu wyborczego wyborcom, którzy uprzednio
wyrazili na to zgodę. Krąg osób, które mogą skorzystać z tego rozwiązania, to
oprócz osób przebywających w zakładach opieki zdrowotnej i podobnych placówkach, także osoby powyżej 70. roku życia oraz osoby czasowo niezdolne do pracy
(art. 671 ust. 1 ustawy prawo wyborcze do Seimas). Głosowanie to wydaje się być
kłopotliwe w przygotowaniu przez członków komisji wyborczych, gdyż wymaga
sporządzenia osobnych list dla głosujących w domu znajdujących się i nieznajdujących się w spisie wyborców w danym obwodzie wyborczym. Głosowanie
to przebiega niemal równolegle z głosowaniem korespondencyjnym, a zebrane
zwrotne koperty wyborcze przekazywane są do okręgowej komisji wyborczej
razem z kopertami z głosowania korespondencyjnego80.
79
Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Procedury wyborcze w krajach europejskich, Opracowania Tematyczne OT-635, Warszawa
2015, s. 65, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/130/plik/ot-635_do_internetu.pdf (dostęp: 4.03.2018 r.).
80
Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP…, s. 66.
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Podobieństwo obu powyższych rozwiązań rodzi wątpliwości co do ich praktyczności. Głosowanie w domu wydaje się być metodą bardziej problematyczną,
gdyż angażuje członków komisji wyborczych, których jest zdecydowanie mniej
niż listonoszy, do zadań, które mogą być skutecznie wykonane za pośrednictwem
poczty. Ponadto takie uregulowanie głosowania w domu, w którym uczestniczą
członkowie komisji, wymaga, by za każdym razem byli to dwaj członkowie
powiązani z innymi ugrupowaniami, poza tym może do nich dołączyć afiliowany obserwator (art. 671 ust. 6 i 7 ustawy prawo wyborcze do Seimas). Osobista
obsługa głosujących przez trzy specjalnie oddelegowane do tego osoby nie idzie
w parze z umiejętnym wykorzystaniem zasobów ludzkich oraz efektywnością
i sprawnością organizacji pracy w komisjach wyborczych, do których ostatecznie
te „głosy domowe” dotrą.

5. KONKLUZJE
Wydawać by się mogło, że wobec niemałej liczby regulacji międzynarodowych, o charakterze w założeniu unifikacyjnym i wyznaczającym wszelakie
„dobre praktyki”, zasada tajności głosowania będzie potraktowana w różnych krajach identycznie. Mogłaby to być prawda, gdybyśmy za przedmiot badań wydzielili
wyłącznie regulacje konstytucyjne. Jednak w istocie wszystkie z wymienionych
wyżej krajów posiadają regulacje, które mają charakter rzeczywiście unikatowy
i osobliwy, a wobec tego w sposób niestandardowy odnoszą się także do zasady
tajności głosowania. Wobec wzmożonego stosowania alternatywnych metod głosowania (głosowanie korespondencyjne, przenośna urna, głosowanie w domu,
głosowanie przez pełnomocnika – to ostatnie w tekście jedynie zarysowane)
oraz nadania obywatelom – według najpopularniejszych teorii (dobrego) zarządzania publicznego – cech współdecydujących interesariuszy (ang. stakeholders)
w kontaktach z administracją, także wyborczą, która mimo swojego rozbudowania znajduje się pod zwierzchnictwem urzędu centralnego, a więc jednostki
podporządkowanej aparatowi władzy wykonawczej, ciężar realizacji zasady tajności głosowania spoczął nie tylko, tak jak pierwotnie, na organach wykonujących
w imieniu państwa funkcje publiczne (organach państwa). Rozwój oferowanych
przez państwo „usług wyborczych” w kierunku postawy promującej aktywizm
obywatelski spowodował wyposażenie obywatela w dodatkowe prawa, ale obciążył go zarazem pewnymi obowiązkami, z których jeden to właśnie zachowanie
tajności głosowania. Dążenie do jak najszerszej partycypacji wyborczej, przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, chorych i niedołężnych przez wprowadzanie innowacyjnych metod głosowania musi powodować zwiększenie poziomu
gwarancji prawnych przez państwo. Nie wszystkie sfery oddziaływania demokratycznego państwa i prawa na jednostkę nadają się jednak do poddania ścisłej kon-
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troli, niczym według doktryny państwa policyjnego. Sfery wolności i prywatności
człowieka nie poddają się żadnej ingerencji bezwolnie. Dlatego w takiej sytuacji
obywatel, do którego państwo wyraża zaufanie przestrzegania prawa, musi ponieść
część odpowiedzialności za łatwiejsze korzystanie z procesu wyborczego. Za każdym razem, gdy głosuje poza lokalem wyborczym, to on jest odpowiedzialny za
zachowanie warunków tajności głosowania, a zrzeczenie się tej odpowiedzialności stwarza ryzyko tylko dla niego (w tym aspekcie postulujący fakultatywność
zachowania tajności głosowania mają rację, podkreślając pozycję obywatela jako
wyłącznego dysponenta swoich praw). Głosowanie stacjonarne rządzi się nieco
tylko innymi prawami. Większość obowiązków związanych z warunkami głosowania spoczywa na państwie, ale w tym wypadku motorem ograniczeń dla
wolności postępowania jednostki w lokalu wyborczym są również prawa innych
jednostek. Z powyższych rozważań na temat obligatoryjnego charakteru zasady
tajności głosowania dla jednostki można wyprowadzić prawo do niebycia obiektem agitacji wyborczej albo, innymi słowy, wolność przestrzeni lokalu wyborczego od ujawniania preferencji politycznych. To czyni zobowiązanie nie tylko
państwa wobec obywateli, ale także obywateli wobec siebie. Ryzyko ujawnienia
treści głosów podczas głosowania w miejscu publicznym ponosi bowiem cała społeczność. Przestrzeń wolności woli podejmowania decyzji, z której korzystają na
równi wszyscy wyborcy, zasługuje na ochronę. Być może ze względu na szeroki
zakres podmiotowy wyborców chronionych, obowiązek tajnego głosowania stacjonarnego ma nawet większą doniosłość niż w przypadku alternatywnych metod
głosowania. Nie widzę więc innej możliwości, jak tylko stwierdzenie, że zachowanie tajności głosowania jest bezsprzecznie obowiązkiem każdego wyborcy.

BIBLIOGRAFIA
Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2015
Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Procedury wyborcze w krajach europejskich, Opracowania Tematyczne
OT-635, Warszawa 2015
Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015
Czarny P., (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do
art. 87–243, Warszawa 2016
Czech Republic Parliamentary Elections 14–15 June 2002, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, Warszawa 2002
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015
Garlicki L., Prawo wyborcze, (w:) Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów, zeszyt 4,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1998
Grabowski R., Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Litewskiej, (w:) S. Grabowska,
K. Składowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Kraków 2006

TAJNOŚĆ GŁOSOWANIA W PRAWIE WYBORCZYM...

197

Jaworski S. J., (w:) K. K. Czaplicki (i in.), Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014
Kodeks Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych przyjęty przez Komisję Wenecką na
52. Sesji, opinia nr 190/2002
Krześnicki I., Nowe koszty, te same problemy – krytycznie o projekcie nowelizacji Kodeksu wyborczego, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowe-koszty-te-same- problemy--krytycznie-o-projekcie-nowelizacji-kodeksu-wyborczego (dostęp:
18.12.2017 r.)
Olszański T. A., Janukowycz faworytem drugiej tury wyborów prezydenckich, Tydzień na
Wschodzie, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2010-01-20/
janukowycz-faworytem-ii-tury-wyborow-prezydenckich (dostęp: 2.06.2011 r.)
Rakowska A., Skotnicki K., Rzeczpospolita Polska, (w:) K. Skotnicki (red.), External
voting w wybranych państwach europejskich, Łódź 2012
Raport podsumowujący obserwację społeczną w trakcie wyborów samorządowych na
Mazowszu 21 października 2018 r., Fundacja Odpowiedzialna Polityka, http://odpowiedzialnapolityka.pl/wp-content/uploads/2018/10/Raport-Obserwatorzy-w-Działaniu.pdf (dostęp: 23.10.2018 r.)
Republic of Belarus Parliamentary Elections 23 September 2012, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, Warszawa 2012
Republic of Lithuania Parliamentary Elections 9 October 2016, OSCE/ODIHR Election
Observation Mission Final Report, Warszawa 2017
Skotnicki K., Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Słowackiej, (w:) S. Grabowska,
K. Składowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Kraków 2006
Tuleja P. (red.), Prawo konstytucyjne, Warszawa 1995
Uziębło P., Opinia prawna dla fundacji im. Stefana Batorego w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r., Warszawa 2018
Zbieranek J., Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym. Gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej?, Warszawa 2013
Zych R., Istota i gwarancje zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym,
Toruń 2016

SECRET BALLOT IN ELECTION LAW OF SELECTED CENTRAL
EUROPEAN STATES

Summary
The article describes Polish, Czech and Lithuanian regulations on secret ballot,
with a particular emphasis on the functionality and technical aspects of its execution.
The two main methods of voting subjected to research are voting at polling station and
postal voting, with some references to other alternative voting methods (proxy voting,
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mobile polling station, mobile ballot box) as well. Statutory provisions are at some point
confronted with the views of legal doctrine and international regulations on the matter.
Appearing across the whole work are considerations on the legal status of the secret ballot
rule for individuals, whether it is an obligation or a right. The part devoted to Polish law
also contains a commentary on changes to Polish Electoral Code in force from years
2016–2018.
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TRANSPOZYCJA ZASADY NON-REFOULEMENT
DO POLSKIEGO SYSTEMU OCHRONY UCHODŹCÓW

1. UWAGI WSTĘPNE
Status prawny cudzoziemca to dziedzina niezwykle podatna na różnorakie
zewnętrzne wpływy. Jest to materia nadzwyczaj zmienna, ulegająca ciągłym
przeobrażeniom. Na kształtowanie polskiego prawa o cudzoziemcach przemożny
wpływ wywierają takie czynniki, jak globalne i regionalne procesy migracyjne,
polityka migracyjna państwa, która może ulegać zmianom wraz z powyborczymi
przetasowaniami w składzie parlamentu, związanie Polski różnymi traktatami
i konwencjami międzynarodowymi zarówno wielostronnymi, jak i bilateralnymi,
a także – co odgrywa kluczową rolę po 2004 r. – członkostwo w Unii Europejskiej, z czym wiąże się zjawisko europeizacji polskiego prawa1. Tenże zewnętrzny
wpływ zauważa się również, być może w szczególności, w odniesieniu do części
prawa o cudzoziemcach regulującej zasady udzielania im ochrony.
Międzynarodowy system ochrony uchodźców przewiduje wiele gwarancji o charakterze humanitarnym, z dobrodziejstw których uchodźca korzysta
bez względu na to, czy gwarantowane są one również przez wewnętrzne prawo
państwa, na którego terytorium się znalazł. Wśród tychże koncesji podstawowe znaczenie przypada zasadzie non-refoulement, o której traktuje niniejszy artykuł, przez część doktryny uznawanej za normę zwyczajowego prawa
międzynarodowego2.
Jak zauważają T. Gardocka i Ł. Majewski3, podjęcie decyzji o tym, kto
zostanie dopuszczony na terytorium państwowe, tradycyjnie uważane było za
wyłączne prawo państwa, wchodzące w zakres jego kompetencji własnej. To wła1
J. Jagielski, Aktualne problemy statusu prawnego cudzoziemców w Polsce, (w:) D. Pudzianowska (red.), Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych,
Warszawa 2016, s. 28–30.
2
G. S. Goodwin-Gill, J. McAdam, The Refugee in International Law, Oxford 1996, s. 167.
3
T. Gardocka, Ł. Majewski, Wydalenie niepożądanego cudzoziemca, (w:) T. Gardocka,
J. Sobczak (red.), Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość, Toruń 2010, s. 179.
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dza państwowa władna była dowolnie określać zasady dopuszczania cudzoziemców na swoje terytorium. Określając te reguły, posiadała również monopol na ich
interpretację oraz egzekucję. Na ograniczenie tego przywileju państw decydujący wpływ wywarł jeden z czynników kształtujących prawo o cudzoziemcach
wymienionych w akapicie powyższym – rozwój współpracy międzynarodowej
w zakresie międzynarodowego przepływu osób, a także rozkwit międzynarodowych uregulowań z dziedziny praw człowieka, w dalszej perspektywie zaś –
pogłębianie integracji europejskiej. Prawo cudzoziemca do poszukiwania ochrony
na terytorium państwa dla niego obcego jest obecnie gwarantowane przez wiele
aktów prawnomiędzynarodowych, które składają się na międzynarodowy system
ochrony uchodźców.
W związku z ograniczeniem suwerennych uprawnień państw dotyczących
swobody dopuszczania cudzoziemców na swoje terytoria oraz w konsekwencji
zaawansowanego procesu integracji europejskiej, w dzisiejszych czasach źródła
prawa uchodźczego wywodzą się z trzech systemów prawa: międzynarodowego,
Unii Europejskiej i krajowego4, przy czym rozwój prawa krajowego w tej mierze jest odzwierciedleniem rozwiązań ukształtowanych w skali uniwersalnej oraz
europejskiej5. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że poprzez art. 9 Konstytucji RP ustrojodawca konstytucyjny świadomie określił system prawa obowiązujący na terenie kraju jako wieloskładnikowy, zobowiązując się jednocześnie
do działania zgodnego z polskimi zobowiązaniami międzynarodowymi6. Jak
stwierdził zaś Trybunał Konstytucyjny, „art. 9 Konstytucji jest nie tylko doniosłą deklaracją wobec społeczności międzynarodowej, ale także zobowiązaniem
organów państwa, w tym rządu, parlamentu i sądów, do przestrzegania prawa
międzynarodowego wiążącego Rzeczpospolitą Polską”7.
Z powyższego jasno wynika, że Polska, jako strona licznych traktatów z dziedziny praw człowieka, obowiązana jest do przestrzegania i wprowadzania w życie
określonych w nich standardów. Miejsce ratyfikowanych umów międzynarodowych wyznacza art. 87 ust. 1 Konstytucji RP – stanowią one źródło powszechnie
obowiązującego prawa, które może być bezpośrednio stosowane. Zasada ta dotyczy Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców8, Konwencji w sprawie
zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego lub poniżającego traktowania

4
M. Zdanowicz, Formy ochrony cudzoziemców w Polsce, (w:) M. Zdanowicz (red.), Status
prawny cudzoziemca w Polsce, Białystok 2017, s. 220.
5
Ibidem, s. 217.
6
J. Wojnowska-Radzińska, Status cudzoziemca w Konstytucji RP w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka, (w:) D. Pudzianowska (red.), Status cudzoziemca
w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 46.
7
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2005 r., P 1/05, OTK-A 2005, nr 4,
poz. 42.
8
Dz.U. z 1991 r., nr 119, poz. 515 (dalej: KSU).
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lub karania9, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych10
oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności11, z których wszystkie stanowią umowy międzynarodowe ratyfikowane w trybie art. 89
ust. 1 Konstytucji RP, a więc zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy zasadniczej z 1997 r.
mają pierwszeństwo przed ustawodawstwem krajowym12. Wymienione traktaty
staną się przedmiotem rozważań, z punktu widzenia zakresu zasady non-refoulement, którą wprowadzają, w dalszej części pracy.
Jak wynika z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP, władze publiczne mają obowiązek
bezpośredniego stosowania prawa Unii Europejskiej, które to również ma pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. W świetle powyższego widać więc
wyraźnie, że zarówno krajowy system ochrony uchodźców, jak i działania odpowiednich organów państwa w sprawach uchodźczych mogą jedynie stanowić
odbicie uregulowań przyjętych na poziomie międzynarodowym oraz unijnym.
Celem niniejszej pracy jest wskazanie na wzajemne zależności i powiązania
między powyżej określonymi źródłami prawa uchodźczego, a także zbadanie
wpływu, jaki systemy te wywierają na siebie wzajemnie w świetle kształtowania
zakresu zasady non-refoulement.

2. NON-REFOULEMENT W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM
PUBLICZNYM
Klasycznie zakaz refoulement został ujęty w art. 33 KSU, który brzmi:
„1. Żadne Umawiające się Państwo nie wydali lub nie zawróci [refouler] w żaden
sposób uchodźcy do granicy terytoriów, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo ze względu na jego rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej grupy społecznej lub przekonania polityczne. 2. Nie może
powoływać się jednakże na dobrodziejstwo niniejszego postanowienia uchodźca,
co do którego istnieją podstawy, aby uznać go za groźnego dla bezpieczeństwa
państwa, w którym się on znajduje, lub który będąc skazanym prawomocnym
wyrokiem za szczególnie poważne zbrodnie stanowi niebezpieczeństwo dla społeczeństwa tego państwa”. Celowe wydaje się, na początku rozważań na temat
transpozycji przytoczonej zasady do prawa unijnego i polskiego, zbadanie jej
zakresu zarówno na gruncie samej KSU, jak i innych aktów prawa międzynarodowego, które wzorem KSU wprowadzają zakaz refoulement. Podkreślenia bowiem
Dz.U. z 1989 r., nr 63, poz. 378 (dalej: KZT).
Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167 (dalej: MPPOiP).
11
Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 (dalej: EKPCz).
12
Zob. J. Wojnowska-Radzińska, Status cudzoziemca w Konstytucji RP w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka, (w:) D. Pudzianowska (red.), Status…, s. 48.
9

10
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wymaga, że interpretacja zasady ewoluowała w praktyce stosowania Konwencji,
zmierzając w kierunku stopniowego poszerzania standardu ochrony13.
W doktrynie przeważa obecnie przekonanie o konieczności szerokiej interpretacji przedmiotowej zasady ujętej w KSU. Na takie poglądy miały wpływ
przede wszystkim umowy międzynarodowe zawarte po 1951 r., jak również stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców
(UNHCR)14. Obecnie przyjmuje się, że przez pojęcie „umawiające się strony”
rozumie się nie tylko organy państwa sensu stricto, lecz także wszystkie podmioty, których decyzje są zabezpieczone sankcją państwową oraz inne grupy
faktycznie sprawujące władzę w imieniu państwa na terytorium lub części jego
terytorium pod nieobecność lub niezdolność do działania władzy państwowej15.
Ponadto zabronione na mocy art. 33 ust. 1 KSU działanie państwa nie ogranicza się jedynie do tego, co dzieje się na jego terytorium. Państwo obowiązane
jest stosować się do zakazu refoulement tam, gdzie rozciąga się jego jurysdykcja,
a więc wszędzie, gdzie dana jednostka znajduje się pod efektywną kontrolą jego
organów16. Nie ma bowiem znaczenia, gdzie dana sytuacja ma miejsce, a jedynie
to, czy dane działanie można przypisać określonemu państwu. Wskazuje na to
literalna wykładnia art. 33 ust. 1, który stanowi, że państwo nie wydali ani nie
zawróci uchodźcy „w żaden sposób”, co stanowi najszerszą możliwą formułę.
W zakres znaczeniowy hipotezy art. 33 ust. 1 wchodzi więc również, co ma kluczowe znaczenie w praktyce ochrony uchodźców, zakaz odmowy wjazdu na granicy17. Ponadto artykuł ma zastosowanie również w sytuacji, w której jednostka
znalazła się pod kontrolą oddziału armii danego państwa, czy też została przechwycona przez straż graniczną na morzu pełnym18, co wydaje się kwestią podstawową w kontekście kryzysu humanitarnego związanego z masowym napływem
uchodźców do Europy z niestabilnych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki.

B. Mikołajczyk, Osoby ubiegające się o status uchodźcy: ich prawa i standardy traktowania, Katowice 2004, s. 111.
14
Zob. m.in. UNHCR Executive Committee, Conclusion No 6 (XXVIII) 1977, http://www.
unhcr.org/excom/exconc/3ae68c43ac/non-refoulement.html (dostęp: 21.05.2018 r.), w której potwierdzono konieczność stosowania zasady non-refoulement zarówno w obrębie terytorium państwa, jak i na jego granicach oraz Conclusion No 15 (XXX) 1979, http://www.unhcr.org/excom/
exconc/3ae68c960/refugees-asylum-country.html (dostęp: 21.05.2018 r.), stanowiąca, że obowiązkiem państw nadbrzeżnych jest dopuszczenie do swych portów statków znajdujących się w niebezpieczeństwie.
15
International Law Commission, Articles on the Responsibility of States for Internationally
Wrongful Acts, A/CN.4/L.602, 31 May 2001.
16
Zob. Views of the Human Rights Committee of 29 July 1981, Communication No 52/1979,
Burgos v. Uruguay, http://www.univie.ac.at/bimtor/dateien/hrc_1981_burgos_vs_uruguay.pdf
(dostęp: 21.05.2018 r.), orzeczenie ETPCz z dnia 18 grudnia 1996 r., Loizidou v. Turcja, skarga
nr 15318/89.
17
Zob. B. Mikołajczyk, Osoby ubiegające się o status uchodźcy…, s. 112.
18
Orzeczenie ETPCz z dnia 23 lutego 2012 r., Hirsi Jamaa i inni v. Włochy, skarga nr 27765/09.
13
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Co więcej, art. 33 ust. 1 KSU musi być odczytywany także jako wyłączający
dopuszczalność odesłania uchodźcy do, na pierwszy rzut oka, bezpiecznego kraju
trzeciego, o ile istnieje zagrożenie tzw. deportacji łańcuszkowej (ang. subsequent
refoulement) z tego kraju do terytorium docelowego, na którym to zagraża cudzoziemcowi realne i bezpośrednie niebezpieczeństwo w rozumieniu art. 33 ust. 119.
Dla stosowania zasady non-refoulement w praktyce niezbędne jest udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytanie: kto jest chroniony na mocy art. 33
ust. 1 KSU? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Z dobrodziejstwa zakazu refoulement na mocy KSU korzysta uchodźca. Odpowiedź ta jest jednak jednoznaczna
jedynie na pozór, gdyż pociąga za sobą pytanie jeszcze bardziej fundamentalne,
odwołujące się do samych podstaw międzynarodowego prawa uchodźczego: kim
jest uchodźca? Czy uchodźcą cudzoziemiec staje się w momencie oficjalnego
nadania mu odpowiedniego statusu, czy też już w momencie opuszczenia kraju
pochodzenia z przyczyn wymienionych przez art. 1A ust. 2 KSU zmodyfikowany przez art. I ust. 2 Protokołu dotyczącego statusu uchodźców20 (tzw. Protokół nowojorski)? Wiąże się z tym problem będący obiektem sporu w doktrynie,
a mianowicie, czy oficjalne nadanie statusu uchodźcy to akt deklaratywny czy
konstytutywny. B. Wierzbicki argumentuje, że „skoro następstwa prawne wiążące się ze statusem uchodźcy (co z punktu widzenia uchodźcy jest najważniejsze), mogą wystąpić dopiero po formalnym uznaniu – należałoby przyjąć, że dla
uchodźcy uznanie ma charakter konstytutywny”21. Kreśląc problem charakteru
uznania, ten sam autor polemizuje z G. Stenbergiem, który zakłada deklaratywny
charakter aktu identyfikacji, wywodząc stąd niezwłoczny imperatyw ochrony na
mocy art. 33 ust. 1 KSU każdej osoby, której status ma zostać określony22.
Należy zdecydowanie podzielić pogląd drugiego z autorów. Przyjęcie założenia o konstytutywnym charakterze nadania statusu uchodźcy oznaczałoby, że
strony KSU zyskałyby możliwość podważenia konieczności stosowania art. 33
ust. 1 wobec osób, którym status ten nie został oficjalnie nadany. Usprawiedliwione z prawnego punktu widzenia byłoby masowe wydalanie osób poszukujących ochrony jeszcze przed rozpatrzeniem ich wniosków, co nie daje się pogodzić
z celem Konwencji, którym jest ochrona osób prześladowanych w krajach swego
pochodzenia. Jeśli uznać, że akt identyfikacji jest decyzją konstytutywną, zakaz
refoulement nie obejmowałby tych wszystkich, którzy znajdując się w niebezpieczeństwie, decydują się na ucieczkę i zamierzają dopiero ubiegać się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Wydaje się, że takie rozumowanie sprzeciwia
E. Lauterpacht, D. Bethlehem, The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement:
Opinion, http://www.refworld.org/docid/470a33af0.html (dostęp: 21.05.2018 r.), s. 122‒123.
20
Dz.U. z 1991 r., nr 119, poz. 517.
21
B. Wierzbicki, Uchodźcy w prawie międzynarodowym, Warszawa 1993, s. 77.
22
G. Stenberg, Non-expulsion and non-refoulement: the prohibition against removal of refugees with special references to articles 32 and 33 of the 1951 convention relating to the status
of refugees, Uppsala 1989.
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się humanitarnemu charakterowi KSU. Zasadne jest, co prawda, twierdzenie
B. Wierzbickiego, że dopiero po oficjalnym wydaniu aktu państwowego w przedmiocie identyfikacji jako uchodźcy powstają po stronie jego adresata prawa podmiotowe, z których może on czynić realny użytek, jednakże nie sposób podzielić
poglądu, że sytuacja, w której możność czynienia użytku z praw powstaje dopiero
po wydaniu aktu państwowego, jest warunkiem przesądzającym o konstytutywnym charakterze tego aktu. Nie na tym bowiem zasadza się różnica pomiędzy
aktami konstytutywnymi a deklaratywnymi23.
Przyjmując więc deklaratywny charakter aktu identyfikacji, można udzielić
precyzyjnej odpowiedzi na wcześniej postawione pytanie. Otóż, osobą chronioną
na gruncie art. 33 ust. 1 KSU jest osoba zdefiniowana w hipotezie art. 1A ust. 2
KSU, wraz z poprawkami naniesionymi przez art. I ust. 2 Protokołu nowojorskiego24, a więc osoba, która „na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej
grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych
obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa
i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego
stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do
tego państwa”, bez względu na to, czy uzyskała ona oficjalny status uchodźcy
w danym państwie, czy też nie.
Należy zwrócić uwagę, że Konwencja nie definiuje uchodźcy, jako osoby,
w stosunku do której formalnie uznano, że „na skutek uzasadnionej obawy przed
prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do
określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza
granicami państwa…”. Artykuł 1A ust. 2 nie wprowadza żadnej przesłanki formalnej do definicji uchodźcy. W związku z tym, należy przyjąć, że skoro art. 33
ust. 1 KSU wyraźnie odwołuje się do „uchodźcy”, jako osoby podlegającej ochronie, to przepis ten należy czytać w świetle art. 1A ust. 2, który definicję uchodźcy
wprowadza. Zgodnie zaś z tym ostatnim przepisem fakt oficjalnego aktu nadania
statusu uchodźcy nie ma znaczenia dla samego faktu bycia uchodźcą. Podsumowując, z dobrodziejstwa zakazu refoulement korzysta uchodźca w rozumieniu
art. 1A ust. 2 KSU zmodyfikowanego przez art. I ust. 2 Protokołu nowojorskiego
bez względu na to, czy zostanie oficjalnie uznany za uchodźcę przez właściwy do
tego organ. Dodatkowo, rozumowanie takie zdaje się potwierdzać art. 31 ust. 1
KSU przewidujący zakaz karania uchodźców, którzy znaleźli się nielegalnie na
terytorium państwa, w którym poszukują ochrony.
Pokrótce nakreślona wyżej szeroka interpretacja zasady non-refoulement
w doktrynie jest częściowo rezultatem późniejszych, w stosunku do KSU, aktów
23
M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, (w:) M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne,
Warszawa 2015, s. 257.
24
E. Lauterpacht, D. Bethlehem, The Scope and Content…, s. 115.
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prawa międzynarodowego, wyraźnie bądź w sposób dorozumiany wprowadzających tę zasadę25.
Przepis analogiczny do art. 33 ust. 1 KSU zawiera KZT. W doktrynie wyrażany jest pogląd, że dokument ten stanowi uzupełniający, w stosunku do KSU,
reżim międzynarodowej ochrony uchodźców26. Przewidziany przez KZT zakaz
refoulement opiera się na stanowisku, że państwo narusza absolutny zakaz tortur
nie tylko wtedy, gdy samo je stosuje, lecz także w sytuacji, gdy dopuszcza do znalezienia się osoby znajdującej się pod swoją efektywną władzą na terytorium, na
którym istnieje ryzyko zastosowania wobec niej tortur27. Zasada non-refoulement
wyrażona w art. 3 KZT ma jednocześnie węższy i szerszy, od tego znanego z KSU,
zakres. Przede wszystkim zwraca uwagę fakt, że przepis ten, w przeciwieństwie
do swego odpowiednika w KSU, nie zawiera żadnych klauzul wyłączających.
Oznacza to, że ochronie przed wydaleniem do kraju, w którym istnieje niebezpieczeństwo zastosowania wobec wydalonego tortur, podlega każdy człowiek,
zaś jego cechy mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa pobytu
lub jego społeczeństwa, są z punktu widzenia art. 3 irrelewantne. Fakt ten stanowi znaczące poszerzenie standardu ochrony przewidzianego w KSU. Ponadto
w ustępie drugim zostaje nałożony na państwa-strony obowiązek uwzględnienia
przez władze państwa wszelkich okoliczności w danej sprawie, w tym, sytuacji
w państwie, do którego ma nastąpić odesłanie. Niewątpliwie przyczyniło się to
do wyinterpretowania przez doktrynę z art. 33 KSU analogicznego pozytywnego
obowiązku państwa oraz zakazu wydaleń zbiorowych z pominięciem indywidualnego rozpatrzenia spraw każdego z wnioskujących o ochronę, także w wypadkach masowego napływu uchodźców28.
Artykuł ten nie zawiera jednakże analogicznego do KSU, szerokiego sformułowania „nie zawróci w żaden sposób”, które to wprowadza zabezpieczenie
dla uchodźcy przed znalezieniem się na niebezpiecznym dla niego terytorium,
bez względu na nazwę czy formę samego aktu odesłania. Niemniej jednak oryginalna wersja traktatu posługuje się francuskim określeniem refouler, co oznacza,
że jego interpretacja w dobrej wierze musi zakładać ochronę przed odesłaniem
w każdej formie. Wreszcie, czynnikiem, który znacznie ogranicza zakres sytuacji,
w których KZT może znaleźć zastosowanie, jest fakt, że dokument ten odnosi się
wyłącznie do ochrony przed torturami, natomiast prześladowanie w rozumieniu
KSU ma zdecydowanie szerszy zakres znaczeniowy.
25
Zob. J. Wojnowska-Radzińska, Status cudzoziemca w Konstytucji RP w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka, (w:) D. Pudzianowska (red.), Status…, s. 52–54.
26
Zob. B. Mikołajczyk, Osoby ubiegające się o status uchodźcy…, s. 115; B. Gorlick, The
Convention and Committee against Torture: A Complementary Protection for Refugees, „International Journal of Refugee Law” 1999, Vol. 11, issue 3, s. 479–495.
27
M. Nowak, E. McArthur, The United Nations Convention Against Torture. Commentary,
Oksford 2008, s. 127.
28
E. Lauterpacht, D. Bethlehem, The Scope and Content…, s. 118‒119.
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Przyjmuje się, że dorozumiany zakaz refoulement zawiera także art. 7
MPPOiP. W Komentarzu Ogólnym nr 20 Komitet Praw Człowieka wskazał
wyraźnie, że: „Państwa Strony nie mogą narażać jednostek na ryzyko tortur albo
okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania, odsyłając je
do innego kraju, przez ekstradycję, wydalenie albo refoulement”29.
Podobnie jak MPPOiP, również EKPCz nie poświęca żadnego ze swych zapisów explicite uchodźcom. Mimo to Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej:
ETPCz) wypracował standard ochrony cudzoziemców przed deportacją na podstawie art. 3 Konwencji określającego ochronę przed torturami, nieludzkim lub
poniżającym traktowaniem oraz art. 8 zawierającego prawo do poszanowania
życia rodzinnego i prywatnego. Orzeczeniem precedensowym z punktu widzenia art. 3 EKPCz jako zawierającego dorozumiany zakaz wydalenia do kraju,
w którym możliwe jest niehumanitarne traktowanie deportowanego, był wyrok
w sprawie Soering v. Wielka Brytania30, w którym Trybunał uznał, że ekstradycja podejrzanego o zabójstwo Niemca do Stanów Zjednoczonych, gdzie mógłby
on zostać skazany na karę śmierci, stoi w sprzeczności z art. 3 EKPCz.
Warto przytoczyć za A. Szklanną główne kryteria stosowania przez Trybunał
tzw. ochrony rykoszetowej w sprawach dotyczących wydalania cudzoziemców
z terytorium państw stron Konwencji:
„‒ muszą istnieć poważne podstawy pozwalające na stwierdzenie istnienia
rzeczywistego ryzyka, że art. 3 EKPC może być naruszony;
‒ poziom rzekomego nieludzkiego traktowania czy karania przekracza pewien
minimalny próg dolegliwości (w zależności od całokształtu okoliczności sprawy);
‒ nieludzkie traktowanie czy karanie nie musi być spowodowane działaniem
władz państwowych; może ono także pochodzić od osób trzecich, przed działaniem których państwo trzecie nie będzie w stanie zapewnić ochrony”31.
W ostatnich latach można zaobserwować wzrost liczby spraw, w których Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 EKPCz w związku z odsyłaniem skarżących do
krajów tzw. Trzeciego Świata. Niewątpliwie nie pozostaje to bez związku z ogólną
sytuacją geopolityczną i kryzysem migracyjnym ostatnich lat, na który zarówno
instytucje Unii Europejskiej, jak i jej państwa członkowskie ewidentnie nie były
przygotowane32. W sprawie Hirsi Jamaa i inni v. Włochy33 stwierdzono naruszenie przez Włochy art. 3 ze względu na fakt odesłania do Libii przechwyconych
UN Human Rights Committee, CCPR General Comment No 20: Article 7, 10 March 1992,
http://www.refworld.org/docid/453883fb0.html (dostęp: 21.05.2018 r.), § 9; zob. także J. Wojnowska-Radzińska, Status cudzoziemca w Konstytucji RP w świetle międzynarodowych standardów
ochrony praw człowieka, (w:) D. Pudzianowska (red.), Status…, s. 53.
30
Orzeczenie ETPCz z dnia 7 lipca 1989 r., Soering v. Wielka Brytania, skarga nr 14038/88.
31
A. Szklanna, Najnowsze tendencje w orzecznictwie EKPC dotyczącym ochrony praw cudzoziemców w kontekście wydaleń z terytorium państw stron EKPC, (w:) D. Pudzianowska (red.), Status
cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 119.
32
Ibidem, s 121.
33
Orzeczenie ETPCz z dnia 23 lutego 2012 r., Hirsi Jamaa i inni v. Włochy, skarga nr 27765/09.
29
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na morzu pełnym przez włoską straż graniczną Somalijczyków i Erytrejczyków.
Należy zauważyć, że odesłanie w tej sytuacji zostało uznane za niedopuszczalne
z dwóch powodów: po pierwsze, odesłanie cudzoziemców do Libii samo w sobie
może pociągać zagrożenie naruszenia zakazu nieludzkiego lub poniżającego
traktowania; po drugie, Libia nie mogła być uznana za kraj dający gwarancję
nieodesłania skarżących do ich krajów pochodzenia, gdzie pozostające w stanie
rozkładu władze państwowe nie zapewniały ochrony przed prześladowaniem.
Odesłanie skarżących do Libii, nawet przy założeniu, że w tym kraju nie zagraża
im bezpośrednie niebezpieczeństwo, poskutkować mogło, zabronioną także na
gruncie KSU, deportacją łańcuszkową. Kolejnym przykładem w tej mierze może
być wyrok w sprawie M.E. v. Francja34, w którym stwierdzono naruszenie art. 3
w związku wydaniem decyzji o deportacji do Egiptu Kopta, który wcześniej
zmuszony był uciekać z kraju ze względu na swoją działalność kaznodziejską.
Linia orzecznicza Trybunału na gruncie art. 3 EKPCz ufundowała bardzo
wysoki standard ochrony przed refoulement, porównywalny do tego z KZT. Tezę
powyższą daje się obronić na podstawie orzeczenia w sprawie Saadi v. Włochy35,
w której Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 w związku z wydaniem decyzji
o wydaleniu z Włoch do kraju pochodzenia Tunezyjczyka, po odbyciu przez
niego kary pozbawienia wolności będącej rezultatem prawomocnego skazania za
udział w zorganizowanej siatce terrorystycznej. Trybunał, po dogłębnym zbadaniu sytuacji w Tunezji w oparciu m.in. o raport Amnesty International, doszedł
do wniosku, że dotychczasowa praktyka władz tunezyjskich nie daje wystarczającej gwarancji, że skarżący po jego wydaleniu nie zostanie poddany torturom
oraz arbitralnemu procesowi. Jakkolwiek orzeczenie to nie dotyczy uchodźcy
sensu stricto, ukształtowany w nim został precedens zakładający zakaz odsyłania kogokolwiek, nawet prawomocnie skazanych przestępców, do krajów, w których mogliby oni doświadczyć tortur lub nieludzkiego traktowania. Stanowi to
znaczące podwyższenie standardu ochrony w stosunku do KSU, której art. 33
ust. 2 wprowadza klauzulę wyłączającą zakaz refoulement w stosunku do cudzoziemca, którego pozostanie na terytorium państwa strony zagraża społeczeństwu
tego państwa, ze względu na fakt prawomocnego skazania wyrokiem sądu za
poważne zbrodnie.

3. NON-REFOULEMENT W PIERWOTNYM PRAWIE UNIJNYM
Polityka Unii Europejskiej wobec uchodźców przeszła znaczącą ewolucję.
Jak wywodzą A. Florczak i A. Domagała, od stosowania standardów wyzna34
35

Orzeczenie ETPCz z dnia 6 czerwca 2013 r., M.E. v. Francja, skarga nr 50094/10.
Orzeczenie ETPCz z dnia 28 lutego 2008 r., Saadi v. Włochy, skarga nr 37201/06.
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czanych wyłącznie przez KSU Unia stopniowo przeszła do etapu wprowadzania
rozwiązań prawnych wywodzonych z bardzo restrykcyjnie rozumianych zasad
przewidzianych przez Konwencję (do tego typu restrykcyjnych rozwiązań autorzy zaliczają takie unormowania prawa wspólnotowego, jak tzw. zasada odpowiedzialności przewoźników czy przyśpieszone procedury rozpatrywania wniosków
oczywiście bezzasadnych), by ostatecznie wejść w fazę, w której dąży się do
pogodzenia zasady humanitaryzmu ze zdroworozsądkową polityką azylową36.
Podstawą prawną polityki Unii Europejskiej wobec poszukujących ochrony
międzynarodowej są art. 67, który deklaruje rozwijanie wspólnej polityki imigracyjnej opartej na solidarności między państwami członkowskimi oraz sprawiedliwości wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, oraz art. 78
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej37, przewidujący rozwój wspólnej
polityki w dziedzinie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony tymczasowej realizującej zasadę non-refoulement oraz pozostającej w zgodzie z KSU, Protokołem
nowojorskim oraz innymi odpowiednimi traktatami. Wraz z wejściem w życie
Traktatu lizbońskiego38 polityka azylowa zaliczona została do polityk unijnych,
a jej celem nie jest już jedynie ustanowienie minimalnych wymagań dla państw
członkowskich, lecz przede wszystkim budowa wspólnego systemu opartego na
jednolitych procedurach39.
Warto również zauważyć, że od wejścia w życie Traktatu lizbońskiego dnia
1 grudnia 2009 r. mocy wiążącej nabrała Karta Praw Podstawowych40, która
została zaliczona przez art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej41 do prawa pierwotnego. W swym art. 18 odwołuje się ona bezpośrednio do KSU oraz Protokołu
nowojorskiego, gwarantując prawo do azylu z poszanowaniem obu traktatów.
Kluczowym z punktu widzenia unijnego systemu ochrony uchodźców wydaje
się natomiast być art. 19. W ustępie pierwszym zakazuje on wydaleń zbiorowych,
w czym kryje się również dorozumiany nakaz indywidualnego badania sprawy
każdego z poszukujących ochrony cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w kraju, do którego miałoby nastąpić odesłanie. Artykuł 19 KPP
należy bowiem odczytywać mając na uwadze wskazane powyżej umowy międzynarodowe wprowadzające zakaz refoulement, tym bardziej że ich stronami są
wszystkie państwa członkowskie42 . Zakaz wydaleń zbiorowych znajduje zastoA. Florczak, A. Domagała, Ewolucja standardów traktowania uchodźców w Unii Europejskiej, (w:) O. Łachacz, J. Galster (red.), Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, Olsztyn 2013.
37
Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/2 (dalej: TFUE).
38
Dz.U. z 2009 r., nr 203, poz. 1569.
39
A. Florczak, A. Domagała, Ewolucja standardów traktowania uchodźców w Unii Europejskiej, (w:) O. Łachacz, J. Galster (red.), Status…, s. 156.
40
Dz.Urz. UE C 202 z 7.6.2016, s. 389 (wersja skonsolidowana) (dalej: KPP).
41
Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/30 (dalej: TUE).
42
A. M. Potyrała, (w:) A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 682.
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sowanie w każdej sytuacji, także w razie masowego napływu uchodźców. Zakaz
ten odnaleziony został już wcześniej przez doktrynę w KSU oraz KZT43, jednak
wyraźne sformułowanie go w art. 19 ust. 1 KPP nie pozostawia już miejsca na
wątpliwości interpretacyjne. Ponadto stanowi on podstawę rozbudowy tzw. środków tymczasowych, w założeniu znajdujących zastosowanie w sytuacjach kryzysowych, gdy zwyczajne, często skomplikowane i żmudne procedury azylowe
okazują się niewydolne wobec liczebności osób poszukujących ochrony. Z tak
dosadnym sformułowaniem tego aspektu zakazu refoulement przez KPP nie daje
się pogodzić praktyka niektórych państw członkowskich, w której przedkłada się
interes polityczny ponad humanitarny charakter KPP44.
W ustępie drugim natomiast sformułowany jest wyraźny zakaz refoulement,
podobny do art. 33 ust. 1 KSU i art. 3 ust. 1 KZT. Dyspozycja tego artykułu
została sformułowana skromniej niż art. 33 ust. 1 KSU, gdyż podobnie jak w KZT
nie została zawarta formuła „nie wydali lub nie zawróci w żaden sposób”. KPP
wymienia jedynie usunięcie, wydalenie lub wydanie w drodze ekstradycji jako
działania zabronione na mocy przepisu. Ustęp ten należy jednak odczytywać
w świetle wspomnianego powyżej art. 78 TFUE, bezpośrednio odwołującego się
do KSU jako minimalnego standardu ochrony uchodźców, z którym unijny system ochrony uchodźców musi pozostawać w zgodzie. Należy więc przyjąć, że
wyliczenie form wydalenia w art. 19 ust. 2 KPP nie ma charakteru enumeratywnego, wydalenie zaś uchodźcy na terytoria, gdzie groziłoby mu niebezpieczeństwo określone w dalszej części ustępu oraz (w związku z art. 78 TUE) w art. 33
ust. 1 KSU, zawsze jest zakazane, bez względu na formalną nazwę aktu. Zwraca
uwagę również wyraźne zakwalifikowanie wykonania kary śmierci jako działania wpisującego się w pojęcie nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo
karania, które ‒ o ile istnieje ryzyko, że cudzoziemiec doświadczy go na terytorium, na które ma nastąpić wydalenie ‒ wydalenie to wyklucza. Karta Praw
Podstawowych przyjęła więc w sposób niepozostawiający wątpliwości przywoływany wyżej pogląd ETPCz wyrażony po raz pierwszy we wspomnianej wyżej
sprawie Soering v. Wielka Brytania.
Podsumowując tę część rozważań, należy stwierdzić, że ogólne rozwiązania przyjęte w prawie pierwotnym w zakresie ochrony uchodźców przewidują
stosunkowo wysoki standard ochrony, zgodny z rozszerzającą interpretacją
KSU. Stworzyło to dobry grunt pod wypracowanie wspólnego systemu ochrony
uchodźców w prawie wtórnym, który został implementowany również w prawie
polskim.

E. Lauterpacht, D. Bethlehem, The Scope and Content…, s. 118‒119.
Zob. R. Piotrowski, Europa wobec uchodźców – wartości i praktyka, (w:) J. Jaskiernia,
K. Spryszak (red.), Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia – instytucje – nowe wyzwania
– praktyka, Toruń 2017.
43
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4. NON-REFOULEMENT W UNIJNYM PRAWIE WTÓRNYM ORAZ
W POLSKIM SYSTEMIE OCHRONY UCHODŹCÓW
Ścisłe powiązanie prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej i dostosowywanie krajowych regulacji do europejskich standardów, czyli tzw. europeizacja
prawa polskiego45, powoduje, że najwłaściwiej będzie zderzyć ze sobą szczegółowe rozwiązania unijne z ich polskimi odpowiednikami w ramach jednego
śródtytułu. Rozważania tej części pracy wypada rozpocząć od Konstytucji RP,
z której wynikają określone gwarancje stanowiące dogodny grunt pod budowę
złożonego systemu ochrony uchodźców.
Ustawa zasadnicza z 1997 r. nie definiuje pojęcia uchodźcy ani nie formułuje
w sposób bezpośredni zasady non-refoulement. Jednakże prostą konsekwencją
wprowadzenia do Konstytucji RP w jej art. 9 zobowiązania do przestrzegania
wiążącego Polskę prawa międzynarodowego jest przyjęcie, że polskie regulacje
dotyczące ochrony uchodźców muszą być zgodne z prawem międzynarodowym
i unijnym46. Ponadto na podstawie art. 91 ust. 2 Konstytucji RP omówione powyżej umowy międzynarodowe, jako ratyfikowane na podstawie ustawy akceptującej, mają pierwszeństwo przed ustawodawstwem wewnętrznym. To samo
dotyczy aktów prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Ustęp 3 tegoż artykułu
wprowadza tę samą zasadę w odniesieniu do prawa wtórnego, które stanie się
przedmiotem rozważań poniżej. Artykuł 91 ust. 1 Konstytucji RP określa ratyfikowane umowy międzynarodowe jako część wewnętrznego porządku prawnego,
jednocześnie przewidując bezpośrednie ich stosowanie, co w pierwszej kolejności
dotyczy sądów47. Wreszcie, jak wywodzi R. Piotrowski, powiązanie art. 56 ust. 2
Konstytucji RP, przewidującego możliwość przyznania cudzoziemcowi statusu
uchodźcy na terytorium RP w zgodzie z wiążącym Polskę prawem międzynarodowym, z art. 9 Konstytucji RP implikuje wykluczenie możliwości odmowy
przyznania statusu uchodźcy wbrew zobowiązaniom płynącym z KSU48. Jako
że Konstytucja RP nie definiuje pojęcia uchodźcy ani pojęcia prześladowania,
to samo należy odnieść do zakazu refoulement. Niedopuszczalne jest wydalenie
bądź dopuszczenie w inny sposób przez organy władzy publicznej do znalezienia
się wnioskującego o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium niebezpiecznym, w rozumieniu art. 33 ust. 1 KSU i art. 3 ust. 1 KZT, lub gdzie groziłoby
mu traktowanie określone w art. 7 MPPOiP i art. 3 EKPCz w razie spełnienia
przesłanek określonych przez te artykuły.
Zob. przypis 1.
J. Wojnowska-Radzińska, Status cudzoziemca w Konstytucji RP w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka, (w:) D. Pudzianowska (red.), Status…, s. 54.
47
Ibidem.
48
R. Piotrowski, Europa wobec uchodźców – wartości i praktyka, (w:) J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Ochrona praw człowieka…
45

46
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Za próbę realizacji zasady non-refoulement w jej szerokim rozumieniu należy
uznać skonstruowanie przez polskiego ustawodawcę dość skomplikowanej konfiguracji postępowań administracyjnych, składających się na tzw. ochronę subsydiarną, a więc dodatkową względem ochrony wynikającej z KSU49, która
w założeniu ma gwarantować, że wobec osoby, której w razie jej odesłania, groziłoby niebezpieczeństwo określone w przesłankach przewidzianych przez przepisy ustanawiające zakres ochrony subsydiarnej, nie zostanie wykonana decyzja
powrotowa. Ochrona subsydiarna została rozbita pomiędzy ochronę uzupełniającą (którą przewiduje art. 15 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej50), zgodę na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgodę na pobyt tolerowany (wprowadzone odpowiednio przez art. 348
i 351 ustawy o cudzoziemcach51). Ustawodawca stworzył dość skomplikowany
system wzajemnie powiązanych ze sobą instytucji, do których przypisane zostały
częściowo te same przesłanki. Wszystkie trzy formy ochrony subsydiarnej odwołują się do prawa do życia, zakazu tortur i nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania. Ponadto artykuły wprowadzające instytucje zgody na pobyt
ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany odwołują się do
EKPCz w celu dookreślenia przesłanek przyznania obu tytułów pobytowych.
Czynnikiem zasadniczo różnicującym subsydiarne formy ochrony jest fakt, że
ochrona uzupełniająca powiązana została z postępowaniem uchodźczym i jej
przesłanki rozpatruje się z urzędu w przypadku niespełnienia wymogów niezbędnych do nadania statusu uchodźcy, natomiast zgoda na pobyt ze względów
humanitarnych i zgoda na pobyt tolerowany mogą znaleźć zastosowanie w przypadku niedopuszczalności lub niemożności wydalenia i są bezpośrednio związane z postępowaniem w sprawie o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu.
Obecny kształt ochrony subsydiarnej na gruncie polskiego prawa jest rezultatem implementacji unijnej dyrektywy 2011/95/UE52. Wprowadza ona minimalny
standard ochrony dla państw członkowskich, które w swych ustawodawstwach
wewnętrznych mogą wprowadzać normy korzystniejsze dla poszukujących
ochrony, pod warunkiem że będą one zgodne z dyrektywą (art. 3). Akt ten
w wielu punktach rozwiewa wątpliwości doktrynalne powstałe na gruncie interpretacji KSU, potwierdzając konieczność poszerzenia standardu ochrony ponad
ten, wynikający z literalnego, wąskiego jej rozumienia.
49

s. 780.

P. Dąbrowski, (w:) J. Chlebny (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2015,

50
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1109, z późn. zm.
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z 20.12.2011 r., Nr 337, s. 9.
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Można uznać, że w zakres implementacji dyrektywy wpisują się przesłanki
ochrony uzupełniającej oraz część przesłanek instytucji zgody na pobyt ze względów humanitarnych, a więc art. 348 pkt 1 lit. a (zagrożenie prawa do życia) i lit. b
(groźba tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania). Pozostałe
przesłanki udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych określone
w pkt 1 lit. c i d, pkt 2 i 3 wykraczają poza zakres dyrektywy, mając jednak zakotwiczenie w prawie międzynarodowym (pkt 2 wyraźnie odwołuje się do EKPCz,
a pkt 3 do Konwencji o prawach dziecka)53.
Nie sposób również pominąć dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca
2001 r.54, która przewiduje instytucję ochrony tymczasowej na wypadek stwierdzenia decyzją Rady sytuacji masowego napływu wysiedleńców. Wynikiem
implementacji owej dyrektywy jest wprowadzenie do polskiej ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instytucji
ochrony czasowej (art. 106–118), której udziela się na podstawie i w granicach
określonych w decyzji Rady. Ponadto Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może udzielić ochrony czasowej cudzoziemcom, których nie dotyczy decyzja
Rady, jednakże zmuszonym do opuszczenia obszaru, który decyzja ta określa.
Możliwość rozciągnięcia ochrony czasowej przez Radę Ministrów na cudzoziemców nieobjętych decyzją Rady stanowi solidarny krok w kierunku uzupełnienia
działania instytucji unijnych, kiedy z punktu widzenia humanitaryzmu zachodzi
taka potrzeba. Wydanie rozporządzenia Rady Ministrów w tej sytuacji ma jednak
charakter fakultatywny, a ponadto nie zostały wprowadzone żadne konkretne,
dodatkowe przesłanki mające uzasadniać skorzystanie z tej możliwości. Powoduje to, że przepis ten ze względu na partykularny, polityczny interes państwa,
w którym zdecydowanie nie leży udzielanie ochrony czasowej większej liczbie
cudzoziemców niż tej określonej w decyzji Rady, niejako skazany jest na pozostanie martwą literą.
Ochrona subsydiarna w polskim prawie skonstruowana jest wielostopniowo.
W sytuacji, gdy cudzoziemiec nie spełnia przesłanek niezbędnych do uznania
go za uchodźcę, w grę wchodzi ochrona uzupełniająca. Kiedy i ta instytucja nie
może znaleźć zastosowania, wszczyna się postępowanie o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu, które to jednak obwarowane jest „przeszkodami” w postaci
możliwości udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz,
w ostatniej kolejności, zgody na pobyt tolerowany, który stanowi specyficzny
tytuł pobytowy pozwalający na określenie praw „tolerowanego” cudzoziemca
w sposób minimalny, kiedy nie ma możliwości – faktycznej lub prawnej – zobo-

P. Dąbrowski, (w:) J. Chlebny (red.), Ustawa…, s. 781.
Dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów
przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz
środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych
z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami, Dz.Urz. UE L z 7.08.2001, Nr 212, s. 12.
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wiązania go do powrotu55. Tak skonstruowany system w założeniu ma minimalizować ryzyko naruszenia przez właściwe organy zakazu refoulement. Każda
z kolejno znajdujących zastosowanie instytucji może skorygować naruszające
prawo międzynarodowe lub unijne potraktowanie cudzoziemca. Wielość instytucji, złożoność przesłanek oraz powoływanie się ustawodawcy expressis verbis
na akty prawa międzynarodowego niemalże wykluczają możliwość naruszenia przez Polskę jej zobowiązań międzynarodowych w kwestii przestrzegania
zasady non-refoulement. Przekłada się to jednak na żmudność procedury, która
wymaga doprecyzowania i usunięcia istniejących niejasności56, przede wszystkim ze względu na powtarzające się w poszczególnych, różnych instytucjach
ochronnych przesłanki ich stosowania. Tym niemniej, istniejące instytucje
prawne zapewniały jak do tej pory zdolność państwa do rozwiązywania problemów napływających wysiedleńców „na gruncie zwykłej, standardowej sytuacji
migracyjnej”57.
Na zakończenie rozważań należy zwrócić uwagę, że polski system udzielania
ochrony międzynarodowej zdaje się nie dawać odpowiedniej gwarancji ochrony
przed odesłaniem do kraju przejściowego, z którego mogłaby nastąpić tzw. deportacja łańcuszkowa aż do kraju pochodzenia. W praktyce sytuacja taka może
wystąpić, gdy uchodźca, podróżując drogą lądową do kraju, w którym pragnie
ubiegać się o ochronę, zmuszony był przedostać się przez terytorium państwa,
które samo wprawdzie nie dopuszcza się prześladowania, lecz nie respektuje
zasady non-refoulement lub choćby nie dokłada należytej staranności przy ocenie faktów i okoliczności i przez to nie daje odpowiedniego zabezpieczenia przed
odesłaniem uchodźcy do kraju pochodzenia. W takiej sytuacji odmowę zgody
na przekroczenie granicy między takim państwem tranzytowym a państwem
docelowym, jak również odesłanie do państwa tranzytowego już z terytorium
państwa docelowego należałoby uznać za naruszenie zakazu refoulement przez
to ostatnie. Stosowanie art. 33 KSU w dobrej wierze musi zakładać dogłębne zbadanie sytuacji w kraju, do którego ma nastąpić odesłanie, w tym dokładne sprawdzenie, czy kraj taki daje gwarancję, że nie dopuści się sprzecznego z Konwencją
dalszego odesłania aż do kraju pochodzenia58. Zabezpieczenie przed tego rodzaju
pośrednim naruszeniem zakazu refoulement zostało wypracowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka na gruncie art. 3 EKPCz59. Obecnie uznaje się,
że państwo decydujące się na wydalenie do kraju przejściowego, musi się upewnić, iż kraj ów nie odeśle wydalonego dalej, do terytorium, na którym byłby on
narażony na bezpośrednie ryzyko tortur lub nieludzkiego, poniżającego traktoP. Dąbrowski, (w:) J. Chlebny (red.), Ustawa…, s. 798.
J. Jagielski, Aktualne problemy statusu prawnego cudzoziemców w Polsce, (w:) D. Pudzianowska (red.), Status…, s. 36.
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wania lub karania60. Również wspomniana dyrektywa unijna 2011/95/UE, wprowadzając rozbudowane obowiązki państw w zakresie procedur kwalifikujących
do ochrony, w tym dogłębnego, indywidualnego analizowania każdej sytuacji,
zdaje się zapewniać ochronę przed deportacją łańcuszkową.
Zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 2 polskiej ustawy o cudzoziemcach nie można
wydać decyzji o odmowie wjazdu w stosunku do cudzoziemca, który podczas
kontroli granicznej złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Stąd wykluczona jest możliwość pozostania uchodźcy na terytorium niebezpiecznego kraju
tranzytowego, jeśli zadeklaruje on chęć przekroczenia granicy i ubiegania się
o ochronę, przynajmniej do czasu zakończenia postępowania uchodźczego. Mimo
to na gruncie polskiego systemu ochrony uchodźców ochrona przed deportacją
łańcuszkową jest niedostateczna, przede wszystkim ze względu na fakt nienałożenia przez ustawodawcę na odpowiednie organy wyraźnego obowiązku zbadania sytuacji w kraju, do którego ma nastąpić odesłanie61. Dotyczy to sytuacji,
w której cudzoziemiec znajduje się już na terytorium Polski, jednak toczy się
w stosunku do niego postępowanie o zobowiązanie do powrotu. W przepisach
wprowadzających instytucje statusu uchodźcy oraz ochrony uzupełniającej mowa
jest jedynie o sytuacji w „kraju pochodzenia”, stosownie do której można nadać
cudzoziemcowi odpowiedni tytuł pobytowy. Natomiast przepisy przewidujące
instytucje zgody na pobyt ze względów humanitarnych i zgody na pobyt tolerowany posługują się formułą „(…) jeżeli zobowiązanie go do powrotu (…) może
nastąpić jedynie do państwa, w którym w rozumieniu Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności (…)”, co zdaje się nakładać na organy obowiązek rozpatrzenia przesłanek ochronnych tylko w kontekście pierwszego kraju
powrotu, a to z kolei może skutkować naruszeniem praw cudzoziemca na dalszym etapie deportacji62. Prawdą jest, że art. 348 (zgoda na pobyt ze względów
humanitarnych) oraz art. 351 (zgoda na pobyt tolerowany) bezpośrednio odwołują
się do EKPCz, a ta, jak wskazano wyżej, w sposób dorozumiany chroni przed
deportacją łańcuszkową. Jednakże założenie, że organ rozpatrujący przesłanki
ochronne w konkretnej sprawie będzie posługiwał się tego rodzaju nieoczywistą,
rozszerzającą wykładnią Konwencji, zdaje się być dalece zbyt optymistyczne.

5. PODSUMOWANIE
Ratyfikację przez Polskę Konwencji genewskiej wraz z Protokołem nowojorskim w 1991 r. należy uznać za moment przełomowy, który zapoczątkował
M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka, Warszawa 2013, s. 437.
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normatywną regulację problematyki uchodźczej w naszym kraju w zgodzie ze
standardem uniwersalnym63. Od tamtego momentu regulacje z dziedziny uchodźczej przeszły proces dogłębnej ewolucji, na którą decydujący wpływ wywierało
stopniowe dookreślanie i doprecyzowywanie standardów unijnych, z którymi
prawo polskie musi pozostawać w zgodzie.
Zasada non-refoulement w polskim porządku prawnym realizuje się poprzez
układ form ochrony subsydiarnej, których ratio legis jest niedopuszczenie do
znalezienia się cudzoziemca na terytorium, na którym byłby on narażony na
prześladowanie. Kształt instytucji ochrony subsydiarnej jest przede wszystkim
rezultatem oddziaływania na polskie prawo dwóch systemów ochrony uchodźców: systemu uniwersalnego, ukształtowanego w pierwszej kolejności przez KSU
oraz wiele traktatów niejako dopełniających standard ochrony i przyczyniających
się do jego rozszerzania, oraz systemu unijnego, który uściślając i doprecyzowując regulacje prawnomiędzynarodowe, pozostawia państwom członkowskim
bardzo mały margines kompetencji własnej w zakresie kształtowania praktycznej
realizacji zakazu refoulement. Mimo to należy uznać, że polski system ochrony
uchodźców, jakkolwiek zasadniczo zapewniający ochronę przed refoulement,
niepozbawiony jest wad, które w pewnych odosobnionych wypadkach mogą
otwierać pole do potencjalnego naruszenia przez Polskę jej zobowiązań międzynarodowych.
Prawo uchodźcze jest materią niezwykle zmienną i należy spodziewać się jego
dalszej ewolucji zarówno w wymiarze uniwersalnym, unijnym, jak i wewnętrznym, także ze względu na rozwój globalnych procesów migracyjnych. Jakkolwiek
bowiem zasada non-refoulement ma charakter czysto altruistyczny, zakorzeniony
w ogólnoświatowym ruchu na rzecz poszanowania praw człowieka, to w interesie poszczególnych państw oraz organizacji międzynarodowych, takich jak Unia
Europejska, leży zachowanie odpowiedniej równowagi między świadczeniem
pomocy humanitarnej a realizacją partykularnych interesów podmiotów prawa
międzynarodowego.
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TRANSPOSITION OF THE NON-REFOULEMENT PRINCIPLE
TO THE POLISH REFUGEE PROTECTION SYSTEM

Summary
The paper aims at examining the influence of international legislations on the scope
and content of the non-refoulement principle as articulated in the Polish law. Its shape
on the Polish national ground is in fact a sum of influences stemming from external law
systems. The article is based on the determination of three major sources of the refugee
law that shape the content of the principle: public international law, European Union law
and Polish national law. The Author first scrutinises the scope and content of the principle
as laid down in crucial legislations belonging to these three sources which later enables
their comparison and examination of the impact they make on one another in terms of
conceptualisation of the principle of non-refoulement. The EU law reflects and specifies
mechanisms established in the public international law which are further specified on
a national ground. The final product is a national structure of the principle which is far
more specific than the one known from the 1951 Refugee Convention that first stipulated
it. The Author concludes with pointing at flaws and inaccuracies in a national articulation
of the principle.
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ZWOLNIENIE Z KONSTYTUCYJNEGO WYMOGU
KONTRASYGNATY – ROZWAŻANIA NA TLE
NIEKONTRASYGNOWANYCH OBWIESZCZEŃ
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
O WOLNYCH STANOWISKACH SĘDZIEGO
W SĄDZIE NAJWYŻSZYM I NACZELNYM
SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM

1. OBWIESZCZENIA PREZYDENTA RP O WOLNYCH
STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH
W dniu 29 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” zostało ogłoszone obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym1. Podstawę do jego wydania stanowił art. 31 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia
2017 r. o Sądzie Najwyższym2, na mocy którego Prezydent RP, po zasięgnięciu
opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, obwieszcza w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” liczbę wolnych stanowisk sędziego przewidzianych do
objęcia w poszczególnych izbach Sądu Najwyższego. Zgodnie z treścią opublikowanego obwieszczenia do objęcia w poszczególnych izbach Sądu Najwyższego
są łącznie 44 wakaty sędziowskie (7 stanowisk w Izbie Cywilnej, 1 stanowisko
w Izbie Karnej, 20 stanowisk w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 16 stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej).
Ponieważ na mocy art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju
sądów administracyjnych3 w sprawach nieuregulowanych do Naczelnego Sądu
Administracyjnego oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego Sądu sto
suje się odpowiednio przepisy dotyczące Sądu Najwyższego, Prezydent RP jest
także umocowany do obwieszczania w „Monitorze Polskim” liczby wolnych staM.P. z 2018 r., poz. 633.
Dz.U. z 2018 r., poz. 5, z późn. zm. (dalej: ustawa o Sądzie Najwyższym).
3
Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2188, z późn. zm.
1
2

ZWOLNIENIE Z KONSTYTUCYJNEGO WYMOGU KONTRASYGNATY...

219

nowisk sędziego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 28 maja 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym
Sądzie Administracyjnym4, zgodnie z którym w Izbie Finansowej NSA przewidziano dwa wolne stanowiska sędziowskie, opublikowano tego samego dnia,
tj. 29 czerwca 2018 r.
Wydane przez Prezydenta RP w dniach 24 i 28 maja 2018 r. obwieszczenia
zostały opublikowane miesiąc później, dnia 29 czerwca 2018 r. Wraz z upływem
czasu od ich podpisania przez Prezydenta RP w mediach pojawiły się spekulacje
na temat sporu między Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, którego skutkiem miało być wstrzymywanie
ich ogłoszenia5. Wydaje się, że przyczynkiem tych domysłów była wypowiedź
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który pytany o planowany termin
publikacji przesłanych przez Prezydenta RP obwieszczeń, mówił o trwającym
dialogu między Rządowym Centrum Legislacji a Kancelarią Prezydenta w tej
sprawie6. Rozbieżność stanowisk miała dotyczyć objęcia wymogiem kontrasygnaty przekazanych do ogłoszenia aktów. Przesłane do publikacji obwieszczenia
Prezydenta RP nie zawierały podpisu Premiera Rady Ministrów. Jak domniemywały media, „Prezydent uważa, że ma wyłączną prerogatywę do powoływania sędziów. (…) Kancelaria premiera odpowiada, że w kwestii indywidualnych
nominacji – wyłączna prerogatywa obowiązuje, ale w sprawach ogólnej obsady
i liczby stanowisk – kontrasygnata premiera jest konieczna”.
Ostatecznie opublikowane obwieszczenia nie były kontrasygnowane. W sprawie wypowiedziało się Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, w opinii którego „ogłoszone konkursy na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, dokonane
obwieszczeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r., są
nieważne. Wynika to nie tylko z faktu niekonstytucyjnej procedury, ale i z tego
powodu, że postanowienie Prezydenta ją inicjujące wbrew art. 144 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie miało kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów.

M.P. z 2018 r., poz. 634.
„Prezydent podpisał obwieszczenie w tej sprawie 24 maja br., ale Rządowe Centrum Legislacji wstrzymuje publikację, choć do obsadzenia jest 44 stanowiska. (…) Jak informuje biuro
prasowe SN teraz trwa spór między kancelarią Prezydenta a Kancelarią prezesa Rady Ministrów,
czy do tego obwieszczenia potrzebna jest kontrasygnata premiera”. K. Żaczkiewicz-Zborska,
Wstrzymana publikacja obwieszczenia prezydenta o liczbie wolnych stanowisk sędziowskich,
http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/wstrzymana-publikacja-obwieszczenia-prezydentao-liczbie-wolnych-stanowisk-sedziowskich (dostęp: 31.07.2018 r.).
6
„Myślę, że w najbliższych dniach Rządowe Centrum Legislacji opublikuje obwieszczenie
prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach w Sądzie Najwyższym; trwa dialog między RCL a Kancelarią Prezydenta w tej sprawie”, Dworczyk: Obwieszczenie o wolnych stanowiskach w SN
w najbliższych dniach, „Dziennik Gazeta Prawna”, 25 czerwca 2018 r., http://prawo.gazetaprawna.pl/
artykuly/1149318,wakaty-w-sn-obwieszczenie-w-najblizszych-dniach.html (dostęp: 31.07.2018 r.).
4
5
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Tym samym również nieważny będzie wybór sędziów Sądu Najwyższego”7. Na
potwierdzenie swojej tezy, w opinii przywołano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r., K 4/068, o którym będzie mowa szerzej w dalszej
treści artykułu.
Podsumowując, kontrowersje wzbudza fakt, że opublikowane obwieszczenia
nie były kontrasygnowane – mimo że kompetencji tej nie zawiera katalog prezydenckich prerogatyw zwolnionych z obowiązku współpodpisania przez Prezesa
Rady Ministrów. Abstrahując od medialnych doniesień i spekulacji w sprawie,
a tym bardziej politycznych aspektów rzekomego sporu, warto w mojej opinii
dokonać naukowej analizy konstytucyjnego ukształtowania instytucji kontrasygnaty oraz praktyki ustrojowej korzystania przez Prezydenta RP z jego kompetencji, które – prócz wymienionych wprost w katalogu prezydenckich prerogatyw
– nie są objęte wymogiem kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów. Powyższe
posłuży do odpowiedzi na pytanie, czy obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych
stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym lub w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wymagają dla swojej ważności podpisu premiera, czy też są zwolnione z tego wymogu.

2. PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA
SĘDZIOWSKIE W SĄDZIE NAJWYŻSZYM
Obowiązek ogłoszenia liczby wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym wynika ze zmian w strukturze Sądu Najwyższego wprowadzonych
nowelą z dnia 8 grudnia 2017 r., która weszła w życie dnia 3 kwietnia 2018 r. Na
podstawie art. 31 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, w terminie miesiąca od dnia
obwieszenia, każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego
Sądu Najwyższego, mogła zgłosić swoją kandydaturę Krajowej Radzie Sądownictwa. Kandydaturę zgłasza się przez złożenie karty zgłoszenia kandydata na
wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego we wskazanej w obwieszczeniu
izbie oraz dołącza się do niej – z wyjątkiem gdy kandydatem jest sędzia albo prokurator – informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata oraz
zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego (art. 31 § 3 ustawy o Sądzie Najwyższym). Jeżeli
7
Komunikat prasowy po spotkaniu Zarządu SSP Iustitia z oddziałami z dnia 14.07.2018 r.,
https://www.iustitia.pl/2435-komunikat-prasowy-po-spotkaniu-zarzadu-ssp-iustitia-z-oddzialami-z-dnia-14-07-2018-r (dostęp: 31.07.2018 r.). Zob. także: Spór o podpis premiera. „Nieważny
będzie wybór sędziów Sądu Najwyższego”, tvn24Tvn24, https://www.tvn24.pl/podpis-premieraw-sprawach-sadu-najwyzszego-raz-potrzebny-a-raz-nie,854330,s.html (dostęp: 31.07.2018 r.).
8
OTK-A 2006, nr 3, poz. 32.
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swoją kandydaturę zgłosiła osoba, która nie spełnia warunków do objęcia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, zgłoszenie nastąpiło po upływie terminu albo
nie spełnia wymogów formalnych, to zgodnie z art. 31 § 3c ustawy o Sądzie Najwyższym, Krajowa Rada Sądownictwa pozostawi zgłoszenie bez rozpoznania.
Po stwierdzeniu spełniania przez kandydata warunków oraz wymogów formalnych zgłoszenia, Przewodniczący KRS wyznacza zespół roboczy w celu
przygotowania do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Rady kandydatów na
stanowiska sędziowskie, zgodnie z art. 31 § 3d ustawy o Sądzie Najwyższym
w związku z art. 31 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa9. Zespół przyjmuje swoje stanowisko w sprawie
(bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich swoich członków)
wraz z uzasadnieniem, a w przypadku gdy na stanowisko zgłosił się więcej niż
jeden kandydat, opracowuje listę rekomendowanych kandydatów. Przy ustalaniu kolejności kandydatów na liście ustawa o KRS nakazuje kierować się przede
wszystkim oceną kwalifikacji kandydatów, a ponadto uwzględnić doświadczenie
zawodowe i opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów (art. 34–35 ustawy o KRS).
Po wszechstronnym rozważeniu sprawy, na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz wyjaśnień uczestników postępowania lub innych osób, jeżeli zostały
złożone, Krajowa Rada Sądownictwa podejmuje bezwzględną większością głosów uchwałę w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi RP wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego (art. 33 ustawy o KRS). Jeżeli na stanowisko
zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o KRS, Rada
rozpatruje i ocenia wszystkie zgłoszone kandydatury łącznie, a następnie podejmuje uchwałę obejmującą rozstrzygnięcia w stosunku do wszystkich kandydatów. Uchwałę wraz z uzasadnieniem i informacją o pozostałych kandydatach na
stanowisko sędziowskie wraz z oceną wszystkich kandydatów, wraz z dołączoną
dokumentacją postępowania w sprawie, Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia następnie Prezydentowi RP (art. 44a ustawy o KRS).
Rozwinięciem normy wynikającej z art. 179 Konstytucji RP, na mocy którego sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP, na wniosek Krajowej
Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony, jest uregulowanie art. 33 i 34 ustawy
o Sądzie Najwyższym. Stosunek służbowy sędziego Sądu Najwyższego nawiązuje się z chwilą doręczenia mu aktu powołania. Przy powołaniu sędzia składa
ślubowanie wobec Prezydenta RP, według roty ustalonej w ustawie o Sądzie
Najwyższym. W terminie 14 dni od dnia odebrania aktu powołania sędzia ma
obowiązek zgłosić się w celu objęcia stanowiska, a w przypadku nieusprawiedliwionego nieobjęcia stanowiska w tym terminie, powołanie traci moc, którą to
okoliczność stwierdza Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Zarówno odmowa
złożenia przy powołaniu ślubowania wobec Prezydenta RP, jak i odmowa odebra9

Dz.U. z 2018 r., poz. 389, z późn. zm. (dalej: ustawa o KRS).
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nia aktu powołania w celu objęcia stanowiska jest równoznaczna ze zrzeczeniem
się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

3. KONSTYTUCYJNE UKSZTAŁTOWANIE INSTYTUCJI
KONTRASYGNATY
Punktem wyjścia do rozważań na temat instytucji kontrasygnaty jest określenie pozycji ustrojowej głowy państwa. Konstytucyjne uregulowanie funkcji
i zadań Prezydenta RP wyznacza przede wszystkim art. 126 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym jest on najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej
Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Artykuł 126 ust. 1 Konstytucji RP powierza Prezydentowi RP zadania czuwania nad przestrzeganiem
Konstytucji, stania na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Swoje zadania Prezydent RP
wykonuje, zgodnie z art. 126 ust. 3 Konstytucji RP, w zakresie i na zasadach
określonych w Konstytucji i ustawach. Konkretnych kompetencji Prezydenta
RP nie można zatem domniemywać, muszą one wynikać wprost z innych postanowień ustawy zasadniczej bądź ustaw zwykłych. Konstytucja RP precyzuje
także, w jaki sposób Prezydent RP wykonuje swoje uprawnienia. Zgodnie z art.
144 ust. 1 Konstytucji RP Prezydent RP, korzystając ze swoich konstytucyjnych
i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe.
W ślad za Konstytucją marcową i kwietniową, Konstytucja RP z dnia
2 kwietnia 1997 r. przyjęła jako zasadę wymóg kontrasygnaty aktów urzędowych Prezydenta RP10. Na mocy art. 144 ust. 2 Konstytucji RP akty urzędowe
Prezydenta RP wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów,
który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem. Wraz ze
złożeniem podpisu przez premiera akty te stają się ważne. Akt urzędowy Prezydenta RP, wystawiony już, a jeszcze niekontrasygnowany, jest właściwie
projektem aktu i nie może wywierać żadnego skutku prawnego. Instytucja kontrasygnaty wymusza współdziałanie i zmusza do zgodności dwóch centralnych,
konstytucyjnych organów władzy wykonawczej – Prezydenta RP i stojącego na
czele rządu Prezesa Rady Ministrów. Premier musi wyrazić zgodę na większość
decyzji Prezydenta RP. Wyrazem braku poparcia Prezesa Rady Ministrów dla
10
Zgodnie z art. 44 ust. 3 Konstytucji marcowej każdy akt rządowy Prezydenta Rzeczypospolitej wymaga dla swej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów i właściwego ministra, którzy
przez podpisanie aktu biorą zań odpowiedzialność. Na podstawie art. 14 Konstytucji kwietniowej
akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają do swej ważności podpisu Prezesa Rady
Ministrów i właściwego ministra. Akty urzędowe, wypływające z prerogatyw Prezydenta Rzeczypospolitej, nie wymagają kontrasygnaty.

ZWOLNIENIE Z KONSTYTUCYJNEGO WYMOGU KONTRASYGNATY...

223

działania Prezydenta RP będzie odmowa udzielenia kontrasygnaty. Jeśli Prezydent PR wyda akt pozbawiony kontrasygnaty premiera, akt ten będzie nieważny
(nie będzie wywierał żadnych skutków prawnych), inne organy państwowe nie
będą miały obowiązku go wykonywać, wręcz będą miały obowiązek odmowy
jego wykonania, a Prezydent RP narazi się na zarzut naruszenia Konstytucji RP.
Warto zauważyć, że w wykonywaniu kompetencji kontrasygnowanych Prezydent RP może samodzielnie wykazywać inicjatywę zrealizowania jednej
z nich oraz zwracać się do premiera o dokonanie kontrasygnaty. Może również
sugerować stronie rządowej wystąpienie z konkretną inicjatywą, dając z góry do
zrozumienia, że taki akt urzędowy zostanie przez niego wydany. Należy jednak
zaznaczyć, że kompetencje związane wymogiem kontrasygnaty podejmowane są
w swej większości na wniosek strony rządowej – w wyniku realizacji wyraźnego
zobowiązania zawartego w konkretnym przepisie prawa bądź w drodze utartej
praktyki. Wówczas kontrasygnata udzielona zostaje niejako „z góry”, ponieważ
organ wnioskujący na pewno nie odmówi podpisu na przedstawionym przez Prezydenta RP akcie urzędowym.
Artykuł 144 ust. 2 Konstytucji RP statuuje klasyczną zasadę rządów parlamentarnych, mianowicie przejęcie przez kontrasygnującego premiera odpowiedzialności przed Sejmem za kontrasygnowane akty Prezydenta RP. Wiąże się to
z przyjętą na gruncie Konstytucji RP z 1997 r. zasadą braku odpowiedzialności
parlamentarnej (politycznej) Prezydenta RP11. Jak zauważył Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 23 marca 2006 r., K 4/06, „kontrasygnata nie jest czynnością ceremonialną, lecz konstrukcją, która służy wzięciu przez Prezesa Rady
Ministrów – który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem
– odpowiedzialności politycznej za akt Prezydenta, który nie odpowiada parlamentarnie za swoją decyzję”.
W rzeczywistości Prezydent RP odpowiada jedynie przed wyborcami, i to
jedynie w przypadku, gdy z uwagi na upływ kadencji piastun urzędu Prezydenta
RP ubiega się o ponowny wybór na to stanowisko. Z uwagi na fakt, że Prezydent
RP nie ponosi odpowiedzialności za polityczny kierunek działalności przed parlamentem, istnieje konieczność przyjęcia na siebie odpowiedzialności za działania głowy państwa przez premiera. Wyklucza się tym samym – przynajmniej
teoretycznie – sytuacje, gdzie za konkretny akt urzędowy nikt nie ponosi odpowiedzialności. Rząd ponosi więc przed Sejmem odpowiedzialność zarówno za
własną politykę, jak i za działania głowy państwa. Nie można co prawda wyrazić
premierowi indywidualnego wotum nieufności, ale już całej Radzie Ministrów
11
Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 23 marca 2006 r., K 4/06, „kontrasygnata nie jest czynnością ceremonialną, lecz konstrukcją, która służy wzięciu przez Prezesa
Rady Ministrów – który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem – odpowiedzialności politycznej za akt Prezydenta, który nie odpowiada parlamentarnie za swoją decyzję. W konsekwencji oznacza to, że rząd (Prezes Rady Ministrów) stałby się współuczestnikiem
decyzji o obsadzie stanowiska Przewodniczącego Krajowej Rady”.
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jak najbardziej. Artykuł 158 Konstytucji RP przewiduje możliwość wyrażenia
rządowi konstruktywnego wotum nieufności na podstawie wniosku wskazującego jednocześnie kandydata na nowego premiera.
Ponieważ art. 95 ust. 2 Konstytucji RP powierzył Sejmowi sprawowanie
kontroli nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami
Konstytucji RP i ustaw, kontrasygnowane akty Prezydenta RP mogą być przedmiotem działań kontrolnych Sejmu, jego oceny i w konsekwencji przedmiotem
postępowania w sprawie udzielenia wotum nieufności. Do odpowiedzialności
parlamentarnej Rady Ministrów lub jej członków może pociągać tylko Sejm, jako
że Senat nie został przez Konstytucję RP wyposażony w prawo kontroli szeroko
pojętej administracji rządowej. Premier mógłby również występować do Sejmu
z wnioskiem o udzielenie mu wotum zaufania w związku z dokonaną kontrasygnatą. Chodzi tu o odpowiedzialność polityczną, która w całości przechodzi na
osobę premiera, mimo że można uznawać istnienie pewnego marginesu swobody
działania Prezydenta RP.

4. KONSTYTUCYJNY KATALOG PREROGATYW
PREZYDENTA RP ZWOLNIONYCH Z KONTRASYGNATY
Istnieją pewne wyjątki, kiedy Konstytucja RP pozwala podjąć konkretne akty
urzędowe Prezydenta RP bez kontrasygnaty premiera. Odstępstwa od zasady
kontrasygnaty zostały wymienione w art. 144 ust. 3 Konstytucji RP. Kontrasygnata jako konstrukcja konstytucyjna powoduje, że ustawa zwykła nie może
określać, które akty urzędowe wymagają współpodpisania, ani zwalniać z tego
wymogu12. Klasyfikując zatem akty urzędowe Prezydenta RP w świetle art. 144
Konstytucji RP, należy wyodrębnić dwie ich grupy – akty podlegające kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów oraz tzw. prerogatywy, które Prezydent RP
podejmuje dyskrecjonalnie, gdyż nie wymagają one kontrasygnaty. Zwolnienie powyższych aktów urzędowych spod obowiązku uzyskiwania kontrasygnaty powoduje, że nie ponosi za nie odpowiedzialności zarówno Prezydent RP,
jak i Prezes Rady Ministrów (ponieważ ich nie kontrasygnuje), zmniejszając tym
samym zakres kontroli Sejmu nad działalnością władzy wykonawczej.
Trybunał Konstytucyjny13, odnosząc się w swoim orzecznictwie do instytucji prerogatywy, traktuje je jako uprawnienie osobiste Prezydenta RP, które dla
swej ważności nie wymaga podpisu Prezesa Rady Ministrów. Jako takie pozostaje w sferze wyłącznej gestii i odpowiedzialności Prezydenta RP, aczkolwiek
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r., K 4/06; zob. A. Frankiewicz,
Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Kraków 2004, s. 140.
13
Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2012 r., K 18/09, OTK-A 2012,
nr 6, poz. 63.
12
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nie znaczy to, że może on działać całkowicie dowolnie – wiążą go zasady i wartości wyrażone w Konstytucji RP, nad której przestrzeganiem, zgodnie z art. 126
ust. 2 Konstytucji, ma obowiązek czuwać14. Także Naczelny Sąd Administracyjny uznaje, że uprawnienie osobiste (prerogatywa) Prezydenta RP należy „do
wyłącznej gestii i odpowiedzialności Prezydenta, a ma swoje źródło w jego
pozycji ustrojowej, jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej
(art. 126 ust. 1 Konstytucji)”15.
Wśród wymienionych w katalogu art. 144 ust. 3 Konstytucji RP prerogatyw
można wyodrębnić – ze względu na materię, której dotyczą – uprawnienia Prezydenta RP odnoszące się do relacji z parlamentem, takie jak: zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu, zwoływanie pierwszego posiedzenia nowo wybranych
Sejmu i Senatu, skracanie kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji RP, występowanie z inicjatywą ustawodawczą, zarządzanie referendum
ogólnokrajowego, podpisywanie albo odmowa podpisania ustawy, zarządzanie
ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwracanie się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do
Zgromadzenia Narodowego, a także możliwość złożenia wniosku do Trybunału
Konstytucyjnego. Wiele kompetencji głowy państwa zwolnionych z wymogu
kontrasygnaty dotyczy jego relacji z władzą wykonawczą: wniosek o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli, desygnowanie i powoływanie
Prezesa Rady Ministrów, przyjmowanie dymisji Rady Ministrów i powierzanie
jej tymczasowego pełnienia obowiązków, wniosek do Sejmu o pociągnięcie do
odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów, odwoływanie ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności, a także zwoływanie
Rady Gabinetowej.
Wśród tzw. tradycyjnych uprawnień głowy państwa wymienia się natomiast:
nadawanie orderów i odznaczeń, powoływanie sędziów, stosowanie prawa łaski
oraz nadawanie obywatelstwa polskiego i wyrażanie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Uprawnienia kreacyjne Prezydenta RP, związane z obsadą
personalną niektórych stanowisk i urzędów państwowych, obejmują: powoływanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesa Trybunału
Konstytucyjnego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezesów Sądu
Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wraz ze
wspomnianym wyżej prezydenckim prawem łaski, prerogatywy te składają się
na grupę kompetencji Prezydenta RP powiązanych z władzą sądowniczą. Nie
wymaga podpisu premiera powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej oraz
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), wniosek do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego, a także powoływanie i odwoływanie
członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz powoływanie i odwoływanie
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2012 r., K 18/09.
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2012 r., I OSK
1881/12.
14

15
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Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. W katalogu art. 144 ust. 3 Konstytucji RP znalazły się także kompetencje prawotwórcze Prezydenta RP ‒ nadawanie statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wydawanie zarządzeń
na zasadach określonych w art. 93 Konstytucji RP. Zwolnione z wymogu kontrasygnaty jest także zrzeczenie się urzędu Prezydenta RP.
Na marginesie należy jednak zauważyć, że nie wszystkie wymienione wyżej
akty urzędowe są w rzeczywistości realizowane w pełni samodzielnie przez Prezydenta RP. Często, w wypadku wystąpienia określonych okoliczności, przepisy
Konstytucji RP zobowiązują Prezydenta RP do podjęcia konkretnego działania.
Dotyczy to chociażby obowiązku zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu (art. 98
ust. 1 i 5 Konstytucji RP określają jednocześnie terminy zarządzenia wyborów
i ich przeprowadzenia, którymi jest związany Prezydent RP), zwołania pierwszego
posiedzenia nowo wybranych izb parlamentu (zgodnie z art. 109 ust. 2 Konstytucji RP na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów, a w przypadku
skrócenia kadencji parlamentu – nie później niż na 15 dzień po dniu przeprowadzenia wyborów – art. 98 ust. 3 i 5 Konstytucji RP), zarządzania ogłoszenia
ustawy lub odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności.
Co więcej, realizacja niektórych prerogatyw jest uzależniona od wniosku
właściwego organu. I tak, w przypadku stosowania prawa łaski będzie niezbędny
wniosek Ministra Sprawiedliwości, nadawania obywatelstwa – ministra właściwego do spraw wewnętrznych, czy mianowania na pierwszy stopień oficerski
– Ministra Obrony Narodowej. Nie oznacza to związania Prezydenta RP propozycjami zawartymi we wniosku – ma on możliwość odmowy jego uwzględnienia.
Swoboda Prezydenta RP może być również ograniczona przez inicjatywę innych
podmiotów, co odnosi się zwłaszcza do wniosków Krajowej Rady Sądownictwa
o powoływanie sędziów, czy przedstawiania kandydatów na Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego (art. 183 ust. 3 Konstytucji RP), Prezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego (art. 185 Konstytucji RP) oraz Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (art. 194 ust. 2 Konstytucji RP) przez zgromadzenia ogólne sędziów tych
organów władzy sądowniczej. Zgodnie z art. 125 Konstytucji RP zarządzenie
przez Prezydenta RP referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym
znaczeniu dla państwa jest natomiast uzależnione od następczej zgody Senatu,
wyrażonej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby senatorów.

5. INNE KOMPETENCJE PREZYDENTA RP NIEOBJĘTE
WYMOGIEM KONTRASYGNATY
Nie ulega wątpliwości, że nałożony ustawą o Sądzie Najwyższym obowiązek
Prezydenta RP obwieszczania w „Monitorze Polskim” liczby wolnych stanowisk
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sędziego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Sądu Najwyższego
nie wynika wprost z konstytucyjnego katalogu prerogatyw. Jednakże w wymiarze praktycznym ustalenia doktryny w odniesieniu do kontrasygnaty nakazują
odejście od prostej reguły interpretacyjnej, zgodnie z którą każdy akt urzędowy,
który nie jest wprost wskazany w art. 144 ust. 3 Konstytucji RP, podlega kontrasygnacie16. Paraliżowałoby to w praktyce możliwość realizowania przez Prezydenta
RP zadań i funkcji, do których umocowany jest w świetle art. 126 Konstytucji
RP. Jak zauważa A. Frankiewicz, członkowie komisji konstytucyjnej przygotowujący projekt Konstytucji z 1997 r. nie byli w stanie przewidzieć pewnych
perturbacji, jakie mogą powstać w związku z realizacją niektórych kompetencji
głowy państwa17. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP nie ogranicza się bowiem
do realizacji funkcji ceremonialnych, jest on równoważnym członkiem władzy
wykonawczej w Rzeczypospolitej i jako taki musi być wyposażony w instrumenty umożliwiające mu – zgodnie z dyrektywą preambuły do Konstytucji RP
– rzetelne i sprawne wykonywanie powierzonych mu zadań.
Jako przykład kompetencji Prezydenta RP, która w drodze stosowania w praktyce Konstytucji RP jest wyjęta spod wymogu kontrasygnaty, może posłużyć
powoływanie przedstawiciela Prezydenta RP do Krajowej Rady Sądownictwa na
podstawie art. 187 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP. W zakresie realizacji tej kompetencji Prezydent RP, zgodnie z art. 142 ust. 2 Konstytucji RP, wydaje postanowienie.
Nie podlega ono jednak kontrasygnacie – mimo niezawarcia takiego wyłączenia
w konstytucyjnym katalogu prerogatyw wynikających z art. 144 ust. 3 Konstytucji RP. Postępowanie to znajduje swoje źródło w ugruntowanym już zwyczaju
konstytucyjnym, tj. ustabilizowanej (tzn. długotrwałej i powtarzalnej) praktyce
postępowania, rodzącej domniemanie, że gdy sytuacja ta zaistnieje w przyszłości, także postąpi się w niej w taki sam sposób.
Na gruncie problematyki prerogatyw Prezydenta RP zdecydowana większość
przedstawicieli doktryny skłania się ku szerokiej interpretacji katalogu prezydenckich prerogatyw, stosując wnioskowanie a maiori ad minus (z większego na
mniejsze). Skoro wolno więcej bez konieczności uzyskania podpisu Prezesa Rady
Ministrów, to tym bardziej bez kontrasygnaty można mniej. Wobec powyższego,
w nauce prawa konstytucyjnego ukształtowała się koncepcja aktów pochodnych
oraz aktów analogicznych.
„W szczególności należy przyjąć, że od wymogu kontrasygnaty zwolnione
być również winny takie działania Prezydenta, które mieszczą się bądź też są
»dalszym ciągiem« pewnego aktu urzędowego, wyraźnie zwolnionego z kontrasygnaty”18. Jeżeli więc art. 144 ust. 3 pkt 4 Konstytucji RP wprost zwalnia
od wymogu kontrasygnaty wykonanie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawoK. Kozłowski, Komentarz do art. 144, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom
II. Komentarz do art. 87‒243, Warszawa 2016, s. 709.
17
A. Frankiewicz, Kontrasygnata…, s. 138–139.
18
P. Sarnecki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków 2000.
16
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dawczej, to należy przyjąć, że z wymogu tego zwolnione są akty pochodne tej
prerogatywy, takie jak zgłaszanie przez Prezydenta RP (jego pełnomocników)
poprawek do własnych projektów ustaw, zgodnie z art. 119 ust. 2 Konstytucji
RP, czy też wycofanie przez Prezydenta RP swojego projektu ustawy z Sejmu,
na mocy art. 119 ust. 4 Konstytucji RP. Analogiczne rozważania należy odnieść
do stosowania prawa łaski na mocy art. 139 Konstytucji RP. Skoro Konstytucja
RP powierzyła to uprawnienie Prezydentowi RP, to powinien mieć samodzielną
kompetencję do bezpośrednio z nią związanym żądaniem akt lub innych informacji, które są mu niezbędne do podjęcia właściwej decyzji. L. Garlicki zauważa,
że powołanie Marszałka Seniora stanowi pochodną kompetencji Prezydenta RP
do zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu „toteż należy przyjąć, że może ono
być dokonywane bez kontrasygnaty Premiera, choć art. 144 ust. 3 Konstytucji nie
normuje wyraźnie tej kwestii”19.
„Drugim zespołem kompetencji Prezydenta, co do których również należałoby przyjąć ich zwolnienie z wymogu kontrasygnaty pomimo braku ich
umieszczenia w art. 144 ust. 3, są kompetencje »analogiczne« do którejś z kompetencji tam wymienionych, a przy których istnieje identyczne ratio legis ich
wyłączenia”20. Wskazuje się tu przede wszystkim na uprawnienie Prezydenta
RP do wnoszenia projektów ustaw dotyczących zmian w Konstytucji RP w trybie
art. 235 ust. 1 Konstytucji RP, widziane jako kompetencja analogiczna w stosunku do prezydenckiej prerogatywy występowania z inicjatywą ustawodawczą.
Także zawiadamianie przez Prezydenta RP Marszałka Sejmu o przejściowej niemożności sprawowania urzędu zasługuje na zwolnienie z wymogu podpisania
przez premiera, przez zastosowanie analogii do wynikającego z art. 144 ust. 3
pkt 30 Konstytucji RP dyskrecjonalnego uprawnienia Prezydenta RP, zrzeczenia
się urzędu.
Trzeba podkreślić, że zawsze rozszerzanie prerogatyw Prezydenta RP poza
wyraźny katalog z art. 144 ust. 3 Konstytucji RP, zarówno na kompetencje
pochodne, jak i analogiczne, może jedynie dotyczyć uprawnień wyraźnie wymienionych w przepisach prawa. Nie można więc wywodzić zwolnienia z wymogu
kontrasygnaty uprawnień pochodnych lub analogicznych do kompetencji niewymienionych wprost w przepisach Konstytucji RP lub ustaw zwykłych, czy
też kompetencji „odwrotnej” do którejś z prerogatyw (tzw. actus contrarius).
Z ujmowanych w konstytucyjnym katalogu prerogatyw kompetencji Prezydenta
RP do powoływania piastunów niektórych organów nie wynika uprawnienie
do ich odwołania (a tym bardziej zakwalifikowania go jako prerogatywa Prezydenta RP).

19
L. Garlicki, Komentarz do art. 109, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2001.
20
P. Sarnecki, Prezydent…, s. 57.
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6. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA RP JAKO KOMPETENCJA
POCHODNA LUB ANALOGICZNA
W świetle stanowiska doktryny dopuszczalne jest więc wydawanie przez
Prezydenta RP w określonych sytuacjach aktów urzędowych bez kontrasygnaty, mimo że nie są one wyłączone literalnie z obowiązku kontrasygnaty przez
art. 144 ust. 3 Konstytucji RP. W związku z powyższym można rozważać, czy
obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest objęte zakresem prerogatywy do powoływania sędziów przez Prezydenta RP, statuowanej w art. 144
ust. 3 pkt 17 Konstytucji RP – jako jej kompetencja pochodna bądź analogiczna.
Obwieszczanie przez Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziowskich
może być uznane za mieszczące się w ramach – wyraźnie zwolnionej z kontrasygnaty przez art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji RP – kompetencji do powoływania
sędziów. Uregulowanie procedury naboru sędziów na stanowiska w Sądzie Najwyższym stanowi konieczne uzupełnienie normy wynikającej z art. 179 Konstytucji RP, na mocy którego sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP, na
wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Powołując się na orzecznictwo Trybunału
Konstytucyjnego, „art. 179 Konstytucji jest zatem normą kompletną, jeśli chodzi o określenie kompetencji Prezydenta w zakresie powoływania sędziów, gdyż
zostały w nim uregulowane wszystkie niezbędne elementy procedury nominacyjnej. Oczywiste przy tym jest, że przepis ten nie opisuje szczegółowo całej
procedury i w tym sensie nie ma charakteru samowykonalnego. W tym zakresie
realizacja przez Prezydenta jego kompetencji może być dookreślona w ustawach,
jednakże pod warunkiem zachowania wyrażonej w art. 8 ust. 1 Konstytucji
zasady nadrzędności Konstytucji. Ustrojodawca wyznaczył bowiem dla ustawodawcy w art. 179 Konstytucji nieprzekraczalne ramy, jeśli chodzi o ustawową
regulację procedury powoływania sędziów przez Prezydenta. Regulacje ustawowe nie mogą w szczególności naruszać istoty prezydenckiej prerogatywy
w zakresie powoływania sędziów”21.
„W ustawach mogą być zawarte nawet rozbudowane regulacje uszczegóławiające sposób realizacji prerogatyw Prezydenta, o ile pozostają one w zgodzie
z wolą ustrojodawcy”22. Taką szczegółową regulacją dookreślającą konstytucyjną procedurę nominacyjną jest art. 31 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, który
nałożył na Prezydenta RP obowiązek wydania przedmiotowego obwieszczenia.
Jego spełnienie jest warunkiem koniecznym do wszczęcia tej procedury i przeprowadzenia dalszych jej etapów, od którego zależy możliwość ubiegania się
o urząd sędziego Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
21
22

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2012 r., K 18/09.
Ibidem.
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Ogłoszenie obwieszczenia otwiera drogę do zgłaszania swoich kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie, rozpatrywanych i ocenianych następnie,
w trybie ustawy o KRS, przez Krajową Radę Sądownictwa. Wniosek Krajowej
Rady Sądownictwa o powołanie wskazanego imiennie kandydata stanowi podstawę dla Prezydenta RP do jego powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu
Najwyższego i odbioru od niego ślubowania (co skutkuje nawiązaniem stosunku
służbowego sędziego Sądu Najwyższego). Tym samym wydanie przedmiotowego
obwieszczenia jest obligatoryjnym elementem procedury naboru kandydatów na
sędziów oraz czynnością, która bezpośrednio zmierza do realizacji prezydenckiej
prerogatywy do powołania sędziego – i jako taka może zostać zakwalifikowana
jako jej kompetencja pochodna.
W rozpatrywanej na gruncie poprzedniego brzmienia ustawy o Sądzie Najwyższym23 sprawie K 18/09 Trybunał stwierdził, że „rozwinięciem prerogatywy
Prezydenta określonej w art. 144 ust. 3 pkt 20 Konstytucji jest zaś art. 10 ustawy
o SN, zgodnie z którym Pierwszy Prezes SN jest powoływany przez Prezydenta
na sześcioletnią kadencję spośród sędziów SN w stanie czynnym, a także pośrednio art. 16 § 1 pkt 3 ustawy o SN, na podstawie którego w kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN leży dokonywanie wyboru dwóch kandydatów na
stanowisko Pierwszego Prezesa SN i przedstawianie ich Prezydentowi”24. Skoro
Trybunał uznał art. 16 § 1 pkt 3 ówczesnej ustawy o Sądzie Najwyższym, na podstawie którego w kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego leży dokonywanie wyboru dwóch kandydatów na stanowisko Pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego i przedstawianie ich Prezydentowi, jako rozwinięcie prerogatywy Prezydenta RP, to wydaje się, że za takie jej uszczegółowienie
można również uznać zobowiązanie Prezydenta RP do obwieszczenia liczby wolnych etatów w tym sądzie.
Zarówno w przypadku powierzenia przez ustawę o Sądzie Najwyższym
obowiązku obwieszczania o wolnych stanowiskach sędziowskich, jak i umocowania przez Konstytucję RP Prezydenta RP do powoływania sędziów, w tym
także sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, ratio
legis tych regulacji jest tożsame. A. Frankiewicz, odnosząc się do kompetencji
Prezydenta RP wobec Narodowego Banku Polskiego, wskazuje że „niezależnie
od tego, że kompetencje te nie zostały expressis verbis zwolnione przez Konstytucję z wymogu kontrasygnaty, należy przyjąć, iż nie podlegają temu obowiązkowi z uwagi na konieczność wykluczenia sfery działalności NBP spod
wpływów Rady Ministrów”25. W praktyce okazało się więc, że należy zwolnić
z obowiązku kontrasygnaty akty, które stanowią dalszy tok realizacji aktu zaliczonego do prerogatyw. Tutaj także wyłączenie wymogu kontrasygnaty byłoby
Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052,
z późn. zm.).
24
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2012 r., K 18/09.
25
A. Frankiewicz, Kontrasygnata…, s. 159.
23
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uzasadnione uniezależnieniem procedury naboru sędziów do Sądu Najwyższego
i Naczelnego Sądu Administracyjnego od strony rządowej.
W świetle art. 173 Konstytucji RP, którzy nakazuje zorganizowanie władzy sądowniczej na zasadzie niezależności i odrębności od pozostałych władz,
zapewnienie niezależności procedury obsadzania stanowisk sędziowskich od
organów administracji rządowej jest tym bardziej uzasadnione. Służy temu
zakwalifikowanie kompetencji w zakresie powoływania do aktów urzędowych
Prezydenta RP, które dla swej ważności nie wymagają podpisu Prezesa Rady
Ministrów. Jak wyjaśnia Trybunał Konstytucyjny, „taka kwalifikacja jest jednak
nie tyle wzmocnieniem samodzielnej pozycji ustrojowej Prezydenta, ile zaakcentowaniem niezależności sądownictwa od rządu i podległych mu organów.
Wymóg kontrasygnaty oznaczałby bowiem przyznanie premierowi prawa weta
wobec kandydatów zaproponowanych przez KRS”26.
Należy mieć tu także na uwadze wyjątkowy status tych dwóch centralnych
konstytucyjnych organów władzy sądowniczej, stojących na czele wymiaru
sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej, jakimi są Sąd Najwyższy, któremu art. 183 ust. 1 Konstytucji RP powierza nadzór nad działalnością sądów
powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania, oraz Naczelny Sąd Administracyjny, który zgodnie z art. 184 Konstytucji RP sprawuje kontrolę działalności
administracji publicznej, w tym orzeka o zgodności z ustawami uchwał organów
samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.
Szczególną rolę tych sądów podkreśla także powierzenie Prezydentowi RP
– organowi władzy wykonawczej niezależnemu od Rady Ministrów z Prezesem
Rady Ministrów na czele – powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego na sześcioletnie kadencje spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów
tych sądów (art. 183 ust. 3 oraz art. 185 Konstytucji RP). Zakwalifikowanie tych
kompetencji do konstytucyjnego katalogu prerogatyw Prezydenta RP, podobnie
jak i powoływanie prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 144 ust. 3 pkt 20, 22 i 23 Konstytucji RP),
świadczą o tym, że intencją ustrojodawcy było takie ukształtowanie organizacji
Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zapewni mu
maksymalną niezależność od Rady Ministrów i administracji rządowej. Należy
mieć bowiem na uwadze, że w opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego, który
odnosił się do kompetencji Prezydenta RP powoływania na stanowisko sędziowskie, „w zakresie, w jakim Prezydent RP działa jako Głowa Państwa Polskiego,
symbolizując majestat Państwa i jego suwerenność, w pełni uznaniowa władza
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Państwa wykracza poza sfery działalności administracyjnej, nie jest wykonywaniem administracji publicznej”27.
Zagwarantowanie przepisem rangi konstytucyjnej zasady kadencyjności
urzędu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego, jak również powoływanie ich przez Prezydenta RP spośród
kandydatów przedstawionych przez zgromadzenia ogólne sędziów, a nie według
własnego wyboru, „podkreśla niezależność, a także odrębność organizacyjną
Sądu Najwyższego” i Naczelnego Sądu Administracyjnego28. Odpolitycznienie
tej procedury należy rozpatrywać – w przypadku Naczelnego Sądu Administracyjnego – w kontekście konstytucyjnej roli, do której powołano sądownictwo
administracyjne, a jaką jest orzekanie w przedmiocie decyzji wydawanych przez
centralną i terenową administrację rządową. W przypadku działalności Sądu
Najwyższego wystarczy wspomnieć chociażby o uprawnieniach procesowych
Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, takich jak wnoszenie do
Sądu Najwyższego kasacji i skargi nadzwyczajnej.
Do wymogu współpodpisania przez Prezesa Rady Ministrów obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziowskich należy odnieść rozważania Trybunału Konstytucyjnego poczynione w wyroku z dnia 23 marca
2006 r., K 4/06, w którym przyznanie Prezydentowi RP uprawnienia do powołania i odwołania Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostało
uznane za niezgodne z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym. Jako akt
urzędowy Prezydenta RP niewymieniony w art. 144 ust. 3 Konstytucji RP wśród
zwolnionych z kontrasygnaty prerogatyw wymagałby dla swej ważności każdorazowego uzyskiwania zgody (podpisu) Prezesa Rady Ministrów, dając mu „faktyczny wpływ na obsadę kierowniczego urzędu w KRRiT”29. Przyjęcie takiego
rozwiązania „uzależnia Przewodniczącego od rządu i tym samym ogranicza
jego samodzielność. Rozwiązanie to w konsekwencji ogranicza także niezależność KRRiT – organu państwa wykonującego swoje zadania w obszarze ochrony
prawa i kontroli państwowej. Prowadzi także do zachwiania pozycji KRRiT jako
szczególnego organu, którego racją istnienia jest wypełnianie zadań w zakresie
funkcjonowania mediów elektronicznych niezależnie od rządu”30.
Tym samym wymaganie kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziowskich stanowiłoby
bezsprzecznie ingerencję w samodzielność i niezależność organów władzy
sądowniczej – Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, uzależniając ich organizację i sprawne działanie od poparcia rządu. Parafrazu27
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2012 r.,
I OSK 1881/12.
28
W. Skrzydło, Komentarz do art. 183, (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lex/el. 2013.
29
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r., K 4/06.
30
Ibidem.

ZWOLNIENIE Z KONSTYTUCYJNEGO WYMOGU KONTRASYGNATY...

233

jąc słowa wyrażone w stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, będącego
wnioskodawcą w wyżej omawianym wyroku z dnia 23 marca 2006 r., K 4/06,
doprowadza to w istocie rzeczy do kuriozalnej sytuacji, w której przy obwieszczaniu przez Prezydenta RP liczby wolnych stanowisk w Sądzie Najwyższym lub
Naczelnym Sądzie Administracyjnym, tj. organów konstytucyjnych, głos decydujący ‒ wyrażony prawem kontrasygnaty ‒ posiada przedstawiciel drugiego
członu władzy wykonawczej, która w rozwiązaniach konstytucyjnych występuje
również w systemie określonego równoważenia. To konkretne rozwiązanie ustawowe trudno uznać za element równoważenia, gdyż może prowadzić do sytuacji
uniemożliwiającej funkcjonowanie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Konsekwencją odmowy udzielenia kontrasygnaty na obwieszczeniu o wolnych stanowiskach sędziowskich byłoby uniemożliwienie uruchomienia
procedury ubiegania się o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego i Naczelnego
Sądu Administracyjnego. Tymczasem wykładnia Konstytucji RP nie może opierać się na metodzie, która skutkuje uniemożliwieniem Prezydentowi RP realizacji jego funkcji i celów (zadań) wyznaczonych przez jej art. 126.
Podsumowując, w świetle rozważań doktrynalnych można by zakwalifikować obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziowskich
w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako uprawnienie analogiczne do prezydenckiej prerogatywy powoływania sędziów do tych
sądów. Należy przy tym zauważyć, że konsekwencją rozumowania jest jednak
zróżnicowanie statusu sądów powszechnych, w których o wolnych stanowiskach
obwieszcza organ administracji rządowej, od Sądu Najwyższego i Naczelnego
Sądu Administracyjnego, w przypadku których prerogatywę Prezydenta RP uzasadniałaby konieczność zachowania niezależności tych sądów od administracji
rządowej.
Podstawowym mankamentem powyższego rozumowania jest fakt, że możliwość rozszerzania drogą ustawową uprawnień Prezydenta RP wykonywanych
na podstawie art. 144 ust. 3 Konstytucji RP na zasadzie „dalszego ciągu” aktu
zwolnionego z kontrasygnaty czy na zasadzie kompetencji analogicznych stoi
w sprzeczności z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. W przywołanym w opinii Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wyroku z dnia 23 marca
2006 r., K 4/06, Trybunał wyraźnie stwierdził, że kontrasygnata nie jest wymagana, wyłącznie gdy dotyczy aktów wymienionych w art. 144 ust. 3 Konstytucji
RP. Jako jeden z kluczowych przepisów kształtujących ustrojową rolę Prezydenta RP w systemie konstytucyjnym określa on „zakres uprawnień Prezydenta
realizowanych poza systemem kontroli politycznej Sejmu, i w tym względzie
Konstytucja nie dopuszcza żadnych odstępstw”31. Zgodnie z ugruntowaną linią
orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego „kompetencje organów nie mogą być
wywodzone na zasadzie analogii, lecz zawsze muszą mieć podstawę w wyraźnie
31
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sformułowanym przepisie prawa. Zasada ta odnosi się w szczególności do takich
kompetencji organu konstytucyjnego, które mają charakter wyjątku od reguły
działania tego organu”32.
Powyższa analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego prowadzi jednak
do pewnego impasu. Z jednej strony przyznanie Prezydentowi RP kompetencji
do obwieszczania bez kontrasygnaty jest niezgodne z art. 144 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym Prezydent RP, korzystając ze swoich konstytucyjnych
i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe, ponieważ nie znajduje podstaw w treści katalogu prerogatyw z art. 144 ust. 3 Konstytucji RP. Z drugiej
strony nałożenie na Prezydenta RP obowiązku wydania obwieszczenia o wolnych etatach w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
w trybie określonym w art. 144 ust. 2 Konstytucji RP, a więc za kontrasygnatą
Prezesa Rady Ministrów, stoi w sprzeczności zarówno z art. 179 Konstytucji RP,
na mocy którego sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony, jak i z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji RP, który kwalifikuje tę kompetencję jako wykonywaną samodzielnie
prerogatywę Prezydenta RP.
W świetle powyższych rozważań obecna konstrukcja przyjęta na gruncie
art. 31 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym mogłaby zostać zakwestionowana przez
Trybunał Konstytucyjny pod kątem jej zgodności z Konstytucją RP. Należałoby
w takim wypadku sformułować wniosek de lege ferenda rezygnacji z aktualnego rozwiązania, na mocy którego Prezydent RP obwieszcza liczbę wolnych
stanowisk sędziego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Sądu
Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powyższa interpretacja prowadzi jednak do absurdalnego wniosku, kiedy ustawodawca zwykły nie może
powierzyć Prezydentowi RP tak prostej, technicznej i, wydaje się, nieingerującej w funkcjonowanie tych organów władzy sądowniczej czynności, jak ogłoszenie obwieszczenia w „Monitorze Polskim”. Zwłaszcza, że Prezydent RP musi
uprzednio zasięgnąć opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (odpowiednio: Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego).
Jaki organ państwowy byłby bardziej właściwy, patrząc przez pryzmat jego
roli ustrojowej, do wykonywania tej kompetencji niż pochodzący z wyborów bezpośrednich (powszechnych) i cieszący się legitymacją demokratyczną Prezydent
RP, którego ustrojodawca wyposażył w kompetencje kreacyjne w zakresie powoływania sędziów. W opinii Trybunału Konstytucyjnego, „Konstytucja wskazuje
zatem dwa podmioty biorące udział w procedurze nominacyjnej sędziów – Prezydenta i KRS. Procedura nominacji sędziowskiej w Konstytucji zakłada więc
współpracę dwóch organów, z których jeden ma bezpośredni mandat społeczny,
a drugi – z uwagi na udział między innymi posłów i senatorów – dysponuje man-

32

Ibidem.

ZWOLNIENIE Z KONSTYTUCYJNEGO WYMOGU KONTRASYGNATY...

235

datem pośrednim”33. Prerogatywa nominacyjna Prezydenta RP oraz jego funkcje
i zadania wyznaczone przez art. 126 Konstytucji RP pozwalają wyprowadzić
wniosek, że przyznanie Prezydentowi RP uprawnienia do uczestniczenia w procedurze naboru sędziów na wolne stanowiska w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w tym w formie obwieszczania liczby wolnych
stanowisk w tych sądach, jest jak najbardziej uzasadnione.

7. AKTY URZĘDOWE PREZYDENTA RP
Akty urzędowe są aktami, które wydaje Prezydent RP, korzystając ze swych
konstytucyjnych i ustawowych uprawnień. Zgodnie z opinią przeważającej części
doktryny34 pojęcie to odnosi się do wszystkich decyzji i działań podjętych przez
Prezydenta RP w okresie wykonywania jego urzędu, obejmując:
1) akty normatywne (wydawane przez Prezydenta RP akty zawierające normy
prawne, takie jak rozporządzenia, postanowienia, zarządzenia),
2) inne akty prawne (akty, które rodzą wiążące skutki prawne – materialno-prawne lub proceduralne – po stronie swych adresatów),
3) pozostałe akty urzędowe (akty, które nie wywołują wiążących skutków
prawnych po stronie adresatów, ale dokonywane są w ramach wykonywania
urzędu).
Ponieważ istotą kontrasygnaty jest akceptacja aktów podejmowanych przez
głowę państwa poprzez dosłowne złożenie podpisu Prezesa Rady Ministrów na
akcie urzędowym Prezydenta RP, wymóg współpodpisania obejmuje jedynie akty
urzędowe Prezydenta RP, które posiadają formę pisemną35. Tym samym wymóg
kontrasygnaty nie odnosi się do działań faktycznych Prezydenta RP, takich
jak składanie wizyt państwowych za granicą i przyjmowanie delegacji innych
państw i organizacji międzynarodowych w Polsce. Z tego względu kontrasygnata
nie obejmie, wynikającej z art. 133 ust. 1 pkt 3 Konstytucji RP, kompetencji Prezydenta RP do przyjmowania listów uwierzytelniających i odwołujących akredyWyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2012 r., K 18/09.
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2007; zob. także:
W. Skrzydło, Komentarz do art. 144, (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
Lex/el. 2013; K. Complak, System rządu w projekcie konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, „Państwo i Prawo” 1996, z. 11; R. Mojak, Pozycja ustrojowa Prezydenta
RP w świetle nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12; S. Patyra, Uwagi o nowym kształcie kontrasygnaty w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, (w:) T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski (red.), Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły,
Lublin 2000; D. Górecki, Polskie prawo konstytucyjne, Kraków 2007.
35
P. Sarnecki, Komentarz do art. 144, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, Warszawa 2000, s. 4; P. Sarnecki, Prezydent…, s. 59.
33
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towanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji
międzynarodowych. W praktyce powyższe wyłączenie będzie dotyczyć najczęściej aktów niewładczych Prezydenta RP, które przybrały formę ustną, a więc
przemówień Prezydenta RP, czy udzielania wywiadów prasowych.
Należy jednak zauważyć, że w doktrynie prawa pojawia się też koncepcja
odmienna, zgodnie z którą, skoro wymóg podpisania aktu z istoty może dotyczyć
tylko aktów pisemnych, aktami urzędowymi głowy państwa są wyłącznie akty
przybierające formę pisemną36.
Niezależnie od powyższego, w doktrynie prawa konstytucyjnego wskazuje
się, że „nie każde działanie Prezydenta RP, również materializujące się w formie określonego dokumentu, powinno być zakwalifikowane jako akt urzędowy.
„Nie będąc (…) »aktami urzędowymi« – nie podlegają kontrasygnacie te działania prezydenta, nawet jeśli przybierają postać dokumentu (gdzie kontrasygnata
mogłaby mieć miejsce niejako w sposób naturalny), które podejmowane są przez
niego wprost na podstawie art. 126 lub 130. Rozszerzanie wymogu kontrasygnaty
na wszystko, co prezydent czyni w trakcie swego urzędowania – na wszelkie
odezwy, apele, przemówienia, wszelkie urzędowe listy, spotkania, konferencje
i inne wypowiedzi – sprowadzałoby instytucję kontrasygnaty do wymiarów
absurdalnych i byłoby sprzeczne z zakładaną przez konstytucję wizją prezydenta
aktywnego i twórczo wpływającego na bieg spraw państwowych”37. Instytucja
kontrasygnaty jest bowiem zastrzeżona dla sytuacji, w których Prezydent RP
o czymś rozstrzyga, a zatem realizuje którąś z materii kierownictwa państwowego. Nawet jeżeli dana aktywność Prezydenta RP przybiera formę pisemną,
kierowaną do danej kategorii odbiorców, ale nie rozstrzyga o ich prawach lub
obowiązkach, to w takiej sytuacji nie można mówić o »akcie urzędowym Prezydenta, a jedynie o działalności urzędowej głowy państwa«”38.
W mojej opinii, obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach
sędziego powinno być traktowane jako czynność jedynie techniczna, potwierdzająca pewien stan faktyczny istniejący w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie
Administracyjnym, tj. liczbę wolnych etatów sędziowskich. Co więcej, stan ten
istnieje niezależnie od wydania bądź niewydania przez Prezydenta RP obwieszczenia w tej sprawie. Prezydent RP w obwieszczeniu stwierdza wyłącznie stan faktyczny, tj. wskazuje liczbę stanowisk w Sądzie Najwyższym lub Naczelnym Sądzie
Administracyjnym wymagających obsadzenia. Liczba tych stanowisk jest ustalona
w innych aktach normatywnych i jest niezależna od decyzji Prezydenta RP.
Umocowanie przepisem ustawy Prezydenta RP do wydawania obwieszczeń
nie jest częstą praktyką ustrojową. Jednak tak jak obwieszczenie Prezydenta RP
z dnia 16 listopada 2001 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubieA. Rakowska, Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach europejskich,
Toruń 2009.
37
P. Sarnecki, Komentarz do art. 144, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja…, s. 6.
38
K. Kozłowski, Komentarz do art. 144, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja..., s. 708.
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gającą się o pełnienie funkcji publicznej39, wydane na podstawie art. 11 ustawy
z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących
funkcje publiczne40, obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich ma
charakter informacyjny.
Inaczej niż w przypadku obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, zgodnie z art. 20a
§ 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. ‒ Prawo o ustroju sądów powszechnych41,
Minister Sprawiedliwości przydziela nowe stanowiska sędziowskie poszczególnym sądom, a o wolnych stanowiskach sędziowskich Minister Sprawiedliwości
obwieszcza w „Monitorze Polskim”. W razie zwolnienia stanowiska sędziowskiego, przydziela stanowisko danemu albo innemu sądowi albo stanowisko znosi
(art. 20a § 2 i 2a Prawa o ustroju sądów powszechnych). Innymi słowy, Minister
Sprawiedliwości, wydając obwieszczenie, decyduje jednocześnie o przydzieleniu
danego etatu do sądu, a więc o liczbie stanowisk sędziowskich w danym sądzie.
Obwieszczenie Prezydenta RP nie jest aktem normatywnym, a więc aktem
ustanawiającym normy prawne o charakterze generalnym i abstrakcyjnym
(w przeciwieństwie do rozporządzeń, zarządzeń czy postanowień Prezydenta RP).
Nie stanowi decyzji władczej Prezydenta RP akt, za pomocą którego nie rozstrzyga się o prawach i obowiązkach innych podmiotów. Innymi słowy, obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
i Naczelnym Sądzie Administracyjnym nie zawierają władczego materialnego
rozstrzygnięcia, za pomocą którego Prezydent RP realizuje swoje konstytucyjne
i ustawowe uprawnienia.
Nie należy utożsamiać obwieszczeń o wolnych etatach sędziowskich z decyzją władczą Prezydenta RP powołującą na urząd sędziego. Taki skutek prawny
wywołuje postanowienie Prezydenta RP w sprawie powołania do pełnienia
urzędu na stanowisku sędziego. Gdyby nie wyraźne zwolnienie w art. 144 ust. 3
pkt 17 Konstytucji RP z wymogu kontrasygnaty, dla swojej ważności, jako akt
urzędowy Prezydenta RP, wymagałby podpisu premiera. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, „powołanie na urząd sędziego ma
charakter nominacyjny i jest swoistym aktem inwestytury, co w tym przypadku
oznacza nadanie władzy sądowniczej przez Głowę Państwa osobie, którą Krajowa
Rada Sądownictwa uznała za godną powierzenia i objęcia urzędu sędziowskiego.
Innymi słowy, Głowa Państwa w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a dokładnie
w imieniu jednej z jej władz – władzy sądowniczej, przekazuje, w drodze aktu
M.P. z 2001 r., poz. 702.
Dz.U. z 1999 r., nr 42, poz. 428, z późn. zm.; art. 11 został uchylony przez art. 66 ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2006 r., nr 218, poz. 1592) z dniem
15 marca 2007 r.
41
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 23, z późn. zm. (dalej: Prawo o ustroju sądów powszechnych).
39
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urzędowego, tytuł do jej sprawowania osobie wskazanej przez KRS”. „W drodze
aktu nominacji (aktu inwestytury) Prezydent, jako Głowa Państwa (organ władzy
publicznej) (…) w sposób urzędowy (oficjalny) nadaje i powierza sprawowanie
władzy sądowniczej reprezentantowi (reprezentantom) wskazanemu przez Krajową Radę Sądownictwa”42.
Tak jak obwieszczenie o sprostowaniu błędu czy obwieszczenie o ogłoszeniu tekstu jednolitego, obwieszczenie Prezydenta RP nie jest aktem stanowienia
prawa, gdyż ma charakter deklaratoryjny, pełni rolę informacyjną, a jego wydanie
stanowi czynność materialno-techniczną. Obwieszczenie „jest autorytatywną,
urzędową informacją”43, której od momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym
przysługuje przymiot autentyczności. „Owej czynności obwieszczenia dokonuje
się przez sformułowanie przez upoważniony podmiot określonego tekstu (dokumentu urzędowego) i zamieszczenie go we właściwym dzienniku urzędowym.
Ów tekst bywa także nazywany »obwieszczeniem«”44. Nie stanowi samoistnego
źródła prawa, a jedynie urzędowe, oficjalne źródło poznania prawa. Ma wartość
informacyjną, a nie normatywną. Taki tekst podlega kognicji Trybunału Konstytucyjnego tylko wtedy, gdy organ wydający ten tekst przekroczy swoje kompetencje i w tekście obwieszczenia pojawi się jakaś „nowość normatywna”.
W tym kontekście zasadne wydaje się rozróżnienie pojęcia „aktu urzędowego”, którego podjęcie obejmuje konstytucyjny wymóg kontrasygnaty,
a „czynności urzędowej”, którą stanowi wydanie obwieszczenia45. Czynność
sprostowania błędu w tekście ustawy lub innego aktu normatywnego jest czynnością techniczną, ale oficjalną (urzędową), o charakterze deklaratoryjnym, zaś
obwieszczenie o sprostowaniu błędu (jako rezultat tej czynności) jest dokumentem urzędowym, ale nie ma charakteru normatywnego46. „Kolejnym typem aktu,
który nie uzyskał miana aktu urzędowego jest pismo Prezydenta RP do Marszałka Sejmu oraz Marszałka Senatu, w którym informuje on o podjęciu określonego aktu”47. Akty głowy państwa podjęte w wykonaniu tej dyspozycji nie
będą stanowiły aktu urzędowego, a jedynie czynność urzędową zrealizowaną
w formie pisemnej. Jak była bowiem o tym mowa wyżej, „w trakcie sprawowania
swojego urzędu Prezydent podejmuje również szereg działań, które pomimo uzyskania formy pisemnej nie stanowią aktów urzędowych”48.
Do aktów pisemnych, wyłączonych z kategorii aktów urzędowych, zalicza się
takie czynności, jak: sporządzanie listów gratulacyjnych, uroczystych adresów,
42
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia
2008 r., II SA/Wa 2139/07.
43
S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa
2012, s. 211.
44
Ibidem, s. 212.
45
Zob. A. Frankiewicz, Kontrasygnata…, s. 103–107.
46
S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki…, s. 226–227.
47
A. Frankiewicz, Kontrasygnata…, s. 105.
48
Ibidem, s. 104–106.

ZWOLNIENIE Z KONSTYTUCYJNEGO WYMOGU KONTRASYGNATY...

239

wygłaszanie przemówień lub podejmowanie codziennej aktywności politycznej
przez Prezydenta RP49. Wśród aktów nieurzędowych o znacznie donioślejszym
znaczeniu wymienia się niektóre akty nominacyjne czy akty nadania sztandaru
określonej jednostce wojskowej. Kontrasygnacie podlega wydawane – na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej50 – na wniosek Ministra Obrony Narodowej postanowienie
Prezydenta RP o nadaniu sztandaru jednostce wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 10 ust. 2 tej ustawy sztandar wraz z aktem
nadania wręcza jednostce wojskowej Prezydent RP lub, w jego imieniu, Minister Obrony Narodowej bądź ich przedstawiciel. Wspomniany wyżej akt nadania
sztandaru określonej jednostce wojskowej jest już niekontrasygnowany, widnieją
na nim jedynie podpisy Ministra Obrony Narodowej oraz Prezydenta RP.
Podobnie, czynność obwieszczania przez Prezydenta RP w „Monitorze Polskim” liczby wolnych stanowisk sędziego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Sądu Najwyższego jest czynnością urzędową, stanowi oficjalne
podanie do wiadomości określonej informacji. Natomiast obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym (w sensie
pozytywnoprawnym) jest dokumentem urzędowym, który nie ma charakteru
normatywnego. Aktem normatywnym, który wywołuje skutki prawne dla jego
adresatów, jest dopiero postanowienie Prezydenta RP w sprawie powołania do
pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
Należy zauważyć, że obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego lub o sprostowaniu błędu pozostaje bez wpływu na proces stosowania prawa (w przypadku nieogłoszenia tekstu jednolitego ustawy bądź sprostowania błędu sytuacja adresatów ustawy się nie zmienia, dalej mają obowiązek
przestrzegania jej przepisów). Akty te mają charakter czysto informacyjny, jego
adresaci jedynie przyjmują ich treść do wiadomości. Natomiast od ogłoszenia
obwieszczenia Prezydenta RP zależy możliwość ubiegania się o urząd sędziego
Sądu Najwyższego. Obwieszczenie Prezydenta RP nie ma charakteru konstytutywnego, niemniej jednak z jego podjęciem wiążą się określone skutki prawne.
Za A. Frankiewicz, aktem urzędowym nie jest akt, który nie wywołuje skutków prawnych51. W mojej opinii bezpośrednich skutków prawnych nie wywołuje
realizacja przez Prezydenta RP normy wynikającej z art. 31 § 1 ustawy o Sądzie
Najwyższym, a więc obowiązku obwieszczenia liczby wolnych stanowisk
sędziego. Skutek, w postaci możliwości ubiegania się o urząd sędziego Sądu Najwyższego, nadaje jej dopiero regulacja art. 31 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym,
zgodnie z którym każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska
sędziego Sądu Najwyższego, może zgłosić swoją kandydaturę Krajowej Radzie
Sądownictwa w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia.
K. Kozłowski, Komentarz do art. 144, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja…, s. 708.
Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1863, z późn. zm.
51
A. Frankiewicz, Kontrasygnata…, s. 107.
49
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Ewentualnie można zakwalifikować obwieszczenie Prezydenta RP jako decyzję deklaratoryjną, zawierającą dodatkowy element konstytutywny, w postaci
otwarcia drogi do ubiegania się o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.
W wyroku z dnia 29 maja 2012 r., SK 17/09, Trybunał Konstytucyjny podzielił
pogląd Sądu Najwyższego, że „decyzja wojewody, o której mowa w art. 16 ust. 2
ustawy o repatriacji, dotycząca osoby »o polskim pochodzeniu«, jak i decyzja
wydawana w trybie art. 41 tej ustawy w stosunku do osób, które przed dniem
wejścia w życie ustawy »nabyły obywatelstwo polskie«, jest wiążąca tak dla
organu rentowego, jak i dla sądu (sąd jest nią związany jako decyzją administracyjną pochodzącą od właściwego organu, wydaną w przewidzianym trybie i na
podstawie obowiązującego prawa), stanowiąc co prawda akt deklaratoryjny, ale
konieczny i zawierający sui generis element konstytutywny, dopiero bowiem od
chwili jej wydania, osoba ubiegająca się uzyskuje status repatrianta”52.

8. PODSUMOWANIE
Podsumowując, w świetle rozważań doktrynalnych można rozważać uznanie
obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziowskich w Sądzie
Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym za uprawnienie pochodne
lub analogiczne do prezydenckiej prerogatywy powoływania sędziów do tych
sądów. Powyższe stoi jednak w sprzeczności z dotychczasową linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego, która wyraźnie wyklucza możliwość szerokiej
interpretacji konstytucyjnego katalogu prezydenckich prerogatyw z art. 144 ust. 3
Konstytucji RP, rozszerzając go na drodze analogii czy na zasadzie „dalszego
ciągu” aktu zwolnionego z kontrasygnaty.
Jednakże ze względu na czysto informacyjny, deklaratoryjny charakter
obwieszczenia Prezydenta RP, wynikający zarówno z formy aktu, jak i jego treści, wątpliwości wzbudza kwestia zakwalifikowania ich do katalogu aktów urzędowych, wobec których kontrasygnata jest wymagana. Z uwagi na powyższe,
w mojej ocenie nie można zakwalifikować obwieszczeń Prezydenta RP o liczbie
wolnych stanowisk sędziego w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym do katalogu aktów urzędowych. Jego wydanie przez Prezydenta RP
jest czynnością urzędową, stanowiącą wykonanie normy ustawowej wynikającej
z art. 31 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym. Jako czynność materialno-techniczna
nie podlega wymogowi kontrasygnaty w trybie art. 144 ust. 2 Konstytucji RP.
Istotą obwieszczenia jest urzędowe podanie do wiadomości pewnego stanu
faktycznego (liczby wolnych etatów w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie
52
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2012 r., SK 17/09, OTK-A 2012, nr 5,
poz. 53.
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Administracyjnym), na który nie ma żadnego wpływu organ obwieszczający –
Prezydent RP (nie jest jego decyzją władczą, zawierającą materialne rozstrzygnięcie o prawach i obwiązkach jego odbiorców). Jest oficjalną informacją, której od
momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym przysługuje walor autentyczności.
Akt obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie
Najwyższym jest dokumentem urzędowym, który nie ma charakteru normatywnego, realizowanym w ramach działalności urzędowej głowy państwa. Nie jest
zaś aktem urzędowym Prezydenta RP, który wymagałby dla swojej ważności
kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów na mocy art. 144 ust. 2 Konstytucji RP.
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EXEMPTION FROM THE CONSTITUTIONAL REQUIREMENT
OF COUNTERSIGNATURE – CONSIDERATIONS UNDER
THE NON COUNTERSIGNATURED ANNOUNCEMENT
OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
ON THE VACANT POSITIONS OF THE JUDGES
IN THE SUPREME COURT

Summary
On June 29, 2018 in Dziennik Urzędowy “Monitor Polski” (the Official Gazette
of the Republic of Poland) were published two announcements by the President of the
Republic of Poland – from May 24, 2018, on the vacant positions of the judges in the
Supreme Court and from May 28, 2018 on the vacant positions of the judge in the Supreme
Administrative Court. The obligation to announce the number of vacant judges’ positions
is a result of changes in the structure of the Supreme Court introduced by the new law
of 8 December 2017 and the obligation to apply these provisions to the judges of the
Supreme Administrative Court. The controversy is aroused by the fact that the published
announcements were not countersigned – although this competence is not included in
the catalog of presidential prerogatives, exempted from the obligation of co-signing
by the Prime Minister.
The analysis of the constitutional shape of the countersignature and the practice
of using by the President of his competences will allow to answer the question whether the
President’s announcements require for their validity the signature of the Prime Minister’s
or are they exempt from this requirement. In the light of the doctrinal reflections, the
recognition of the announcement of the President of the Republic of Poland on vacant
judicial positions in the Supreme Court and the Supreme Administrative Court may be
considered as a derivative or analogous competence to the presidential prerogative of
appointing judges. However, this stands in contradiction with the Constitutional Tribunal
jurisprudence, which excludes the possibility of a broad interpretation of the constitutional
catalog of prerogatives. Nevertheless, due to the informative, non-normative character of
the announcements of the President, the issue of qualifying them to the catalog of official
acts, for which the countersignature is required, raises reasonable doubts.
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PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
A POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE.
EFEKTYWNA REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W UJĘCIU PORÓWNAŃ
SYSTEMOWYCH

1. UWAGI WSTĘPNE
Na przestrzeni ostatnich lat krajowe podmioty administracji publicznej
przechodzą swoistą metamorfozę w zakresie form działania, podyktowaną
ujednolicaniem europejskich struktur prawnych i globalnymi przemianami społeczno-gospodarczymi. Nietypowe, dla przywiązanej do tradycyjnych rozwiązań
systemu kontynentalnego i niewątpliwie postsocjalistycznej struktury administracyjnej, schematy wymagają na tym etapie należytego omówienia w kontekście ich efektywności i wpływu na ustawodawstwo, a w związku z tym, sugestii
kierunku rozwoju form dogodnych dla ulepszania współczesnych instytucji.
Zarówno konstrukcja partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), jak i porozumienia o właściwości publicznej na gruncie systemu prawa polskiego są rozwiązaniami niewątpliwie młodymi i wdrażanymi równolegle. Również w nauce prawa
zestawia się oba w próbie egzemplifikacji przemian strukturalnych administracji. Tym samym aspiracja porównawczego spojrzenia na ich implementację, przy
wykorzystaniu definicji ukształtowanych przez rodzime prawodawstwo i doktrynę, zdaje się zagadnieniem złożonym i zasługującym na pogłębione studium.

2. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI POROZUMIENIA
ADMINISTRACYJNEGO W KONTEKŚCIE JEJ WYDAJNOŚCI
Pośród licznych form działania administracji, które kształtują relacje pomiędzy podmiotami wykonującymi zadania publiczne, porozumienie stanowi sto-
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sunkowo młodą i złożoną instytucję. Świadczy o tym fakt, że poglądy na temat
jego prawnego charakteru stale ewoluują, a ich dookreślenie w zakresie konkretnego systemu legalnego zdaje się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
administracji publicznej. W krajach Europy Zachodniej, takich jak Francja czy
Wielka Brytania, jest ono stosunkowo rozpowszechnioną formą nawiązywania
relacji w ramach realizacji programów gospodarczych podejmowanych przez
państwo. Ów czysto gospodarczy aspekt, który może być ściśle kojarzony z gwarancjami korzyści finansowych wobec podmiotów wykonawczych, przyćmiewa
z kolei publicznoprawny kontekst, który intuicyjnie zdaje się być stałym elementem definicji porozumienia w krajach niemieckiej kultury prawnej. Jednostki
realizujące funkcje administracji publicznej umiejscawiają przedmiot swojej
działalności w sferze gałęzi prawa stojącej na straży interesu publicznego. Co za
tym idzie, wymagalny staje się warunek praworządności i bezwzględnego związania przepisami kompetencyjnymi. Jednakże i tutaj przejawia się specyficzna
natura porozumienia, które raczej dochodzi do skutku na gruncie swobody podejmowanego współdziałania, braku władczości, równości stron oraz wyraźnej woli
zmierzającej ku stosunkowi zobowiązania. Te elementy nasuwają skojarzenia
dotyczące prawa prywatnego. Dowodzi to faktu, że już z pobieżnego spojrzenia na kwestię prawnego charakteru omawianej instytucji wyłania się problem
kwalifikacji porozumienia. Z powodu jego niespójnego ujęcia na gruncie europejskich regulacji, spróbujmy przyjrzeć się mu z perspektywy polskiego systemu
prawnego i doktryny.
Porozumienie w rodzimych publikacjach jest powszechnie kwalifikowane
jako prawna forma działania administracji1. Do jego prawnej istoty należy zgodne
oświadczenie woli w ramach czynności dwustronnej lub wielostronnej. Z. Cieślak charakteryzuje naturę instytucji jako „uwarunkowane prawnie i faktycznie
współdziałanie niezależnych w przedmiocie porozumienia podmiotów, którego
treść stanowi stworzenie w akcie prawnym porozumienia formalnych podstaw
wspólnej realizacji określonych zadań administracyjnych”2. Akcentuje tym
samym jego podstawowy skutek, którym jest moment wyjawienia woli, i łączy
go z kompleksem zadań faktycznych i prawnych w celu realizacji aktu. W przywołanej definicji zadania te są wyraźnie określone jako administracyjne. Pojawia się więc wymóg nie tylko dotyczący przedmiotu porozumienia, ale przede
wszystkim jego sfery podmiotowej. Stroną musi być jednostka realizująca zadania publiczne, które na gruncie polskiej doktryny można ująć jako dookreślające
działalność organów administracji rządowej i samorządowej. Tylko one bowiem
mogą nimi prawnie dysponować i scedować w ramach umów administracyjnych
na inny podmiot. W tym świetle warto rozpatrywać rozwiązania zawarte cho1
M. Ofiarska, Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego,
Warszawa 2008, s. 108.
2
Z. Cieślak, Porozumienie administracyjne, Warszawa 1985, s. 113–114.
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ciażby w art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym3, gdzie
ustawodawca jednoznacznie rozstrzygnął przedmiot porozumienia gmin jako
powierzenie „określonych przez nie [gminy] zadań publicznych” drugiej stronie.
Znajduje to swoje odzwierciedlenie również w ustawie z dnia 23 styczni 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie4.
Wynikające z definicji Z. Cieślaka warunki podmiotowe wymagają jednak
dookreślenia na gruncie praktyki. Zadania realizowane na podstawie umów,
których jedną ze stron jest podmiot administracji, wynikają również z czynności cywilnoprawnych podejmowanych na bazie prawa prywatnego. I tak, nie
zawężając sfery działania administracji do kwestii zawierania umów, pojawia
się kwestia szeroko rozumianych czynności przynależnych sferze gospodarczej kwalifikowanych jako działania prywatnoprawne. W tej kwestii na gruncie
prawa polskiego należy przywołać chociażby regulacje prawa zamówień publicznych5 dotyczące relacji z podmiotami zewnętrznymi wobec administracji sektora
finansów publicznych dysponującej środkami na realizację zadań publicznych.
Tu kompleksowo na gruncie regulacji publicznoprawnych funkcjonują umowy
prawa cywilnego6. Nie zagłębiając się w powyższe kwestie, należy stwierdzić, że
porozumienie administracyjne wymaga co najmniej dwóch podmiotów publicznych podejmujących wspólne oświadczenie o charakterze niewątpliwie publicznoprawnym. Podkreślił to również Naczelny Sąd Administracyjny, wskazując,
że porozumienia podejmowane są na podstawie ustaw, a ich przedmiotem jest
nie tylko przekazywanie zadań, ale również kompetencji (w ograniczonym prawem zakresie) do ich należytej realizacji7. Tym samym, w kontekście zwiększającej efektywność swobody, podlegają one wielu ograniczeniom ustrojowym,
z których na pierwszy plan wysuwa się praworządność. Jej rzutowanie na zakaz
subdelegacji kompetencji administracyjnej przejawia się w obostrzeniach dotyczących nie tylko przedmiotu, lecz także dokładnego charakteru podmiotu określonego w ustawie8. Na podstawie obecnego stanu prawnego należy stwierdzić,
że mogą to być głównie jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej z licznymi obostrzeniami (dotyczącymi chociażby porozumień
zawieranych przez województwo). To zdecydowanie odróżnia istotę porozumienia od swobody kształtowania stosunku przynależnej prawu prywatnemu.
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.
Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2234, z późn. zm.
5
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1579, z późn. zm.
6
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2001 r., IV CKN 381/00, http://www.sn.pl/
orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?ItemID=9990&ListName=Orzeczenia1&Sygnatur
a=IV+CKN+381%2f00 (dostęp: 31.03.2018 r.).
7
Wyrok NSA w Łodzi z dnia 27 września 1994 r., SA/Ł 1906/94, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
doc/EE12096EA4 (dostęp: 31.03.2018 r.).
8
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 września 2012 r., III SA/Kr 13/12, http://orzeczenia.nsa.
gov.pl/doc/ABBB0123D6 (dostęp: 31.03.2018 r.).
3
4
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Jednak liczne wątpliwości dotyczące tego pojęcia, znajdujące odzwierciedlenie
w orzecznictwie sądów administracyjnych i polegające na problemie odróżnienia go od czynności cywilnoprawnych, wynikają z nietypowej formy przystępowania organów do aktu oraz skutku, którego sensem jest współdziałanie. Tym
samym wykluczone zostaje władcze działanie podmiotów administracji, które
występują jako strony równorzędne i niepowiązane więzami organizacyjnymi.
Aspekt ten podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny, zaznaczając, że w porozumieniu żadna ze stron „zwłaszcza organ administracji rządowej, nie ma pozycji
dominującej”, a publicznoprawny charakter porozumienia oznacza, że „nie może
stanowić ono samoistnej podstawy prawnej do podejmowania przez jego strony
działań w formach przewidzianych w przepisach prawnych powszechnie obowiązujących”9. Obok warunku braku hierarchicznego podporządkowania, zgłoszona zostaje więc potrzeba odpowiedzi na pytanie o wymaganą, jako pochodna
ogólnej zasady praworządności, formę porozumienia. Najczęściej spotyka się
w doktrynie jedynie podkreślenie zagadnień elementarnych aktu, takich jak podstawy, warunki, cel, treść, czas obowiązywania, sposoby rozstrzygania sporów
oraz warunki rozwiązania stosunku10. Dodaje się czasem sposób finansowania
realizacji przekazywanych zadań, jeśli nie jest uregulowany w ustawie. Nastręcza
to uzasadnionych wątpliwości co do należytego uregulowania w przepisach tak
specyficznego aspektu działań administracji, zważywszy na kontekst realizacji
zadań własnych. O ile została podkreślona niepoprawność nawiązywania do swobody oświadczeń woli w ramach jej przymiotów cywilnoprawnych, o tyle można
mówić o swego rodzaju swobodzie w zakresie norm publicznych, która rozwija
samorządność w przypadku jednostek samorządowych i stanowi jeden z wyrazów zakresu ich lokalnej samodzielności oraz, dodatkowo, gospodarności i efektywności w zakresie administracji rządowej. Podstawą zawierania porozumień
są bowiem normy ustrojowe oraz normy kompetencyjne, które zazwyczaj mają
charakter szczególny11. A. Błaś i J. Boć mówią wręcz, że „ogólne przepisy kompetencyjne podmiotów zainteresowanych współpracą” stanowią dostateczną bazę
prawną do zawierania porozumień12. Z tego punktu widzenia zasadne staje się
twierdzenie, że publikacja treści porozumień w wojewódzkim dzienniku urzędowym pełni głównie funkcję gwarancyjną zabezpieczającą obrót prawny13, zaś
konkretne przepisy materialne muszą jedynie mieścić się w zakresie tych zadań
i sprzężonych z nimi kompetencji, którymi jednostki mogą dysponować w świe9
Wyrok NSA w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 1995 r., SA/Rz 1109/95, http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/sa-rz-1109-95,ustroj_samorzadu_terytorialnego_w_tym_referendum_gminne_samorzad_administracyjne_postepowanie,21d7561.html (dostęp: 31.03.2018 r.).
10
M. Ofiarska, Formy publicznoprawne…, s. 100.
11
Z. Cieślak, Porozumienie…, s. 220–221.
12
A. Błaś, J. Boć, Umowy publicznoprawne, (w:) J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007.
13
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1523, art. 13 pkt 6.
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tle własnych przepisów ustrojowych. W tym zakresie podejmowana jest również
kontrola sądowa porozumień.
Swoista „publicznoprawna swoboda porozumień” może budzić obawy
związane z praktyczną modyfikacją przepisów ustawowych, a co za tym idzie,
zachwianiem hierarchii aktów prawnych, partykularyzacją i niepewnością prawa.
Nie ulega bowiem wątpliwości, iż podmiot uzyskuje uprawnienie do realizacji
danego zakresu spraw, do którego na podstawie przepisów rangi ustawowej nie
był właściwy. Frapująca modyfikacja treści prawa poprzez porozumienia staje się
przedmiotem usystematyzowanej linii orzeczniczej sądów administracyjnych.
Podkreśla się wyjątkowość czynności porozumienia, jako wyjątku od zasady
realizowania zadań ustawowo uznanych za własne14, co pozwala kwalifikować
umowy administracyjne przenoszące znaczny kompleks zadań i kompetencji jako
naruszające wolę prawodawcy. W praktyce porozumienie powinno przyjmować
charakter działań celowych i realizujących kompetencje organu delegującego
w zakresie danego przedsięwzięcia, np. w formie umów o partnerstwie. W tym
względzie kryterium oceny wydaje się również efektywność i gospodarność. Na
tym gruncie widoczne są gospodarcze aspekty porozumienia, które służą głównie minimalizacji kosztów i harmonizacji pracy na poziomie organizacyjnym. To
wyjaśnia iluzoryczne prawnogospodarcze inklinacje, które na gruncie polskim
nie są akcentowane tak mocno, jak w przypadku chociażby czynności cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi. Kolejnym obostrzeniem dotykającym
względną swobodę porozumień są kompetencje innych organów, nawet w ramach
tej samej jednostki administracyjnej, które muszą być stronami porozumienia,
aby doszło ono do skutku15. Wiąże się z tym reguła dotycząca przekazywania
zadań jednostce niższej (co nie oznacza zależnej) lub równorzędnej. W kontekście relacji samorządu z organami administracji rządowej dodatkowo można
wspomnieć o zasadzie subsydiarności, która też wytycza granice podejmowania
relacji wewnątrzadministracyjnych za pomocą tej formy.

3. INSTYTUCJA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO
W ZNACZENIU SYSTEMOWYM
Partnerstwo publiczno-prywatne jest znakomitym przykładem zdiagnozowanej przez doktrynę „prywatyzacji zadań publicznych”, ale formułuje ją
w sposób dla siebie specyficzny. Na gruncie administracyjnym podejmuje inny
14
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 stycznia 2014 r., II SA/GI 1543/13, http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-gl-1563-13/warunki_zabudowy_terenu_zagospodarowanie_przestrzenne
/3ab566.html (dostęp: 31.03.2018 r.).
15
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 listopada 2007 r., III SA/Kr 736/07, http://orzeczenia.
nsa.gov.pl/doc/2A66239032 (dostęp: 31.03.2018 r.).
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rozkład ciężaru, którym dla administracji z istoty jest realizacja własnych obowiązków publicznych. Forma oparta na wielopoziomowej hybrydzie prawa prywatnego oraz sfery publicznej wymaga określenia pojęcia obu tych płaszczyzn
i ich relacji poprzez równoległe zestawienie instytucji należnych systemom francuskiemu czy brytyjskiemu. Transpozycja wyraźnie obwarowana instytucjonalnie
i nakierowana na potrzeby lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce spotyka
się z konstruktami systemowymi, których ramy znacząco mogą ograniczać jej
efektywność. Początkowo należy skupić się na porównaniu rozwiązań dla PPP
rodzimych (szczególnie common law) i tych, w zakresie których funkcjonuje najwydajniej. Różnorodność rozwiązań prawnych, zmuszająca do studium ad casum,
wynika z niedookreślenia na szczeblu instytucji ponadnarodowych, takich jak
Unia Europejska, definicji PPP i niezharmonizowania związanych z tym pojęciem norm w oddzielnym akcie. Wyznacza to względną swobodę ustawodawstw
w sprecyzowaniu kierunku, w którym konkretny model partnerstwa ma podążać.
Wyraźne granice w skali prawa unijnego obecnie stanowią ogólne normy traktatowe, zasady wspólnotowe i bliskie omawianej materii, szeroko definiowane
wymogi prawa zamówień publicznych (szczególnie wobec trybu wyboru partnera
prywatnego). Te ostatnie zostały w ostatnim czasie dosyć kompleksowo objęte
dyrektywami (wyłączając zamówienia podprogowe i pewne szczególne rodzaje
koncesji). Wielka Brytania, szczególnie na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,
uzyskała status niekwestionowanego lidera pośród państw europejskich w kategorii implementacji na skalę makroekonomiczną rozwiązań PPP. Od końca lat 80.
do 2005 r. rząd brytyjski podpisał 677 umów tego typu o wartości około 65 milionów euro16, co jest niemałym osiągnięciem. Nie zagłębiając się w szczegółowe
regulacje rodzajów kontraktów publiczno-prywatnych i praktyki ich wdrażania,
należy zgodnie z podjętymi rozważaniami odnotować samo rozumienie definicji
PPP na gruncie wykorzystania praktycznego, właściwego dla egzekutywy. I tak,
rządowy departament ds. skarbu państwa (Her Majesty’s Treasury) nakazuje niezwykle szerokie rozumienie działalności w ramach PPP obejmujące wiele struktur
biznesowych zarówno sektora finansów prywatnych, jak i publicznych, wspólne
inwestycje podmiotów państwowych i prywatnych wraz z polityką koncesyjną
oraz sprzedaż udziałów kapitałowych w przedsiębiorstwach państwowych czy
agendach od nich uzależnionych17. Oprócz rozbudowanego szczegółowym ustawodawstwem i polityką gospodarczą zespołu operatorów kapitału sektora prywatnego w postaci banków, inwestorów, korporacji prawniczych itp., należy zwrócić
uwagę na swego rodzaju „rynek wtórny”, w ramach którego partnerzy prywatni
mogą odprzedawać konkretne projekty PPP w postaci pakietów uprawnień i zobo16
R. W. McQuaid, W. Scherrer, Public Private Partnership in the European Union: Experiences in the UK, Germany and Austria, International Public Administration Review, Lublana
2008, s. 9.
17
Public private partnerships – the Government’s approach, Her Majesty’s Treasury, Londyn
2000, s. 8.
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wiązań do realizacji kontraktów. Szczególnie ten aspekt, realizowany do dziś
w sposób stosunkowo swobodny w kontekście ingerencji regulacyjnej władzy
publicznej, zadecydował o rozkwicie inwestycji partnerskich na terytorium Zjednoczonego Królestwa, w ramach których inwestorzy nie są zagrożeni sztywną
umową z praktycznie, a nawet symbolicznie dominującą osobą publiczną. Mogą
oni na zasadach wolnorynkowych nabywać oraz zbywać całokształt umownych
założeń zależnych od kategorii PPP, od praw własnościowych po prawa patentowe.
Remedium na, mogłoby się wydawać nieuniknione przy tego typu rozwiązaniach
prawnych, kruchość inwestycji oraz nieefektywność związaną z wybiegającym
znacznie w przyszłość deklarowanym w umowie planem budowy infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług, stanowi polityka rządowa. Innowacyjny
program rozwoju Private Finance Initiative (PFI) gwarantuje stabilność i długookresowość zobowiązań poprzez specjalne publiczne jednostki obecne głównie
na szczeblu ogólnokrajowym (Local Partnerships, Efficiency and Refoer Group,
Partnerships UK), które monitorują rynek omawianych kontraktów, specjalizują
się w odpłatnym doradztwie podczas realizacji procedur oraz wyznaczają aktualną politykę zamówień publicznych18. Specyficzny model systemowy Wielkiej
Brytanii pozwala na elastyczne, acz klarowne ukształtowanie ogólnie przyjętego
zestawu podstawowych klauzul umów PPP, których powszechne stosowanie przez
przedsiębiorców konsekwentnie wyznacza klarowną praktykę oraz pewną linię
orzeczniczą w przypadku zaistnienia konfliktu sądowego. Ułatwia to funkcjonowanie kontrolnych organów państwowych i administracji publicznej. Zaś operator
czy świadczeniodawca może się cieszyć uniezależnieniem od bieżącej linii politycznej władz i skupiony jest na regulacji kosztów usług w zależności od uwarunkowań w sferze rynku, czyli przestrzeni sobie znanej i naturalnie rodzimej.
Powyższa niezwykle pobieżna charakterystyka systemu brytyjskiego pozwala
na dokładniejsze zrozumienie istoty PPP, jako konstrukcji najstarszej, zrodzonej
doktrynalnie w kręgach common law, i odniesienie tego rdzennego przypadku
do rozwiązań kontynentalnych, a w dalszej kolejności stricte polskich. Długą
historią partnerstwa publiczno-prywatnego może się chlubić również Francja,
którą warto przywołać jako kraj kręgu kontynentalnej kultury prawnej. Tutaj, na
gruncie francuskiej szkoły prawa administracyjnego, wykształciła się instytucja
szczególnych administracyjnoprawnych kontraktów partnerskich (contrat de partenariat). W tamtejszym systemie istnieje możliwość rozdziału właściciela infrastruktury i jej operatora. W ramach kontraktu partner publiczny decyduje się na
wydzierżawienie czy przekazanie do zarządzania posiadanych dóbr, a wpływy
uzyskuje pośrednio z opłat użytkowników obsługiwanego przez prywatny podmiot obiektu19. Konstrukcja ta daje możliwość zastosowania umowy PPP z jej
Raport – Porównanie systemów wspierania PPP w wybranych krajach, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013, s. 16–17.
19
M. Słodowa-Hełpa, Zagraniczne doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego – inspiracje i rekomendacje dla Polski, „Studia BAS” 2014, nr 3(39), s. 23.
18
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dobrodziejstwami także wtedy, gdy osoba publiczna dysponuje odpowiednimi
środkami do sfinansowania danej inwestycji. Jako model stosunkowo stary, acz
wadliwy zasługuje na uwagę z racji skali inwestycji realizowanych w jego ramach
i niepowtarzalności. Jest bowiem zdecydowanie odmienny od niemieckiego
pomysłu na wdrożenie partnerstwa, gdzie innowacje francuskiej wersji opartej na
umowie dzierżawy nie zostały powielone. Właściciel infrastruktury i jej obsługa
to w prawie Niemiec funkcje ze sobą sprzężone w ten sposób, że tytuł własnościowy do operatora i mienia przysługuje podmiotowi publicznemu. Zestawiając
owo rozwiązanie z konstruktem francuskim, a contrario wysnuć można wnioski
o znacznym uzależnieniu inwestycji od założeń i dążeń politycznych oraz istotnym
ograniczeniu rdzenia umów PPP stanowiącego o jego innowacyjności w postaci
limitacji regulacyjnej roli organów publicznych. Kompetencje w zakresie polityki
finansowej inwestycji czy ustalania cenników usług niejednokrotnie w projektach
wielkoskalowych leżą w gestii organów samorządowych. Uniemożliwia to utworzenie długoterminowych planów biznesowych. Sztywne ramy prawne kontraktów partnerskich i normy „upaństwawiające” treść tych porozumień mają jednak
niewątpliwe zalety w postaci niewielkiej odpowiedzialności operatora i nieznacznego ryzyka po jego stronie, związanego z potencjalnymi komplikacjami finansowymi, czy to w postaci niewypłacalności, czy rozmaitych szkód na obiektach
i przedmiotach materialnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Państwo zaś
może efektywnie kontrolować istotne dla siebie sektory gospodarki. Na tym etapie
należy wzmiankować, że ową inspirację koncepcją widać na gruncie polskim chociażby w regulacjach kontraktowych dotyczących infrastruktury krytycznej. Duża
część przedsiębiorstw kanalizacyjnych, wodnych, ciepłowniczych, czy gazowniczych funkcjonuje w Rzeczypospolitej Polskiej na bazie założeń modelowych
o niemieckim rodowodzie. Na tym etapie należy przejść do analizy polskich założeń PPP na gruncie ustawowym i ich efektywności, gdyż na tle europejskich rozwiązań również posiadają cechy zasługujące na wyodrębnienie i ocenę z punktu
widzenia skuteczności realizacji usług publicznych.

4. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE NA GRUNCIE
POLSKIM – ISTOTA I PRAKTYKA W ŚWIETLE REGULACJI
USTAWOWEJ
Pierwszym aktem, który wprowadzał do systemu polskiego PPP była ustawa
z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym20. Ustalała ona relację pomiędzy partnerem prywatnym a organem publicznym w sposób niezwykle
szczegółowy. Po stronie organów administracji publicznej bezpośrednio zain20

Dz.U. nr 169, poz. 1420, z późn. zm.
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teresowanych podjęciem danej inwestycji leżał ciężar przeprowadzenia wielu
symulacji, badań rynkowych i analiz z zakresu ekonomii, finansowości oraz
prawa przed rozpoczęciem konkretnego współdziałania. Jeszcze przed podjęciem
decyzji o realizacji konkretnej inwestycji na bazie ustawy podmiot niejednokrotnie grzązł w procedurach, które miały wykazać, czy PPP stanowi rzeczywiście
korzystniejszy model z punktu widzenia celów oraz natury projektu i usługi.
Niewspółmierne do zalet ustanowionej na gruncie owej ustawy koncepcji PPP
wymagania wobec organu były zbyt dalece wygórowane. Przyczyniło się to do
braku istotnego zainteresowania, zarówno ze strony osób publicznych, jak i prywatnych podmiotów, zawieraniem umów w proponowanym reżimie. Trzy akty
wykonawcze uzupełniające nieskuteczne ustawodawstwo o konkretnie wymagane szczegóły związane z oceną ryzyka podjęcia tej formy realizacji planów
rozwojowych, czy analizy współpracy, potwierdziły obawy związane z niewydajnością formuły. Pierwsza ustawa nie spopularyzowała tej bardzo innowacyjnej
jak na warunki systemu postsocjalistycznego metody, zraziła inwestorów i nie
przyspieszyła urzeczywistnienia wielu kluczowych inicjatyw infrastrukturalnych. Jednocześnie stanowi dla współczesnych analityków świadectwo błędów
w doktrynalnych twierdzeniach twórców aktu. Sceptyczni, inspirowani modelem
niemieckim i wierzący w tradycyjne formy działań administracji, jako podstawę
stabilnego procesu modernizacyjnego państwa, autorzy „starej ustawy” przyjęli
błędne założenie, jakoby PPP było jedynie wyjątkiem od reguły uzasadnionym
wielowymiarową (gospodarczą, prawną i ekonomiczną) pozytywną analizą
w ramach realizacji konkretnej inwestycji. W następstwie stworzono niezwykle zachowawczy, wymagający system skupiający się na procesie badania owej
opłacalności, poprzedzający realne kształtowanie treści umów PPP. Na etapie zaś
samej realizacji kładziono nacisk na zbiurokratyzowaną sprawozdawczość kosztem efektywności i tempa rozwoju założenia21. Złe rozłożenie akcentów spowodowało niewątpliwą klęskę ustawodawcy.
Powyższe czynniki spowodowały uchwalenie już w 2008 r. nowej ustawy22,
która redefiniowała formułę wspólnego działania sektorów prywatnego i publicznego przy spełnianiu zadań publicznych. Kluczem do należytego ukształtowania tego działania jest w świetle nowych regulacji racjonalne podzielenie się
zadaniami, pewnymi możliwymi do przenoszenia uprawnieniami oraz rozłożenie na podmioty ryzyka. Wszystkie te procesy odbywają się w ramach pojęcia
przedsięwzięcia, którego definicja legalna możliwa jest do odnalezienia w art. 2
pkt 4 powyższej ustawy. Jest nim m.in. budowa i remont obiektu, świadczenie
usług czy wykonanie danego dzieła, „w szczególności wyposażenie składnika
majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność”. ZaryW. Gonet, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wzory umów i pism,
Warszawa 2009, s. 11.
22
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, tekst jedn. Dz.U.
z 2017 r., 1834, z późn. zm. (dalej: ustawa o PPP).
21
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sowanie skali tegoż pojęcia umożliwia nie tylko rozciągnięcie zakresu skuteczności ustawy względem partykularnych działań (granice wewnętrzne), ale także
wyznaczenie sfer nieobjętych ustawą o PPP (granice zewnętrzne). Do tych ostatnich można zaliczyć chociażby zamówienia sektora telekomunikacyjnego. Tym
samym sprawniejsze będzie nie tylko podjęcie samego procesu wyboru partnera
i wykonania umowy, ale również jaśniejsze zarysowanie roli i funkcji sądów
administracyjnych, pośrednio Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądownictwa
powszechnego. Dodatkowo w grę będzie też wchodzić rola Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych w zakresie wydawanych przez niego indywidualnych
decyzji i aktów wyjaśniających. Tym samym reżim ustawy łączy ze sobą nie dwa,
a wiele różnych podmiotów, których działanie niekoniecznie spowalnia i biurokratyzuje efektywne wdrożenie PPP w Polsce, pod warunkiem że odbywa się ono
w ramach jasno przydzielonych kompetencji i uprawnień.
Ustawa o PPP zakreśla dosyć szeroko własny zakres przedmiotowy. W jej
ramach nie powstaje jeden preferowany wariant umowy, a jedynie zarys jej obowiązkowych elementów, poza którymi strony mogą wybrać najbardziej dogodną
dla nich postać partnerską. Należy poczytać to jako niewątpliwą zaletę regulacji,
która nawiązując do doktryny brytyjskiej, pozwala świadomie i w pełni realizować różnorakie formy PPP. Najbardziej rozpowszechniony podział ze względu na
charakter świadczeń wypreparował najczęściej dziś stosowane na gruncie polskim umowy typu „projektuj i buduj”, „projektuj, buduj i eksploatuj”, „eksploatuj
i utrzymuj”, czy opłacalne ze względu na kluczowe kryterium zwrotu nakładów
partnera prywatnego w poborze pożytków okresowe prywatyzacje. Wszystkie
te formuły mogą mieć pod reżimem ustawy o PPP zastosowanie w Polsce23. Jednakże odchodząc od rozważań szczegółowych, należy poddać ocenie, w kontekście efektywności realizacji założeń ustawodawcy, samą konstrukcję prawną
umowy o partnerstwo publiczno-prywatne tworzoną w ustawie. Jej twórca
uwzględnił, spośród rozmaitych poglądów doktrynalnych odnoszących się do
pojęcia, ów definiujący PPP stosunkowo szeroko, jako (wedle ujęcia B. Korbusa
i M. Strawińskiego) „partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na
celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych
przez sektor publiczny”24. Strony zakładają, że każda z nich jest w stanie podjąć
się realizacji powierzonych ustaleniem zadań w sposób sprawniejszy i skuteczniejszy od partnera. Dzięki wykonywaniu konkretnego zadania przez podmiot,
który jest do jego realizacji przystosowany lepiej niż drugi, i rozłożeniu ryzyka
uzyskuje się pożądane efekty w świadczeniu usług powszechnych. Umowa PPP
może być postrzegana jako kontrakt odpłatny, w którym obie strony doświad23
J. R. Antoniuk, Partnerstwo publiczno-prywatne, (w:) M. Baron-Wiaterek, E. Knosala,
L. Zacharko (red.), Zakres ustroju samorządu lokalnego i regionalnego, Gliwice 2009, s. 121–122.
24
B. Korbus, T. Srokosz, M. Wawrzyniak, Istota współpracy w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji, (w:) B. Korbus (red.), A. Panasiuk (red. nauk.), Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, Warszawa 2010, s. 21.
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czają korzyści majątkowej – osoba publiczna w kontekście rozwoju, rozbudowy
swojej własności, a prywatny podmiot poprzez wcześniej wzmiankowane formy
pobierania pożytków czy zapłaty danej kwoty pieniężnej. Forma owego wynagrodzenia może być rozmaita, aż po postaci mieszane. Jednakże w świetle art. 7
ustawy o PPP jako element kluczowy wynagrodzenie powinno być określone
jasno i szczegółowo. Tworzy to pewność prawa oraz obrotu gospodarczego,
stałość kontraktu i gwarancję jego realizacji. Takie wskazanie interpretacyjne
„ducha ustawy” zdaje się być rozwiązaniem pozytywnym, zważywszy chociażby
w ujęciu komparatystycznym, że podobne efekty na gruncie prawa niemieckiego,
wraz z licznymi wadami ubocznymi, osiągane są poprzez sztywną i niejako przekreślającą istotę PPP „administratywizację” treści umowy i ingerencję organów
publicznych. Poprzez niewskazanie wielu essentialia negotii, polski ustawodawca
skonstruował umowę odpłatną i nienazwaną, która przez swój konsensualny charakter znacznie odbiega od prostoty umów o zamówienie publiczne25. To również
daje dużą swobodę kształtowania konkretnych przypadków współdziałania partnerów. Niewątpliwie ramowy charakter ustawy o PPP, otwarcie rynku publicznego na nowe sposoby zarządzania oraz sprzyjające uwarunkowania polityczne
przyczyniły się łącznie do stosunkowo szybkiego popularyzowania partnerstwa
publiczno-prywatnego w Polsce, czego odzwierciedleniem jest coraz częstsze
pojawianie się w Biuletynie Zamówień Publicznych i suplemencie Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej (Tenders Electronic Daily) ogłoszeń dotyczących
poszukiwań partnerów niezbędnych do wcielania w życie lokalnych czy regionalnych projektów przez organy samorządowe. I tak już w latach 2009–2012 liczba
inwestycji, w których zdecydowano się na zaproszenie do umowy podmiotu sektora prywatnego, wyniosła 176 i od tego czas sukcesywnie rośnie26. Realizacja
coraz istotniejszych z punktu widzenia jakości życia społecznego i rozwoju konkretnych obszarów inwestycji w konwencji PPP pozwala ocenić implementację
tej konstrukcji prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej w sposób pozytywny ze
względu na skuteczną i innowacyjną realizację zadań podmiotów publicznych.

5. ODDZIAŁYWANIE OBU MODELI NA PRAKTYKĘ
DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI
Porozumienie administracyjne i partnerstwo publiczno-prywatne zdają się
konstrukcjami prawnymi niewątpliwie od siebie rodzajowo odległymi. Jest to
Uzasadnienie do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, druk sejmowy
VI kadencji nr 1180 z 20.10.2008, s. 6.
26
I. Herbst, A. Jadach-Sepioło, T. Korczyński, Poziom upowszechnienia PPP w Polsce, (w:)
J. Hausner (red.), Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, Warszawa 2013, s. 28.
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niechybnie twierdzenie słuszne, które należy poprzeć chociażby elementarnymi
różnicami zakresów podmiotowych, stopnia dowolności kształtowania treści
aktów wiążących obie strony, czy skalą kontroli instytucjonalnej. Jednakże rolą
niniejszych rozważań jest porównanie tych instytucji z punktu widzenia ich
zadań i ról, jakie pełnią względem administracji publicznej. Niewątpliwie stanowią one dwie najbardziej obecnie rozprzestrzeniające się w praktyce działalności organów samorządowych i rządowych formuły spośród ostatnimi czasy
reaktywowanych czy zaszczepianych na gruncie prawa polskiego. Zarówno
PPP, jak i porozumienie są alternatywnymi metodami działania administracji,
w ramach których możliwa jest ocena efektywnej realizacji przez organy zadań
własnych, szczególnie w zaspakajaniu na szczeblu lokalnym potrzeb zbiorowych wspólnoty mieszkańców zamieszkujących dany teren. Porozumienie
jest formą ciekawą i niejednorodną, która skłania do współdziałania organów
w zakresie realizowania zadań publicznych w formach niewładczych. Umożliwia to swoisty dialog pomiędzy strukturami od siebie niezależnymi, które
w danej dziedzinie lub na danym terytorium mogą dzięki temu spójnie współpracować, niczym organy o zależności hierarchicznej. Pomimo ograniczeń
narzucanych w zakresie materialnym i formalnym przez ustawodawcę i orzecznictwo, w doktrynie uważana jest za stosunkowo swobodny sposób efektywnej
działalności podmiotów publicznych. Należy zauważyć, że następuje intensyfikacja działań podejmowanych na bazie porozumień, co niejednokrotnie
ukazuje również niewątpliwą problematyczność ich prawnego charakteru. Na
gruncie polskiego ustawodawstwa można jednoznacznie stwierdzić, że jego
publicznoprawna istota wynika z przedmiotu, jakiego się tyczy, i podmiotów,
które mogą je podejmować. Przekazywanie zadań i kompetencji dokonywane
jest bezwzględnie na gruncie ustrojowym, z uwzględnieniem możliwości
dostosowania treści aktu do konkretnych, lokalnych potrzeb, co poddane jest
kontroli systemowej sądów administracyjnych. Zwolnienie z ciężarów cywilnoprawnych 27, przedłożenie celów nad zysk w ujęciu gospodarczym oraz podstawy prawne dowodzą, że praktyczne wątpliwości co do natury aktu stanowią
pozorny problem. Jednocześnie trzeba zasygnalizować, że rosnąca popularność
analizowanej formy przekłada się na tworzenie jeszcze bardziej swoistych
i skomplikowanych konstrukcji prawnych, które nazywa się zbiorowo porozumieniem administracyjnym (np. porozumienia na gruncie umów międzynarodowych wpływające na zakres działań rodzimej jednostki państwowej).
Wynika z tego, że jego instytucja i charakter powinny być na bieżąco kontrolowane oraz analizowane na gruncie ustawodawstwa, orzecznictwa, czy doktryny pod kątem skuteczności zastosowania. W przypadku umów z zakresu
partnerstwa publiczno-prywatnego analiza ich efektywności odbywa się już,
27
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 marca 2014 r., I SA/Kr 60/14, http://orzeczenia.nsa.gov.
pl/doc/135E6ED77B (dostęp: 31.03.2018 r.).
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z samego założenia, w początkowej fazie realizacji przedsięwzięcia. Etap analityczny następuje zazwyczaj po stricte instytucjonalnym przygotowaniu osoby
publicznej, czyli studium założeń polityki lokalnej, konsultacjach społecznych,
przygotowaniu merytorycznym kadry pracowniczej organu i wreszcie zakwalifikowaniu projektu jako możliwego do realizacji poprzez model PPP. W następnej kolejności dokonywane są właściwe badania techniczne, analizy prawne,
finansowe i ekonomiczne28. W owej dwuetapowości oceny szeroko pojmowanej opłacalności inwestycji doskonale widać niepowtarzalny charakter umów
partnerskich, które łączą narzędzia wolnorynkowe, rozwiązania gwarancyjne
kontraktów prywatnych ze skutkami w obrębie sfery publicznej, tj. konkretnej
realizacji zadań własnych należących do organów. Tym samym można wskazać specyficzny skutek publicznoprawny, jaki rodzą kontrakty PPP należące ze
swej natury do sfery cywilnoprawnej. Już na etapie podejmowania przez organ
wielu czynności przygotowawczych i podczas postępowania w sprawie wyboru
partnera prywatnego działalność tę „należy odnosić do sfery dominium”29.
Jednocześnie organy, które wspomagają się konstrukcyjnymi udogodnieniami
PPP, przy realizacji swoich zadań wynikających najczęściej w praktyce wprost
z ustaw samorządowych ponoszą nadal pełną odpowiedzialność za podejmowane działania i skuteczność zaspokajania potrzeb społeczności. Dlatego
o „prywatyzacji zadań publicznych” w ramach PPP można mówić jedynie
w dużym skrócie myślowym, mając na względzie faktycznego operatora infrastruktury publicznej, czy usługodawcę. Żadne inne rozumienie tego terminu
nie może być zgodne z podstawowymi założeniami konstytucyjnymi funkcjonowania administracji publicznej, zasadą praworządności, szeroko rozumianym zakazem subdelegacji, ponieważ skutkowałoby znaczną dywersyfikacją
podmiotów świadczących i nieskutecznością egzekucji roszczeń.
O ile w świetle obecnej ustawy o PPP można mówić o współdziałaniu stron
umowy, o tyle w porozumieniu administracyjnym to współpraca pomiędzy
organami administracji publicznej staje się adekwatnym określeniem przedmiotu umowy. W słownikowym znaczeniu, które odzwierciedla też istotę różnic
prawnych, współpraca to „działalność prowadzona wspólnie przez jakieś osoby,
instytucje lub państwa”, a współdziałanie stanowi „przyczynianie się do czegoś
razem z innymi czynnikami”30. W konsekwencji o wiele łatwiej wskazać czynniki decydujące, po której stronie, niejednokrotnie nieoczywistej, granicy prawa
prywatnego i publicznego znajduje się istota poszczególnej konstrukcji. W przypadku PPP mamy do czynienia z czymś, co można określić „przyczynianiem
28
B. Korbus, T. Srokosz, M. Wawrzyniak, Realizacja przedsięwzięcia typu PPP (koncesji),
(w:) B. Korbus (red.), A. Panasiuk (red. nauk.), Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, Warszawa 2010, s. 75–86.
29
Wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2015 r., II GSK 1589/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8666A3E219 (dostęp: 31.03.2018 r.).
30
Zob. https://sjp.pwn.pl (dostęp: 31.03.2018 r.).
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się” partnera prywatnego do realizacji założonych w ramach publicznego planu
rozwoju przedsięwzięć czy świadczenia usług zaspokajających podstawowe
potrzeby obywateli w zakresie transportu, kanalizacji, dostępu do kultury itd.
W przypadku porozumień, w których po obu stronach stosunku o charakterze
publicznoprawnym spotykają się jednostki samorządu terytorialnego, kierownicy
państwowych i samorządowych osób prawnych, organy administracji rządowej,
podmioty te wspólnie wykonują określone zadania. Zarówno w przypadku kryterium wertykalnego (jednostka terytorialna wyższego stopnia), jak i horyzontalnego (ten sam szczebel) modyfikacji ulega właściwość obu podmiotów z powodu
zajścia realnego transferu zadań. W pionowych porozumieniach najczęściej
dochodzi do poszerzenia zakresu właściwości rzeczowej u przejmującego zadania, zaś w przypadku umów poziomych zazwyczaj mówi się o zwiększeniu
zakresu właściwości miejscowej31. Z racji przechodzenia określonych dokładnie w treści porozumienia ciężarów będących udziałem konkretnego ośrodka
administracyjnego oraz ścisłej podstawy prawnej do zawarcia danego rodzaju
porozumień (w szczególności obostrzeń względem porozumień o wykonywanie
zadań z zakresu administracji rządowej przez organy samorządowe)32, finalna
efektywność konkretnych przedsięwzięć powinna być badana dopiero na etapie
ich wdrożenia. To odróżnia mechanizmy działania porozumienia i partnerstwa
publiczno-prywatnego. Niekiedy bowiem powodem nieosiągnięcia zamierzonych
poprzez zawarcie porozumienia skutków okazują się uwarunkowania indywidualne podmiotu przyjmującego. Mogą one wynikać z niewydajności, rozłożenia
reprezentacji politycznych w organach kolegialnych, nieodpowiedniego zarządzania, czy dłuższego niż w innych przypadkach procesu adaptacji do realizacji
powierzonych obowiązków. Dlatego postuluje się kładzenie nacisku, niekiedy
wzorem modelu PPP, na etap poprzedzający związanie konkretnym aktem.
Wynikające niejako z samej istoty porozumienia czynności, takie jak prowadzenie wielopoziomowych rozmów, negocjowanie konkretnych rozwiązań, podejmowanie wielu uchwał wzajemnych, powinny zaistnieć nie tylko po zawarciu
i publikacji dokumentu, ale już na samym początku konkretnego dialogu między
podmiotami administracji publicznej33.

31
J. Korczak, O nieporozumieniach wokół porozumień administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 6, s. 23.
32
Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r., poz. 994, z późn. zm., oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.
33
B. Wojtuń-Malicka, Porozumienie administracyjne środkiem ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji” 2016, nr 4(37), s. 126.
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6. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W RAMACH UMÓW
PARTNERSKICH I POROZUMIEŃ ADMINISTRACYJNYCH
W ŚWIETLE ICH OPŁACALNOŚCI
Na tym etapie należy spojrzeć na kryterium efektywności obu konstrukcji
prawnych przez pryzmat korzyści z punktu widzenia finansów publicznych,
jako sfery najbardziej związanej z opłacalnością danej inwestycji. W tym celu
trzeba przytoczyć konkretne rozwiązania regulacyjne, które zawierają mechanizmy kontroli finansowej. I tak, ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
z 2008 r. odnosi się do maksymalnych dopuszczalnych rozmiarów długu publicznego. Ustawa budżetowa na etapie uchwalania powinna zawierać łączną kwotę,
która stanowi górny pułap wartości zobowiązań finansowych, jakie mogą zostać
zaciągnięte przez organy administracji rządowej z racji umów PPP. Wydaje się,
że wskazanie bezpośrednio w ustawie przedmiotowej obowiązków limitacji dla
tej kategorii organów stanowi wyraz troski ustawodawcy o gwarancję realizacji
inwestycji o skali ogólnokrajowej w formie partnerskiej i stabilność budżetową
w kontekście ich znacznej kosztowności. Nie oznacza to jednak, że jednostki
samorządu terytorialnego, wyraźnie pominięte w art. 17 ustawy o PPP, są zwolnione od jakiejkolwiek formy rygoru finansowego. Ustawa z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych34 zobowiązuje je również do uwzględniania
ważnych i przyszłych umów partnerskich w planach budżetowych oraz wieloletnich prognozach finansowych (np. art. 226 ust. 4 tejże ustawy). Należyty
wymiar długu publicznego jest również strzeżony mechanizmem z art. 18 ustawy
o PPP wymagającym odpowiedniej zgody ministra właściwego ds. finansów
publicznych na realizację inwestycji w konwencji PPP, w której kosztorysie
finansowanie z budżetu państwa wynosi ponad sto milionów złotych. Ustawodawca, nakładając obowiązek notyfikacyjny, wyznaczając jego granicę na
stosunkowo wysoką kwotę pieniężną, dał wyraz idei przyświecającej uchwaleniu nowej ustawy o PPP. W zamierzeniu bowiem zabieg ten ma ograniczyć
i uprościć procedury, mając na uwadze wolę popularyzacji umów partnerskich
w praktyce administracji. W omawianej już ustawie PPP z 2005 r. obowiązek
uzyskania zgody Ministra Finansów obejmował bowiem, nazbyt restrykcyjnie,
każdy projekt PPP, który zakładał wykorzystanie funduszy sektora publicznego.
Na gruncie bieżących regulacji należy wzmiankować, że merytoryczna wartość
przedsięwzięcia nie jest na etapie zgody ministerialnej w żadnym stopniu oceniania, a sama zgoda nie ma charakteru decyzji administracyjnej. Racjonalne pod
względem finansowym planowanie PPP wpływa również na jego efektywność,
ponieważ zmniejsza ryzyko niepowodzenia inwestycji, które w dużym stopniu
są uzależnione od uwarunkowań rynkowych. Jest to istotne nie tylko z punktu
34

Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE...

259

widzenia troski o poziom rodzimego długu publicznego, ale również ze względu
na należyte przestrzeganie postanowień traktatowych35 na szczeblu unijnym.
Szanse na powodzenie inwestycji PPP oraz jej opłacalność z poziomu finansów
publicznych mogą być oceniane przez podmioty bezpośrednio zainteresowane za
pomocą precyzyjnych wytycznych zawartych przykładowo w decyzji Eurostatu
18/200436. Kluczowe dla oceny skutecznej realizacji przedsięwzięcia i obciążeń
ekonomicznych w świetle tego dokumentu będą trzy różne domniemane kategorie ryzyka: budowlane, popytowe i dostępności. Pierwsze z nich skupione jest na
badaniu uzależnienia ewentualnych płatności należnych partnerowi prywatnemu
od wystąpienia badanego ryzyka. Im większe wzajemne oddziaływanie, tym
mniejsza odpowiedzialność podmiotu publicznego. Tym samym przedsięwzięcie
będzie mniej stabilne budżetowo i ma statystycznie większe szanse niepowodzenia. Odbywa się to jednak z zyskiem dla kondycji finansów publicznych, które
nie musiały być znacząco zaangażowane w realizację umowy. Następnie powinno
być badane ryzyko popytowe (jak wahania rentowności wpływają na zobowiązania osoby publicznej względem prywatnej i ewentualne działania rekompensujące) oraz ryzyko dostępności (czy wysokość okresowych płatności na rzecz
osoby prywatnej może być silnie uzależniona od okoliczności zewnętrznych
i znacząco przez organ obniżona w przypadku ich zaistnienia). Ogólna koncepcja
partnerstwa publiczno-prywatnego, poddana rzetelnej analizie, wydaje się gwarantem stabilności w nieustannie rozwijającej się sferze realizacji zadań własnych
z pomocą alternatywnych metod administrowania. Może nie tylko poprawić
wskaźnik korzyści w skali makroekonomicznej, ale również być remedium na
niewydolność finansową wielu jednostek samorządowych. Odpowiednie ukształtowanie umowy uwiarygodnia projekt w oczach potencjalnego partnera prywatnego, zmniejsza obciążenia wydatkowe strony publicznej, zwiększa dochód obu
stron, a finalnie działa jako swoista dźwignia finansowa37. Tym samym model
PPP służy niewątpliwie zwiększeniu skuteczności w realizacji usług publicznych,
jednak musi podlegać starannej, acz nie nadto zbiurokratyzowanej analizie opłacalności. Metodą na ograniczenie jej czasochłonności i kosztowności wydaje się
profesjonalizacja personelu administracji publicznej, powołanie wewnętrznych
komórek wyspecjalizowanych w ocenie założeń inwestycyjnych i formułowaniu odpowiednich umów partnerskich. Po stronie partnerów prywatnych takowa
infrastruktura istnieje w różnym stopniu zaawansowania, a ewentualne wdrożenie powyższych postulatów będzie stanowić dodatkowy stymulant jej rozwoju,
co też jest zjawiskiem ze wszech miar pożądanym.
Art. 104c TFUE.
Decyzja Eurostat nr 18/2004 z dnia 11 lutego 2004 r., STAT/04/18, http://eur-lex.europa.eu
(dostęp: 31.03.2018 r.).
37
B. Korbus, T. Srokosz, M. Wawrzyniak, PPP i koncesje a różne aspekty prawno-finansowe, (w:) B. Korbus (red.), A. Panasiuk (red. nauk.), Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik,
Warszawa 2010, s. 145.
35

36
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Porozumienie administracyjne stanowi, na gruncie obecnie obserwowanej
praktyki, stosunkowo rozpowszechnioną formę wcielania w życie postawionych
przed organami publicznymi zadań. Trend ten widoczny jest już od przełomu
lat 80. i 90. XX w., kiedy sukcesywnie wcielane zmiany ustrojowe pozwoliły
na szerokie zastosowanie umów publicznoprawnych w schemacie struktur, kompetencji i zasad poszczególnych szczebli administracji38. Łatwością, wynikającą
już z samej istoty konstrukcyjnej tej instytucji na gruncie prawa polskiego, jest
zupełna samowystarczalność „ogólnych przepisów kompetencyjnych podmiotów
zainteresowanych współpracą”39 do stanowienia skutecznej podstawy prawnej jej
powstania. Zdecentralizowany model sprawnie działającego aparatu administracyjnego może na tej bazie realizować niezwykle szeroki rodzajowo katalog zadań
z zakresu zadań własnych jednostki. Zdecydowanie większa swoboda kształtowania jego treści wpływa na możliwość dostosowania skali przenoszonych zadań
i zalecanej formy ich wykonywania do konkretnych przedsięwzięć. W porównaniu chociażby ze stale niespopularyzowanym kontraktem wojewódzkim, który
stanowi wąsko rozumianą umowę o dofinansowanie bazującą na mechanizmie
transferu środków pochodzących m.in. z budżetu państwa na rzecz konkretnego
programu operacyjnego. O ile jego przedmiotem jest, tylko w skali wojewódzkiej,
wyłącznie konkretna kwota pomocowa, o tyle w przypadku porozumienia administracyjnego mamy do czynienia z realnym przejściem władztwa, które umożliwia realizację konkretnego zadania. Tym samym porozumienie nastawione jest
w sposób jednoznaczny na rezultat, który może być osiągany w determinowany
skonkretyzowaną potrzebą sposób, chociażby poprzez wspólne wykonywanie
przez strony danych obowiązków prawnych (w przypadku kontraktu przedmiotowe zadania zawsze należą do zakresu działalności samorządu województwa)40.
Analiza efektywności zawartej umowy, dokonywana w praktyce post factum,
jest uzależniona od niezwykle mnogich czynników. Są nimi wspominana już
sprawność funkcjonowania konkretnych jednostek w urzeczywistnianiu ciążących na niej zadań, uwarunkowania społeczne, finansowe, a w przypadku związków komunalnych i pozostałych porozumień ich szczebla dodatkowo wybitnie
istotne zdają się warunki geograficzne, geopolityczne, historyczne, kulturowe.
Postulując de lege ferenda w kontekście efektywności działań administracji, niektóre kategorie zadań publicznych nastawione na realizację konkretnych potrzeb
wymagają uwzględnienia specyficznych mechanizmów nimi rządzących. I tak,
schemat „pakietowy” wypracowany na bazie realizacji np. inwestycji drogowych
o skali międzygminnej czy międzypowiatowej rozdziela między stronami kon38
B. Jaworska-Dębska, Umowy we współczesnej administracji, (w:) J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008, s. 13–14.
39
A. Błaś, J. Boć, Umowy publicznoprawne, (w:) J. Boć (red.), Prawo…, s. 352.
40
M. Giełda, Czy kontrakt wojewódzki jest porozumieniem administracyjnym?, (w:) Między
tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009, s. 173–175.
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kretne czynności przewidziane ustawami infrastrukturalnymi, m.in. kwestie
pozyskania niezbędnej dokumentacji projektowej, wielu decyzji, przeprowadzenia przetargu oraz szeroko rozumianego nadzoru budowlanego. Z kolei współpraca jednostek szczebla samorządowego, przykładowo w zakresie ochrony
zdrowia, w praktyce porozumień administracyjnych jawi się jako mocno niesatysfakcjonująca41. Wielość aspektów funkcjonowania samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, skala ich działalności obejmująca swoim zakresem
dynamicznie zmieniające się obszary zamieszkania grup docelowych oraz angażująca specyficzne, najczęściej niezespolone służby publiczne, a wreszcie zagadnienia systemowych problemów służby zdrowia w skali całego państwa czynią
porozumienia w tej materii źródłem skomplikowanej i niewydajnej zależności
prawnej. Na podstawie doświadczeń doktryna sugeruje w tym wypadku połączenia szpitali w toku komercjalizacji, co zmniejsza koszty obsługi księgowej
czy zarządu, niewątpliwie zwielokrotniane również przez porozumienie42. Tym
samym ocena rezultatów w postaci zagwarantowania nieustanności realizowania
zadań własnych, których ustrojowej przynależności do konkretnego organu nie
znosi przecież wejście w życie umowy porozumienia, powinna być dokonywana
w ramach działań odpowiednich organów nadzorczych oraz sądów administracyjnych, zaś efektywność w aspekcie szerokim musi pozostać pod jarzmem kontroli społecznej i politycznej.

7. WNIOSKI PORÓWNAWCZE
Współczesne wyzwania odnośnie do wydajnego zaspokajania potrzeb obywateli spotykają się z odpowiedzią systemu prawnego w postaci wprowadzania
alternatywnych metod działania administracji publicznej. Reasumując podjęte
rozważania, należy zaznaczyć, że obie instytucje legalne, które z pozoru nie przystają do siebie, a tym bardziej do usystematyzowanego studium komparatystycznego, zostały zestawione w świetle kryterium efektywności. W tym kontekście do
niekwestionowanych podobieństw porozumienia administracyjnego i PPP trzeba
zaliczyć specyficzną niewładczość, oparcie o transfer ciężaru realizacji zadań
własnych organu, ukształtowanie za pomocą metod negocjacyjnych, dialogu
stron oraz upodobnienie w wielu aspektach do umów powszechnych w obrocie
inwestycyjnym między podmiotami prywatnymi. Tym samym w obu przypad41
P. Horosz, Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, Warszawa 2011, s. 64.
42
K. Gałuszka, Współpraca samorządów powiatów w zakresie ochrony zdrowia na podstawie porozumienia administracyjnego, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”
2006, nr 1103, s. 153–160.
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kach możliwa jest do uzyskania, tak potrzebna z punktu widzenia konieczności przystosowania się do zależności rynkowych i gospodarczych, elastyczność
w działalności organu administracji. Konstrukcje na gruncie polskim zrodzone
z potrzeb praktyki i postulatów doktryny wprowadzają pewną konsekwencję
w funkcjonowaniu podmiotów publicznych. W kontekście polityki finansowej
oszczędność i limitacja środków budżetowych każdego szczebla administracji
odbywają się bowiem co do zasady w świetle reguł wartościujących kryteriami
rynkowymi (zysk–strata). Tym samym konsekwentne wprowadzanie elementów
coraz większej przedsiębiorczości w realizacji zadań własnych organów stanowi
pewne przedłużenie strategii systemowej – decyzje państwa odnośnie tego, które
obowiązki powszechne będą wykonywane przez podmioty publiczne, a które
przez prywatne są determinowane bowiem głównie czynnikami politycznymi43.
Bez wątpienia należy stwierdzić, że model PPP oraz forma porozumienia administracyjnego są zupełnie odmiennymi od siebie konstrukcjami prawnymi. O ile
podstawa i istota PPP stanowią o prywatnoprawnym charakterze podejmowanych
w jego ramach umów, o tyle umowy publicznoprawne są objęte rygorem właściwym sferze konwencjonalnych działań administracji. Z tego też powodu formuła
kontraktów partnerskich ocenia opłacalność na etapie przygotowawczym, zaś
bilans szeroko pojmowanych korzyści płynących z porozumienia możliwy jest do
podjęcia dopiero po jego wejściu w życie, chociażby na etapie wstępnej realizacji.
Umowa publiczna, z racji swej postaci prawnej, nie jest też warunkowana ryzykiem inwestycyjnym w takim stopniu, jaki jest widoczny w przypadku badania
celowości i efektywności związania się organu stosunkiem prawnym z partnerem
prywatnym. Formułując jednakże postulaty de lege ferenda, nie można pozostać obojętnym wobec zjawiska postępującej prywatyzacji zadań publicznych.
Jest ona bowiem związana z szerokim trendem decentralizacji, usamodzielnienia podmiotów administracyjnych, a tym samym przeorganizowania rozkładu
wykonywania zadań publicznych44. W tym procesie na pierwszy plan wysuwają
się pozostające najbliżej jednostki samorządy, których obciążenia w zakresie
realizacji elementarnych potrzeb społecznych cały czas ulegają powiększeniu.
Tym samym wzrost wagi współpracy regionalnej i lokalnej będzie generował
potrzebę promocji nadal niedostatecznie spopularyzowanych modeli porozumień
administracyjnych. W następnej kolejności wspomniane zjawisko prywatyzacji
zadań publicznych wymusza reorganizację wewnętrznych struktur organów na
wzór efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Konieczny więc staje się rozwój współpracy z partnerami prywatnymi głównie w zakresie świadczenia usług
powszechnych na gruncie formuł PPP. Łącząc powyższe tendencje z doświadcze43
S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków
1994, s. 29.
44
A. Brusik, Prywatyzacja zadań publicznych – szansą czy zagrożeniem dla administracji
XXI wieku?, (w:) S. Fundowicz, K. Filipiak, P. Śwital (red.), ABC Administracji. Administracja
publiczna wobec wyzwań współczesności, Radom 2013, s. 159.
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niami praktyki, można sformułować twierdzenie, iż porozumienie administracyjne jest w pewnym stopniu naśladownictwem działań podmiotów prywatnych
w sferze publicznoprawnej w procesie spełniania zadań własnych, zaś PPP służy
bezpośrednio realizacji tych zadań w sferze cywilnoprawnej. Wobec tego obie
konstrukcje prawne stanowią szansę na wcielanie w życie postulatu zwiększenia
skuteczności czynności podejmowanych przez podmioty publiczne.

BIBLIOGRAFIA
Antoniuk J. R., Partnerstwo publiczno-prywatne, (w:) M. Baron-Wiaterek, E. Knosala,
L. Zacharko (red.), Zakres ustroju samorządu lokalnego i regionalnego, Gliwice
2009
Aust A., The theory and practice of informal international instruments, „The International and Comparative Law Quarterly” 1986, Vol. 35, issue 4
Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków
1994
Błaś A., Boć J., Umowy publicznoprawne, (w:) J. Boć (red.), Prawo administracyjne,
Wrocław 2007
Boć J., Dziewięcka-Bokun L. (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008
Brusik A., Prywatyzacja zadań publicznych – szansą czy zagrożeniem dla administracji
XXI wieku?, (w:) S. Fundowicz, K. Filipiak, P. Śwital (red.), ABC Administracji. Administracja publiczna wobec wyzwań współczesności, Radom 2013
Brzezicka P., Porozumienie administracyjne – problemy węzłowe, „Państwo i Prawo”
2000, z. 6
Cieślak Z., Porozumienie administracyjne, Warszawa 1985
Gałuszka K., Współpraca samorządów powiatów w zakresie ochrony zdrowia na podstawie porozumienia administracyjnego, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu” 2006, nr 1103
Giełda M., Czy kontrakt wojewódzki jest porozumieniem administracyjnym?, (w:) Między
tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009
Gonet W., Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wzory umów
i pism, Warszawa 2009
Herbst I., Jadach-Sepioło A., Korczyński T., Poziom upowszechnienia PPP w Polsce, (w:)
J. Hausner (red.), Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, Warszawa
2013
Horosz P., Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, Warszawa 2011
Izdebski H., Współczesne modele administracji publicznej, Warszawa 1993
Jaworska-Dębska B., Umowy we współczesnej administracji, (w:) J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008
Jeżewski J., Administracja pod rządem prawa cywilnego: z badań porównawczych nauki
prawa administracyjnego, Wrocław 1974

264

Jan Krajewski

Korbus B., Srokosz T., Wawrzyniak M., Realizacja przedsięwzięcia typu PPP (koncesji),
(w:) B. Korbus (red.), A. Panasiuk (red. nauk.), Partnerstwo publiczno-prywatne.
Poradnik, Warszawa 2010
Korbus B., Srokosz T., Wawrzyniak M., Istota współpracy w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji, (w:) B. Korbus (red.), A. Panasiuk (red. nauk.), Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, Warszawa 2010
Korbus B., Srokosz T., Wawrzyniak M., PPP i koncesje a różne aspekty prawno-finansowe, (w:) B. Korbus (red.), A. Panasiuk (red. nauk.), Partnerstwo publiczno-prywatne.
Poradnik, Warszawa 2010
Korczak J., O nieporozumieniach wokół porozumień administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 6
McQuaid R. W., Scherrer W., Public Private Partnership in the European Union: Experiences in the UK, Germany and Austria, International Public Administration Review, Lublana 2008
Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008
Słodowa-Hełpa M., Zagraniczne doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego – inspiracje i rekomendacje dla Polski, „Studia BAS” 2014, nr 3(39)
Tyśkiewicz-Mazur A., Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym – wybrane zagadnienia, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 11
Wojtuń-Malicka B., Porozumienie administracyjne środkiem ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji” 2016, nr 4(37)

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AND ADMINISTRATIVE
AGREEMENT. EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF PUBLIC
ADMINISTRATION TASKS IN THE COMPARISON BETWEEN
COMPONENTS OF LEGAL SYSTEM

Summary
This publication focuses on defining the legal nature of the constructions of publicprivate partnership and administrative agreements under different legal systems,
with particular emphasis on Polish regulations. Due to complex changes within the
concept of public administration, alternative methods of its operation gradually appear.
Unification of European legal structures and global socio-economic innovations are an
impulse for the analysis of methods that allow adapting to the marketization of public
tasks. The aim of the author is to assess the effectiveness of a hybrid forms of publicprivate partnership and administrative agreement combining the features of private and
public law, based on the evaluation of doctrine and jurisprudence. Solutions taken from
Polish legal acts on local government and the practice of public institutionsreflect the
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challenging problem of multilayeredness of obligations undertaken by aforementioned
form. Extracting the conclusions from market research and cited government reports
allows to formulate postulates de lege ferenda and accurate diagnosis of the activities
of modern administration.
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PRAWO DO SĄDU W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU
KONSTYTUCYJNEGO ORAZ EUROPEJSKIEGO
TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

GENEZA PRAWA DO SĄDU I JEGO ZNACZENIE
Fundamentalne regulacje dotyczące prawa do sądu są zawarte w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności1, który stanowi „każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez
niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym (...)”.
W Konstytucji RP z 1997 r.2 prawo do sądu jest uregulowane w art. 45, którego treść jest powtórzeniem części postanowień zawartych w art. 6 Konwencji,
będących gwarancją prawa do rzetelnego i szybkiego procesu. Przepisem Konstytucji pozostającym w bardzo silnej relacji z wyrażoną w art. 45 Konstytucji RP
gwarancją prawa do sądu jest art. 77, stanowiący zakaz, skierowany pod adresem
ustawodawcy, zamykania drogi sądowej w drodze ustawy. Zakaz ten ze względu
na uregulowania dotyczące hierarchii źródeł prawa musi być stosowany także
do wszystkich innych aktów prawnych niższego rzędu. Warto zwrócić uwagę,
że obecnie obowiązująca Konstytucja RP po raz pierwszy rozszerzyła prawo do
sądu na obszar sądownictwa konstytucyjnego, wprowadzając w art. 79 instytucję
skargi konstytucyjnej. Mimo że do skorzystania z niej wymagane jest spełnienie
bardzo wielu warunków, regulacja ta stanowi bardzo istotne wzmocnienie prawa
do sądu.

1
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r., Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 (dalej: Konwencja).
2
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym
w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca
1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm. (dalej: Konstytucja RP).
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Źródła powstania prawa do sądu należy upatrywać w potrzebie ograniczenia
samopomocy oraz wytworzenia monopolu państwa w sferze stosowania przymusu celem egzekwowania prawa zarówno w zakresie prawa publicznego, jak
i prawa prywatnego. Przejawy kształtowania się prawa do sądu są widoczne
w Wielkiej Karcie Wolności i Swobód (dalej: Karta)3. Znaleźć tam można wiele
uregulowań obejmujących swym zakresem przedmiotowym zagadnienia, które
dziś składają się na szeroko rozumiane prawo do sądu. Za najbardziej znaczące
oraz zbliżone do obecnie obowiązujących postanowień Karty w zakresie prawa
do sądu należy uznać art. 39 Karty4. Ponadto istotne postanowienia dotyczące
prawa do sądu można znaleźć na przykład w art. 17, 18, 21 i 22. Zostały tam
ustanowione wymagania odnośnie do składu, jaki musi spełnić sąd, by móc objąć
swoją kognicją daną sprawę. W art. 45 Karty po raz pierwszy zostały zdefiniowane warunki stawiane osobom mającym sprawować funkcję sędziego. Warto
zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od obecnie stosowanych kryteriów, koncentrujących się w znacznym stopniu na przymiotach osobistych sędziego oraz uregulowaniach instytucjonalnych mających stanowić gwarancję jego niezależności,
regulacje tam przewidziane zawierały przede wszystkim warunki o charakterze
czysto formalnym. Główne kryterium, od którego były uzależnione owe warunki,
stanowiła przynależność stanowa osób, których dotyczyła rozpatrywana sprawa.
Jeśli chodzi zaś o polskie regulacje mogące uchodzić za pierwowzór prawa do
sądu, to powstawały one głównie na drodze wydawania i stopniowego rozszerzania przez kolejnych władców przywilejów szlacheckich5.
Niewątpliwie niezwykle istotnym aktem prawnym z punktu widzenia
wytworzenia się prawa do sądu jest Konstytucja 3 Maja, mimo że ze względu na
sytuację geopolityczną nigdy nie miała ona szansy realnie obowiązywać. Jest to
pierwszy na ziemiach Polski akt regulujący tę kwestię w taki sposób, że możemy
mówić o prawie do sądu w sensie bardzo zbliżonym do tego, jak jest ono rozumiane obecnie. Zawarte w niej postanowienia znacząco wykraczają poza bycie
jedynie powtórzeniem w tym zakresie obowiązujących dotychczas regulacji
zawartych w przywilejach szlacheckich. Konstytucja 3 Maja przyznała prawo do
sądu każdemu. Ograniczała się jedynak do ochrony wąskiego katalogu praw6.
3
Magna Karta Libertatum, za: Księga jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich
MCMLXXXVIII–MMVIII, M. Zubik (red. naukukowy serii), H. Wajs, R. Witkowski (red. tomu),
t. I, Warszawa 2008, https://www.rpo.gov.pl/pliki/12108379880.pdf (dostęp: 3.10.2018 r.), s. 30–38.
4
Ibidem. Art. 39 Karty: „Żaden człowiek wolny nie może być pojmany ani uwięziony, pozbawiony mienia, wyjęty spod prawa, wygnany lub w jakikolwiek sposób ciemiężony i ani przeciwko
niemu nie wystąpimy, ani nikogo nie wyślemy inaczej, aniżeli na mocy prawomocnego wyroku
wydanego przez jemu równych według prawa krajowego”.
5
Za najważniejsze przywileje szlacheckie z punktu widzenia rozwoju prawa do sądu należy
uznać przywilej brzeski z 1425 r., wprowadzający zasadę: Neminem captivabimus nisi iure victum,
oraz czerwiński z 1423 r., który przyznawał szlachcie nietykalność majątkową.
6
Konstytucja 3 Maja: „(...) Władza sądownicza nie może być wykonywaną ani przez władzę
prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane. Po-
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W Konstytucji 3 Maja po raz pierwszy mamy także do czynienia ze zdefiniowaniem ścisłej odrębności władzy sądowniczej od pozostałych władz, która stanowi
jedną z fundamentalnych gwarancji prawnych umożliwiających realizację prawa
do sądu.
Pomimo że rozwój prawa i ustroju na terenie Polski został w znacznym stopniu zaburzony ze względu na to, że Polska znajdowała się pod zaborami, to jednak także w tym okresie możemy zaobserwować pewne procesy prowadzące do
wytworzenia się prawa do sądu. Miały one miejsce przede wszystkim tam, gdzie
udało się uzyskać relatywnie największą swobodę samostanowienia, a więc na
terenie Księstwa Warszawskiego oraz Królestwa Polskiego. W Konstytucji Księstwa Warszawskiego wciąż nie było jednak ścisłego podziału między władzą
wykonawczą a sądowniczą. Kompetencje sądu kasacyjnego miała Rada Stanu,
stanowiąca organ władzy wykonawczej. Fakt ten stanowi pewien krok wstecz
w stosunku do Konstytucji 3 Maja, w której znacznie bardziej była zaakcentowana niezależność i odrębność władzy sądowniczej. Jednakże należy odnotować
znaczący postęp, jeśli chodzi o konstytucyjną gwarancję niezawisłości sędziowskiej. W Konstytucji Księstwa Warszawskiego znalazł się przepis stanowiący, że
porządek sądowy jest niezależny.
Kolejną bardzo ważną regulacją w tym zakresie, zawartą w Konstytucji Księstwa Warszawskiego, było wprowadzenie zakazu usuwania sędziów. Wartym
odnotowania jest fakt, że Konstytucja Księstwa Warszawskiego7 wprowadzała
bardzo przejrzystą strukturę terytorialną sądownictwa. Został w niej też po raz
pierwszy jasno zdefiniowany podział prawa na cywilne i karne. W okresie Księstwa Warszawskiego należy także upatrywać początków rozwoju sądownictwa
administracyjnego.
Konstytucja Królestwa Polskiego formalnie zachowuje wszystkie najważniejsze gwarancje niezależności sądownictwa zawarte w Konstytucji Księstwa
Warszawskiego. Zostaje w niej także wprowadzony zakaz pozbawienia wolności
bez wyroku sądowego na czas dłuższy niż 3 dni oraz nakaz uwolnienia w przypadku uznania za niewinnego. Podejmowano także dalsze kroki zmierzające do
wytworzenia sądownictwa administracyjnego.
Okres dwudziestolecia międzywojennego to czas powstania konstytucji zawierających uregulowania pod wieloma względami bardzo zbliżone do obecnie obowiązujących. W tym okresie powstały dwie bardzo znaczące dla dalszego rozwoju
polskiego konstytucjonalizmu Konstytucje: marcowa8 oraz kwietniowa9. W Konwinna zaś być tak do miejsc przywiązaną, żeby każdy człowiek bliską dla siebie znalazł sprawiedliwość. (...)”, wykorzystany tekst pochodzi z: http://g.infor.pl/p/wieszjak.pl/konstytucja/konst_3.
doc (dostęp: 30.1.2017 r.).
7
Konstytucja Księstwa Warszawskiego z dnia 22 lipca 1807 r.; wykorzystany tekst pochodzi
z: http://g.infor.pl/p/wieszjak.pl/konstytucja/konst_1807.doc (dostęp: 3.10.2018 r.).
8
Konstytucja z dnia 17 marca 1921 r., Dz.U. z 1921 r., nr 44, poz. 267.
9
Konstytucja z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. z 1935 r., nr 30, poz. 227.
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stytucji marcowej w art. 2 znajdziemy przepis mówiący o trójpodziale władzy,
który przyznaje sprawowanie władzy sądowniczej niezawisłym sądom. Regulacja
ta jest potwierdzona następnie w art. 77 i 78. Zostaje także wprowadzony immunitet sędziowski, który przez wielu przedstawicieli doktryny jest uznawany za jedną
z niezbędnych gwarancji pozwalających na realizację prawa do sądu. Ponadto
w znacznym stopniu rozszerzono zakres monopolu władzy sądowniczej. Największy jednak postęp w porównaniu do regulacji dotychczas obowiązujących przynosi art. 96 Konstytucji marcowej10, który po raz pierwszy przyznaje obywatelowi
prawo do sądu, posługując się w tym celu pojęciem drogi sądowej.
Konstytucja kwietniowa w większości podtrzymuje regulacje Konstytucji marcowej w zakresie szeroko rozumianego prawa do sądu. Niemniej jednak
w znacznie mniejszym stopniu, niż to miało miejsce w Konstytucji marcowej,
jest eksponowana niezależność władzy sądowniczej. Przejawem tego jest między
innymi art. 64 pozbawiający sądy możliwości jakiejkolwiek kontroli legalności
wydania aktu ustawodawczego.
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej11 nie gwarantowała prawa
do sądu jako takiego. Sędzia jest w niej sprowadzony do roli urzędnika państwowego, który przez kadencyjność oraz mechanizm dokonywania wyboru był
uzależniony od władzy wykonawczej. Konstytucja ta była wielokrotnie nowelizowana. Generalnym kierunkiem wprowadzonych zmian było stopniowe zwiększanie gwarancji swobód obywatelskich. Za najważniejsze kroki w tym kierunku
można uznać utworzenie instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Trybunału Konstytucyjnego. Instytucje te, początkowo mające pełnić rolę fasadowych,
na skutek przemian przełomu lat 80. i 90. stały się jednymi z głównych filarów
ochrony swobód obywatelskich. Za najważniejszą z punktu widzenia rozwoju
prawa do sądu nowelizację Konstytucji lipcowej, wdrożoną na skutek zawarcia Porozumienia Okrągłego Stołu, należy uznać nowelizację dokonaną ustawą
z dnia 29 grudnia 1989 r.12, która wprowadziła do Konstytucji lipcowej zasady
demokratycznego państwa prawnego oraz zawartą w art. 56 wyłączność władzy sądowniczej w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Wyżej wymienione
przepisy stały się podstawą wywiedzenia przez Trybunał Konstytucyjny prawa
do sądu13.
Art. 96: „Nikt nie może być pozbawiony sądu, któremu z prawa podlega. Sądy wyjątkowe są dopuszczalne tylko w wypadkach, oznaczonych ustawami, wydanemi przed popełnieniem
czynu karygodnego. Ściganie obywatela i wymierzenie kary jest dopuszczalne tylko na zasadzie
obowiązującej ustawy. Kary, połączone z udręczeniami fizycznemi, są niedozwolone i nikt takim
karom podlegać nie może. Żadna ustawa nie może zamykać obywatelowi drogi sądowej dla dochodzenia krzywdy i straty”.
11
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy
w dniu 22 lipca 1952 r., Dz.U. z 1952 r., nr 33, poz. 232.
12
Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. z 1989 r., nr 75, poz. 444.
13
Tak w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 grudnia 1992 r., K 3/92, OTK 1992, nr 2, poz. 26.
10
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Na związek między prawem do sądu a zasadą demokratycznego państwa
prawnego wskazuje Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPCz).
W wyroku w sprawie Golder v. Wielka Brytania14 stwierdzono, że interpretując europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności należy brać pod uwagę także preambułę, w której znajduje się odwołanie do
wspólnego dziedzictwa państw członków Rady Europy.
Uchwalone na początku lat 90. kolejne nowelizacje Konstytucji lipcowej,
w tym tzw. Mała Konstytucja, nie zawierają dodatkowych uregulowań dotyczących prawa do sądu. Zmiany w nich zawarte koncentrują się bowiem przede
wszystkim na sprawach ustrojowych, kształtując wzajemne usytuowanie organów władzy publicznej. Rozwiązania te z założenia były tworem tymczasowym,
który miał być w niedługim czasie zastąpiony przez pełniejsze unormowanie.
Pierwszym aktem prawnym, który regulował kwestie prawa do sądu na
poziomie międzynarodowym, była uchwalona w 1948 r. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, której art. 10 stanowił: „Każdy człowiek ma na warunkach
całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie
przestępstwa, być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd”.
Rozwój prawa do sądu obrazuje stopniowy wzrost znaczenia władzy sądowniczej oraz postępującą wraz z nim budowę katalogu wolności i praw jednostki.
Instytucja ta wyewoluowała wraz z wyodrębnianiem się władzy sądowniczej od
władzy wykonawczej i dziś jest jedną z fundamentalnych gwarancji praw obywatelskich, koniecznych w demokratycznym państwie prawnym.
Obecne gwarancje prawa do sądu w warunkach multicentryczności15 obowiązującego prawa mają charakter wielopoziomowy. Zawarte są zarówno w aktach
prawa międzynarodowego, jak i krajowego.
Prawo do sądu gwarantowane jest między innymi przez art. 47 Karty Praw
Podstawowych Unii Europejskiej16. Dyskusyjna w doktrynie jest kwestia, czy
Karta Praw Podstawowych odnosi się do Rzeczypospolitej Polskiej ze względu
na tak zwany Protokół polsko-brytyjski17. Wiele szczegółowych rozwiązań gwarantujących prawo do sądu znajduje się także w aktach niższej rangi. Do najważniejszych z nich należą: Prawo o ustroju sądów powszechnych18, Kodeks
Uzasadnienie wyroku ETPCz, Golder v. Wielka Brytania, skarga nr 4451/70.
Por. E. Łętowska, Dialog i metody. Interpretacja w multicentrycznym systemie prawa
(cz. I i II), „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 11 i 12.
16
Dz.Urz. UE C 303 z 14.12.2007, s. 1, z późn. zm.
17
Por. K. Kowalik-Bańczyk, Uwagi do Protokółu w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa, (w:) A. Wróbel (red.), Karta
Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 1418 i n.
18
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. ‒ Prawo o ustroju sądów powszechnych, tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r., poz. 23, z późn. zm.
14

15
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postępowania cywilnego19, Kodeks postępowania karnego20, Kodeks postępowania administracyjnego21, ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi22, a także ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, ustawa o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych23, rozporządzenia o ponoszeniu przez Skarb
Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej24.
W doktrynie nie ma jednoznacznie ustalonego stanowiska w przedmiocie
rozumienia prawa do sądu. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt istnienia pewnych różnic w definiowaniu prawa do sądu pomiędzy poszczególnymi gałęziami
prawa; mimo istnienia jądra wspólnego wszystkim dziedzinom nie sposób nie
zauważyć znaczących różnic pomiędzy nimi. I tak, na przykład N. Andrews,
odnosząc się do prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, wyróżnia na gruncie
art. 6 Konwencji pięć głównych gwarancji rzetelnego procesu. Zalicza do nich
dostęp do sądu, prawo do uzyskania orzeczenia w rozsądnym terminie, prawo do
bycia wysłuchanym, jawność postępowania, prawo do niezawisłego i niezależnego sądu ustanowionego prawem25.
W fundamentalnym z punktu widzenia rozumienia prawa do sądu w polskim
systemie prawnym orzeczeniu SK 12/9926 Trybunał Konstytucyjny wyróżnił
trzy podstawowe składowe tego prawa:
1) prawo dostępu do sądu, rozumiane jako prawo do uruchomienia procedury
przed sądem będącym organem o określonej charakterystyce, niezależnym i bezstronnym;
2) prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, tak aby spełniała wymogi sprawiedliwości oraz jawności;
3) prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia danej sprawy.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1360, z późn. zm.
20
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1904, z późn. zm.
21
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.
22
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.
23
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tekst jedn.
Dz.U. z 2018 r., poz. 300, z późn. zm.
24
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę
prawnego z urzędu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1805); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy
prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1801).
25
N. Andrews, English Civil Procedure. Fundamentals of the New Civil Justice System,
Oxford 2003, s. 172–175, za: S. Dąbrowski, Słowo wstępne, (w:) A. Łazarska, Rzetelny proces
cywilny, Warszawa 2012, s. 49.
26
Tak w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2000 r., SK 12/99,
OTK 2000, nr 5, poz. 143.
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Trybunał Konstytucyjny wyróżnia ponadto w swoim orzecznictwie27 dwie
funkcje prawa do sądu. Pierwszą z nich, powołując się na przedstawicieli doktryny, definiuje jako rozstrzyganie sporu o prawo w sytuacji, w której przynajmniej jedną ze stron jest człowiek lub inny podmiot prawa prywatnego. Drugą
funkcją sądów wyodrębnioną przez Trybunał jest funkcja kontroli i ochrony praw
jednostki przed arbitralnym działaniem ze strony władz publicznych.
Trybunał dopuszcza w swoim orzecznictwie różnicowanie poziomu ochrony
w zależności od tego, z którą z powyższych funkcji mamy do czynienia. Na przykład zasada dwuinstancyjności, zawarta w art. 176 Konstytucji RP, nie musi być
przestrzegana w przypadku kontroli decyzji organów władzy publicznej28.
Ponadto Trybunał Konstytucyjny dopuszcza także ograniczenie prawa do
sądu ze względu na dobro publiczne; przykładem może być ograniczenie kompetencji sądów administracyjnych w zakresie kontroli decyzji dotyczących
wywłaszczenia gruntów pod budowę dróg, gdy takiej decyzji został nadany rygor
natychmiastowej wykonalności29.
Odnosząc się do konfliktu pomiędzy zasadami szybkości postępowania
a prawem do właściwego ukształtowania procedury sądowej, Trybunał Konstytucyjny stoi na stanowisku, że procedura sądowa musi być tak ukształtowana,
aby w wyniku jej działania nie została naruszona zasada prawdy materialnej30.
Szczególnie istotne dla rozumienia prawa do sądu jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu31. Warto zwrócić uwagę, że
art. 6 Konwencji dotyczy prawa do sprawiedliwego i szybkiego procesu, uregulowanego także w art. 45 Konstytucji RP, jak również zawartego w art. 42 Konstytucji RP domniemania niewinności oraz wyrażonej w art. 178 Konstytucji RP
zasady niezawisłości sędziowskiej.
Z danych zamieszczonych na stronie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, podsumowujących jego działalność od momentu powstania do końca
2015 r., wynika, że art. 6 jest najczęściej naruszanym przepisem Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jego naruszenia stanowią ponad 40% stwierdzanych przez Trybunał naruszeń Konwencji32.
Niemal połowa naruszeń przepisów Konwencji ma miejsce w pięciu najczęściej
naruszających ją krajach. Wśród nich jest także Polska (naszego kraju dotyczy
5,91% stwierdzonych przez Trybunał naruszeń Konwencji).
Tak w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2008 r., P 54/07,
OTK-A 2008, nr 10, poz. 171.
28
Tak w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2003 r., SK 38/02,
OTK-A 2003, nr 5, poz. 38.
29
Tak w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2012 r.,
K 4/10, OTK-A 2012, nr 9, poz. 106.
30
Tak w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 32/01.
31
Patrz M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2017.
32
Zob. http://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592015_ENG.pdf (dostęp: 12.12.2016 r.).
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Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie opowiada się
za szerokim rozumieniem prawa do sądu. Na prawo to składają się zarówno unormowania proceduralne, jak i unormowania dotyczące osoby sędziego oraz składu
orzekającego. W swoim orzecznictwie Trybunał formuje zasadę nakazującą stosowanie art. 6 ust. 1 Konwencji wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe ze
względu na centralne miejsce, jakie zajmuje prawo do sądu w systemach prawnych państw stron Konwencji33.

PRAWO DO SĄDU A KOSZTY SĄDOWE
Bariera finansowa stanowi jeden z największych problemów w realizacji
prawa do sądu, z którą mamy do czynienia w krajach o ugruntowanej demokracji i niezależności sądownictwa. Sprawa ograniczenia dostępu do sądu spowodowana nadmiernymi kosztami sądowymi była niejednokrotnie przedmiotem
spraw wnoszonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Trybunał sformułował pewien zestaw kryteriów, które powinny wypełniać państwa będące
stronami Konwencji, aby można było uznać, że opłata taka nie narusza prawa do
rzetelnego procesu. Trybunał zalicza do nich między innymi: sytuację majątkową
strony składającej skargę do Trybunału, możliwości zarobkowe strony34, wagę
sprawy dla strony35, etap postępowania, na którym został nałożony obowiązek
uiszczenia opłaty, co do której strona twierdzi, że powoduje on naruszenie prawa
do sądu36, wartość roszczenia w sprawie37, stosunek nałożonej opłaty do średniego wynagrodzenia38, sposób uzasadnienia odmowy przyznania zwolnienia od
kosztów sądowych39, oczywistą bezzasadność roszczenia40.
Ponadto Europejski Trybunał Praw Człowieka stoi na stanowisku, w myśl
którego co do zasady sąd nie może uzasadniać odmowy zwolnienia od kosztów sądowych tym, że ubiegający się o zwolnienie, przewidując konieczność
wytoczenia powództwa, powinien był poczynić oszczędności na pokrycie kosztów procesu. Na barierę finansową składają się nie tylko koszty sądowe sensu
stricto, lecz także wszelkie koszty, jakie musi ponieść strona, aby zapewnić sobie
dochodzenie swoich praw, w tym także koszty pomocy prawnej oraz uczestnicZob. uzasadnienie wyroku ETPCz, Delcourt v. Begia, skarga nr 2689/65.
Zob. uzasadnienie wyroku ETPCz, Podbielski v. Polska, skarga nr 39199/98.
35
Zob. uzasadnienie wyroku ETPCz, Kniat v. Polska, skarga nr 71731/01.
36
Zob. uzasadnienie wyroku ETPCz, Tolstoy Miloslavsky v. Wielka Brytania, skarga
nr 18139/91.
37
Zob. uzasadnienie wyroku ETPCz, Kuczera v. Polska, skarga nr 275/02.
38
Zob. uzasadnienie wyroku ETPCz, Kijewska v. Polska, skarga nr 73002/01.
39
Zob. uzasadnienie wyroku ETPCz, Kania v. Polska, skarga nr 59444/00.
40
Zob. uzasadnienie wyroku ETPCz, Kupiec v. Polska, skarga nr 13828/02.
33
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twa w procesie. Istniejący co do zasady w polskim systemie prawnym obowiązek
zwrotu kosztów stronie wygrywającej przez przegranego może stanowić regulacje umacniające gwarancję prawa do sądu. Daje to stronie pewność, że w przypadku wygranej koszty, które poniosła w związku z toczącym się procesem,
zostaną jej zwrócone. Obowiązek ten stanowi również ograniczenie prawa do
sądu, albowiem jego istnienie w znaczącym stopniu może działać odstraszająco,
zniechęcając do dochodzenia praw na drodze sądowej. W moim przekonaniu częściej mamy do czynienia z przypadkami, gdy regulacja ta działa odstraszająco,
zniechęcając do wytoczenia powództwa i dochodzenia praw. Jedną z wad w tej
regulacji w kształcie istniejącym w polskim systemie prawnym jest sposób naliczania kwoty, która ma być zwrócona stronie wygrywającej tytułem pokrycia
kosztów zastępstwa procesowego. Założono mianowicie, poza przypadkami, gdy
kwota jest stała dla danej kategorii spraw, skokowy jej wzrost wraz z przekroczeniem pewnej wartości przedmiotu sporu. Warto zwrócić uwagę, że rozwiązanie to zostało utrzymane, chociaż w ostatnim czasie trzykrotnie nowelizowano41
rozporządzenia, na podstawie których kwota ta jest określana.
Nowelizacje te nie usunęły podstawowych mankamentów w istniejących regulacjach, które mogą być uznawane za ograniczenie dostępu do sądu
(w szczególności w kontekście zasady równości wobec prawa). Dokonując nowelizacji, prawodawca w jednym i drugim przypadku ograniczył się do zmiany
jedynie kwot wynagrodzenia pełnomocników, pomijając kwestie systemowe,
które w moim przekonaniu stanowią główne wady istniejących uregulowań,
jeśli chodzi o ograniczenie prawa do sądu. Moim zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia w wartościach konstytucyjnych, zawartych w art. 32 Konstytucji RP,
rozwiązanie polegające na tym, że niewielki wzrost wartości przedmiotu sporu
powoduje radykalny (często dwukrotny) wzrost wynagrodzenia pełnomocnika
procesowego. Jest to nie do pogodzenia z konstytucyjnymi zasadami równości
wobec prawa oraz sprawiedliwości społecznej. Ponadto trzeba podzielić argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich, profesor I. Lipowicz, która zaskarżając
stosowne rozporządzenie do Trybunału Konstytucyjnego, przytoczyła zarzut
naruszenia zakresu delegacji ustawowej do ich wydania w zakresie, w jakim nie

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat
za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1804); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności
radców prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1667); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1799); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października
2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1800); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat
za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1668); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1797).
41
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uwzględniają przy ustanawianiu wynagrodzenia pełnomocnika poniesionego
przez niego nakładu pracy związanego z daną sprawą42,43.
Negatywnie należy ocenić wyznaczenia o przez Ministra Sprawiedliwości
osobnych stawek dla pełnomocnika z wyboru (które stanowią podstawę zwrotu
zasądzonego przez sąd przy rozstrzyganiu sprawy) i określania wysokości
opłat ponoszonych przez Skarb Państwa z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej
świadczonej z urzędu44. Ustawodawca nie przesądził wprost, która ze stawek
będzie zasądzana w przypadku, gdy strona reprezentowana przez pełnomocnika
z urzędu wygra sprawę. Wydaje się jednak, że jedynym rozwiązaniem jest zasądzanie takich stawek, jak dla pełnomocnika z wyboru. Takie uregulowanie może
budzić wątpliwości co do zgodności z zasadą równości wobec prawa. Wątpliwości te wydają się uzasadnione, trudno bowiem uznać zróżnicowanie wynagrodzenia pełnomocnika w zależności od tego, czy działa z urzędu czy z wyboru za
konieczne w demokratycznym państwie prawnym. Dodatkowo za niepotrzebne
i utrudniające życie zwykłemu obywatelowi należy uznać mnożenie rozporządzeń, w których regulowane jest wynagrodzenie pełnomocników procesowych.
Mimo że zarówno przepis dający delegację ustawową, jak i samo rozporządzenie uległy zmianie, problem pozostaje wciąż aktualny. Nie zmieniono bowiem
wytycznych dotyczących kryteriów podlegających uwzględnieniu w rozporządzeniu. Wydaje się, że istniejące nierówności zostały wręcz pogłębione poprzez
zróżnicowanie stawek z wyboru i z urzędu.
Ponadto warto zaznaczyć, że uregulowanie to może budzić wątpliwości co do
zgodności z art. 32 Konstytucji RP jeszcze z jednego powodu. Uniezależniając
bowiem kwotę zwrotu od rzeczywiście poniesionych w danej sprawie kosztów,
stawia ono w uprzywilejowanej sytuacji wszystkie podmioty, które posiadają
stałą obsługę prawną (np. banki, ubezpieczycieli). Podmioty takie często mogą
ponosić mniejsze koszty związane ze sprawą od kosztów zasądzonych, a z pewnością od rynkowych kosztów wynajęcia pełnomocnika procesowego. Takie
uprzywilejowanie przez prawo pewnej grupy podmiotów, choćby nawet pośrednie, nie daje się pogodzić z wynikającą z art. 32 Konstytucji RP zasadą równości
wobec prawa.
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych45 przewiduje co do
zasady, że koszty sądowe wynoszą 5% wartości przedmiotu sporu. Ustawodawca
Zob. https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/1634074.pdf (dostęp: 31.07.2018 r.).
Por. jednak odmiennie uzasadnianie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia
2017 r., U1/14, OTK-A 2018, poz. 5.
44
Ibidem. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez
radcę prawnego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej
przez adwokata z urzędu.
45
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tekst jedn.
Dz.U. z 2018 r., poz. 300, z późn. zm.
42
43
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poczynił jednak od tej zasady znaczące wyjątki. Dotyczą one przede wszystkim spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, spraw rodzinnych,
spraw związanych z rejestracją przedsiębiorstw oraz postępowaniem upadłościowym, gdzie przewidziana jest opłata stała zależna od rodzaju sprawy.
Ustawa ta reguluje także katalog spraw objętych zwolnieniem przedmiotowym. Są to między innymi sprawy dotyczące: przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka, nadania dziecku nazwiska, o przysposobienie, przesłuchania
świadka testamentu, odtworzenia zaginionych akt, wpisu do krajowego rejestru
organizacji społecznych oraz kościołów i związków wyznaniowych. Zwolnieniem przedmiotowym objęte są ponadto wszystkie skargi i wnioski, których
przedmiotem jest udzielenie zwolnienia od kosztów sądowych bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Poza tym ustawa definiuje również katalog
podmiotów zwolnionych z kosztów sądowych ex lege. Należą do tej grupy między innymi: strona dochodząca ustalenia ojcostwa i macierzyństwa oraz roszczeń związanych, dochodzący roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana
w sprawie o obniżenie alimentów, pracownik wnoszący powództwo lub strona
wnosząca odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz tego
katalogu, gdzie zwolnienie następuje ex lege, jest również możliwość przewidziana w art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który
stanowi, że o zwolnienie z kosztów sądowych może się ubiegać osoba fizyczna,
jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść ich
bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny oraz załączy
odpowiednie oświadczenie dotyczące posiadanego majątku, stanu rodzinnego
oraz źródeł utrzymania. Ustawa przewiduje także sankcje za złożenie nieprawdziwego oświadczenia w postaci cofnięcia otrzymanego zwolnienia oraz możliwości skazania na grzywnę w wysokości do 1000 zł. W przypadku, gdy strona
złoży po raz drugi fałszywe oświadczenie, ubiegając się o zwolnienie z kosztów
sądowych, kwota grzywny może wynieść do 2000 zł.
Prawo do sądu, mimo że jest gwarantowane w Konstytucji RP, nie jest prawem
absolutnym i niepodlegającym ograniczeniom. Wszelkie ograniczenia muszą jednak spełniać kryteria określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. A zatem ograniczenie takie może być wprowadzone tylko i wyłącznie w ustawie i tylko wtedy,
gdy jest ono konieczne w demokratycznym państwie prawnym ze względu na
zdrowie i bezpieczeństwo, moralność publiczną, wolności i prawa innych osób,
porządek publiczny lub ochronę środowiska. Ograniczenia te nie mogą naruszać
istoty wolności i prawa. Przesłankami wynikającymi z art. 31 ust. 3 Konstytucji
RP, które uzasadniają ograniczenie prawa do sądu, są przede wszystkim porządek publiczny oraz wolności i prawa innych osób.
Całkowite zniesienie wszelkich barier finansowych w dostępie do sądu
z pewnością skutkowałoby znaczącym zwiększeniem liczby spraw, co wiązałoby
się ze znacznym obciążeniem finansów publicznych, prowadząc do konieczności
podniesienia podatku, lub wydłużeniem czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie.
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To z kolei mogłoby stanowić nie tylko ograniczenie prawa do sądu, ale także,
co ważniejsze, prowadziłoby do naruszenia wynikającej z art. 2 Konstytucji RP
zasady zaufania obywateli do państwa oraz stanowionego przez nie prawa.
Całkowite zniesienie barier finansowych w dostępie do sądu mogłoby również
doprowadzić do sytuacji, w której wytaczanie powództwa stałoby się narzędziem
nękania innych osób nieustannymi procesami sądowymi. Stanowiłoby to niewątpliwie naruszenie ich praw i wolności, jak również prowadziłoby do naruszenia
wyżej wspomnianej zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez
nie prawa. Niestety przypadki nadużywania prawa do sądu i wykorzystywania
go do nękania innych z pewnością mają miejsce także obecnie. Jednakże istnienie
pewnej bariery finansowej niewątpliwie przyczynia się do znacznego ich ograniczenia. Konstruując regulacje prawne kształtujące bariery finansowe w dostępie
do sądu, prawodawca stoi przed niezmiernie trudnym zadaniem budowy takiego
systemu opłat związanych z prowadzeniem sporu sądowego, aby z jednej strony
ograniczyć liczbę spraw, w których głównym motywem jest pieniactwo, a z drugiej nie ograniczać nadmiernie dostępu do sądu w sytuacjach, które tego wymagają. Mimo że prawo do sądu jest prawem podmiotowym jednostki, to jednak
równie ważna, jeśli nie ważniejsza, jest jego rola w budowaniu zaufania między
obywatelem a państwem oraz kształtowania praworządności. Z tego powodu kryteria dopuszczalności ograniczenia praw i wolności powinny być interpretowane
rygorystycznie, a niezbędność wprowadzanych ograniczeń nie powinna budzić
najmniejszych nawet wątpliwości. Dotyczy to w szczególności regulacji prowadzonego postępowania sądowego.
Wielkość kosztów sądowych nie tylko ogranicza realizację prawa do sądu.
Ukształtowanie systemu opłat sądowych oraz sposób przyznawania zwolnień
z tych opłat może także prowadzić do znacznego wydłużenia się postępowania
w danej sprawie i stać się czynnikiem mającym istotny wpływ na powstanie
przewlekłości postępowania. Czas trwania procedury przyznawania zwolnienia
od kosztów sądowych wydaje się być nie do pogodzenia z wyrażoną w art. 32
Konstytucji RP zasadą równości wobec prawa. Sytuację dodatkowo pogarsza
fakt stosowania przez sądy jedynie częściowych zwolnień od kosztów sądowych,
najczęściej strona jest zwalniana tylko od opłaty od pozwu46. Sytuacja taka może
być uznana za naruszenie art. 107 ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych wprowadzającego zakaz składania powtórnego wniosku o zwolnienie
od kosztów sądowych opartego na tych samych okolicznościach oraz nakazującego odrzucenie takiego wniosku47. Pogląd ten wydaje się być tym bardziej
zasadny, że ustawodawca w tym samym artykule wyłącza możliwość zaskarżenia postanowienia o odrzuceniu wniosku.

46
47

A. Daczyński, Koszty postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2010.
Ibidem.
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PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA
Negatywny wpływ nadmiernego przedłużenia postępowania na realizację
prawa do sądu ma miejsce na wielu płaszczyznach.
Przedłużanie postępowania wiąże się z nieuchronną niekiedy koniecznością
ponownego zapoznania się z okolicznościami danej sprawy poprzez lekturę akt
oraz oglądanie zarejestrowanego przebiegu dotychczasowych rozpraw zarówno
przez sąd, jak i strony postępowania oraz ich pełnomocników procesowych. Prowadzi to do znacznego marnowania zasobów i ograniczenia przepustowości systemu sądownictwa.
Prawidłowe ustalenie stanu faktycznego w danej sprawie, mające być następnie podstawą do wydania orzeczenia, wraz z upływem czasu staje się coraz
trudniejsze. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy dużą część materiału dowodowego stanowią zeznania świadków. Zeznania te wraz z upływem czasu ulegają zniekształceniu oraz zatarciu. Tak więc tylko szybkie przesłuchanie osób,
których zeznania mają służyć za materiał dowodowy w danej sprawie, pozwala
na uzyskanie pełnego i szczegółowego zeznania48. Problem ten jest widoczny
szczególnie w postępowaniu cywilnym, gdzie większość osób, które mają złożyć zeznania, jest przesłuchiwanych dopiero na sali sądowej. Osoba dotknięta
w przeszłości przedłużającym się postępowaniem sądowym będzie dokonywała
samoograniczenia w korzystaniu z przysługującego jej prawa do sądu49.
Znaczna część spraw, którymi są obciążone polskie sądy, ma charakter nieprocesowy, a więc nie jest związana z podstawowym zadaniem sądów – wymierzaniem sprawiedliwości. Gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie sprawy załatwiane
w polskich sądach, to okazuje się, że średni czas trwania sprawy sytuuje Polskę na jednym z czołowych miejsc spośród państw objętych badaniem. Sytuacja
jednak wygląda znacznie gorzej, gdy uwzględnimy jedynie sprawy mające charakter sporny rozstrzygane w procesie. Uwzględnienie tylko tego rodzaju spraw
powoduje, że z jednego z czołowych miejsc, jeśli chodzi o średni czas trwania
postępowania w pierwszej instancji, Polska spada na jedno z ostatnich. Fakt ten
dobitnie pokazuje bardzo wysoki poziom obciążenia polskiego systemu sądownictwa przez prowadzenie spraw w zasadzie administracyjnych. Nie wszystkie
sprawy rozpatrywane w postępowaniu nieprocesowym nadają się do przekazania
organom administracji. Dotyczy to w szczególności spraw związanych z ubezwłasnowolnieniem. Jednak znacząca część spraw załatwianych w postępowaniu
nieprocesowym w moim przekonaniu powinna być przekazana organom administracji. Przykładem są sprawy związane z rejestracją spółek oraz prowadzeniem
ksiąg wieczystych. Przekazanie takie wymagałoby zachowania pełnej kontroli
E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Warszawa 2009, s. 86.
D. Kotłowski, O. Piaskowska, A. Rutkowska, K. Sadowski, Przewlekłość postępowania
w sprawach cywilnych, Warszawa 2016.
48
49
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sądowej. Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian pozwoliłoby na odciążenie
sądów od spraw mających charakter administracyjny. Uwolnione w ten sposób
zasoby mogłyby być wykorzystane przez sądy do wypełniania ich podstawowej
funkcji, jaką jest rozstrzyganie sporów co do prawa oraz ochrona jednostki przed
arbitralnym działaniem administracji publicznej.
Europejski Trybunał Praw Człowieka50 wychodzi z założenia, że obowiązkiem państwa jest tak zorganizować przebieg postępowania sądowego, aby nie
dochodziło do zbędnej przewlekłości. Trybunał nie uznaje problemów finansowych państwa za okoliczność mogącą usprawiedliwiać przewlekłość postępowania. Pewnym usprawiedliwieniem, ale w ograniczonym zakresie, może być
jednak zdaniem Trybunału okres przejściowy spowodowany zmianami wynikającymi z reformy sądownictwa. Badając kwestie przewlekłości postępowania,
ETPCz rozróżnia także, czy mamy do czynienia z chroniczną przewlekłością,
czy też przewlekłość w danym postępowaniu jest spowodowana nagłymi okolicznościami, za które państwo nie może ponosić odpowiedzialności.
Dotychczasowe orzecznictwo Trybunału nie doprowadziło do określenia
ścisłych kryteriów czasowych pozwalających jednoznacznie stwierdzić przewlekłość postępowania. Trybunał bierze pod uwagę takie czynniki, jak: stopień
skomplikowania danej sprawy51, stopień ewentualnego przyczynienia się skarżącego do powstania przewlekłości, okres bezczynności organu prowadzącego
postępowanie52, znaczenie sprawy dla strony53,54.
Jednym ze środków zaradczych mających doprowadzić do ograniczenia
odszkodowań wypłacanych przez Skarb Państwa z powodu przewlekłości postępowania było wprowadzenie do krajowego porządku prawnego w 2004 r. ustawy
o skardze na przewlekłość postępowania55.

PODSUMOWANIE
System gwarancji prawa do sądu w Polsce wymaga znaczącej reformy,
o czym świadczy liczba stwierdzanych przez ETPCz naruszeń prawa do sądu,
jakich dopuszcza się Polska.
Pierwszą z postulowanych przeze mnie zmian jest wyłączenie części spraw,
takich jak rejestracja spółek oraz wszelkiego rodzaju zmiany w składach ich orgaZob. uzasadnienie wyroku ETPCz, Grzona v. Polska, skarga nr 3206/09.
Zob. uzasadnienie wyroku ETPCz, Szymoński v. Polska, skarga nr 75929/01.
52
Zob. uzasadnienie wyroku ETPCz, Młynarczyk v. Polska, skarga nr 51768/99.
53
Zob. uzasadnienie wyroku ETPCz, Lipowicz v. Polska, skarga nr 57467/00.
54
Zob. uzasadnienie wyroku ETPCz, Humen v. Polska, skarga nr 26614/95.
55
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Dz.U. z 2018 r., poz. 75, z późn. zm.
50
51
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nów osobowych, z zakresu bezpośredniego działania sądów i powierzenie ich
organom samorządu terytorialnego, przy zachowaniu sądowej kontroli. Rola sądu
w tym zakresie spraw w moim przekonaniu powinna polegać na kontrolowaniu
oraz ewentualnej zmianie decyzji organu. Wprowadzenie takiego rozwiązania
byłoby moim zdaniem słuszne dlatego, że większość działań podejmowanych
przez sądy w sprawach z tego zakresu ma charakter administracyjny. Podobnie
jest w przypadku postępowania związanego z dokonywaniem zmian w księgach
wieczystych oraz ich prowadzeniem. Wyłączenie tego typu spraw z zakresu bezpośredniego działania sądów pozwoli na to, by mogły się one skupić na swojej
podstawowej działalności, jaką jest rozstrzyganie sporów co do prawa. Oczywiście sąd powinien mieć możliwość kontroli oraz zmiany decyzji organu w sprawach z tego zakresu.
Inną konieczną zmianą jest wprowadzenie przejrzystego mechanizmu naliczania opłat sądowych, który uwzględniałby nie tylko wartość przedmiotu sporu,
ale także sytuację majątkową strony. Mechanizm taki mógłby polegać chociażby
na dodaniu do obecnie obowiązującej regulacji dodatkowego ograniczenia opartego na dochodzie strony ustalonym na podstawie zeznania podatkowego.
Ponadto istotnej zmiany w moim przekonaniu wymaga system ustalania
wynagrodzenia pełnomocnika w sprawach z urzędu oraz powiązanego z nim
ustalania kwoty podlegającej zwrotowi przeciwnikowi procesowemu. Obecnie
obowiązujący system, w którym wzrost wynagrodzenia następuje skokowo i nie
jest powiązany z nakładem pracy pełnomocnika procesowego w danej sprawie,
może budzić istotne wątpliwości, jeśli chodzi o realizację konstytucyjnej zasady
sprawiedliwości społecznej wynikającej z art. 2 Konstytucji RP, a także zasady
równości wobec prawa wynikającej z art. 32 Konstytucji RP. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie degresywnej skali procentowej w stosunku do
wartości przedmiotu sporu, z równoczesnym umożliwieniem sądowi powiększenia tak ustalonego wynagrodzenia o kwotę powiązaną z wysokością minimalnego
wynagrodzenia za pracę, pomnożoną przez łączny czas trwania posiedzeń sądu
w danej sprawie, w których uczestniczy pełnomocnik. Należy także zachować
istniejącą obecnie możliwość powiększenia podstawowej kwoty, jeśli sąd uzna,
że wynagrodzenie ustalone w powyższy sposób jest niewspółmiernie niskie
w stosunku do nakładu pracy pełnomocnika w danej sprawie.
Za interesujący i wart wprowadzenia należy też uznać przedstawiony przez
Ministerstwo Sprawiedliwości projekt koncentracji postępowania56 w ten sposób,
że po odbyciu posiedzenia wstępnego sąd wyznaczałby termin rozprawy i prowadził ją dzień po dniu, aż do zakończenia postępowania w danej instancji. Jednak
cykl ten może zostać przerwany, chociażby przez chorobę świadka czy biegłego,
który ma być przesłuchiwany w danej sprawie.
56
Zob. Duża reforma procedury cywilnej: procesy mają trwać kilka dni, 12 grudnia 2016 r.,
https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/312119942-Duza-reforma-procedury-cywilnej-procesymaja-trwac-kilka-dni.html (dostęp: 3.10.2018 r.).
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Sceptycznie oceniam natomiast projekt Ministerstwa Sprawiedliwości stworzenia sędziom możliwości wypowiadania się co do wyroku w danej sprawie
przed jego wydaniem w celu zachęcenia stron do zawarcia ugody. W moim przekonaniu wyrażenie przez sąd opinii co do rozstrzygnięcia w danej sprawie przed
jego wydaniem może mieć negatywny wpływ na wizerunek wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie57.
Ważnym rozwiązaniem, przyczyniającym się do zwiększenia niezależności
sądów od wszelkich nacisków politycznych, powinna być likwidacja Ministerstwa Sprawiedliwości, połączona ze stworzeniem w pełni niezależnej prokuratury oraz przekazaniem nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi
Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już
dziś w odniesieniu do sądownictwa administracyjnego. Istnieją szanse, że sprawdziłoby się ono także w odniesieniu do sądów powszechnych.
Pozytywnie należy ocenić także propozycje dotyczące szerszego udziału
ławników w wymiarze sprawiedliwości. Jedną z głównych przesłanek przemawiających za wprowadzeniem tego rozwiązania jest w moim odczuciu fakt,
że jego wprowadzenie dałoby ludziom poczucie wpływu na działanie sądownictwa. Zwiększyłoby to równocześnie autorytet trzeciej władzy w społeczeństwie. Budowanie tego autorytetu jest niezmiernie istotne ze względu na bardzo
niekorzystną ocenę wymiaru sprawiedliwości znajdującą wyraz w wynikach
badań opinii publicznej. Do wad tego rozwiązania należy zaliczyć koszty jego
wprowadzenia. Nie powinny one jednak stanowić najważniejszego kryterium.
Decydować o kształcie systemu wymiaru sprawiedliwości powinna odpowiedź
na pytanie, czy dane rozwiązanie wprowadzane do tego systemu przyczynia się
do budowy zaufania między obywatelem a państwem.
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Summary
The article focuses on the main issues identified by the European Court of
Human Rights and the Constitutional Tribunal in regard of implementation of the
law and access to the court in civil proceedings. Further discussed issues include
financial obstacles as well as excessive lenght of these proceedings. we also proposedseveral legislative actions that could contribute to imporving this situation
KEYWORDS

right to court, excessive length of proceedings, court costs
SŁOWA KLUCZOWE

prawo do sądu, przewlekłość postępowania, koszty sądowe

STUDIA IURIDICA LXXVI

Ryszard Piotrowski
Warsaw University

NEW TECHNOLOGIES OR NEW HUMAN RIGHTS:
THE RIGHT TO A GOVERNMENT BY HUMANS
AND THE RIGHT TO ONE’S OWN THOUGHTS?*

I. THE RIGHT TO A GOVERNMENT BY HUMANS
AS A RESPONSE TO THE THREATS THAT NEW TECHNOLOGY
PRESENTS TO DEMOCRACY
The rapid development of information and communication technology (ICT)
has made it imperative that new human rights be spelled out, to cope with an array
of expected threats associated with this process.
With artificial intelligence (AI) being increasingly put to practical uses1, the
prospect arises of Man’s becoming more and more AI-dependant in multiple
walks of life. This necessitates that a constitutional and international dimension be
imparted to a right that stipulates that key state-level decisions impacting human
condition, life and freedom must be made by humans, not automated systems or
other AI contraptions. But if artificial intelligence were to make decisions, then
it should be properly equipped with value-based criteria.
The not inconceivable possibility of humans’ being replaced by AI in government and judiciary calls for a re-examination of the very concept of what is
referred to as the democratic system. While it seems fair to acknowledge that
a democracy may sometimes allow for indispensable restrictions on human rights
(with minority rights respected), it must be emphatically demanded that such
restrictions may only be imposed by humans exercising legislative, executive or
judicial powers – not by algorithms, computer software and applicable AI forms.
Just as with with the erosion of the rights to privacy and to informational identity, a creeping process plays out where systems outside of people’s control gradually take control of people themselves. Automatic devices and algorithm-based
Paper presented to The Xth World Congress of International Association of Constitutional
Law (2018 Seoul) Organizer’s Workshop on “Futuristic Constitutionalism and Sustainability”.
1
Cf. E. Brynjolfsson, A. McAfee, The Second Machine Age. Work, Progress, and Prosperity
in a Time of Brilliant Technologies, New York 2014, pp. 58ff.
*

284

Ryszard Piotrowski

software are becoming increasingly autonomous, assuming characteristics of
what is referred to as artificial intelligence2.
The new threats accompanying the development of new technology provide
arguments for enacting new rights, such as the right to be forgotten which is
introduced in the data protection regulation. Thus the law of the European Union
has enacted a right that may be regarded as a sui generis prefiguration of the right
proposed in the present article, namely the right to be governed by people, and not
by automata, algorithms, neural networks, or such devices (being developed now
and in future) that are referred to as artificial intelligence.
In Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24
October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data, repealed with effect from
25 May 2018, the right was established to freedom from being governed by automated data processing. In its Article 15, the Directive reads:
“Member States shall grant the right to every person not to be subject to
a decision which produces legal effects concerning him or significantly affects
him and which is based solely on automated processing of data intended to evaluate certain personal aspects relating to him, such as his performance at work,
creditworthiness, reliability, conduct, etc.”.
In Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council
of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing
of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive
95/46/EC (General Data Protection Regulation), Article 22.1 reads:
“The data subject shall have the right not to be subject to a decision based
solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects
concerning him or her or similarly significantly affects him or her”.
However, this paragraph “shall not apply if the decision: a) is necessary for
entering into, or a performance of, a contract between the data subject and a data
controller; b) is authorized by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data
subject’s rights and freedoms and legitimate interests; or c) is based on the data
subject’s explicit consent”. Regulation ensures in its Article 22 paragraph 3: in the
cases referred to in points a) and c) “the data controller shall implement suitable
measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to
express his or her points of view and to contest the decision”.
According to the Report of the Committee on Legal Affairs (European Parliament)3 the developments in robotics and artificial intelligence can and should be
designed in such a way that they preserve the dignity, autonomy and self-determiCf. N. Bostrom, Superinteligence. Paths, Dangers, Strategies, Oxford 2014, pp. 23ff.
Cf. European Parliament. Committee on Legal Affairs: Report with recommendations to the
Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103 (INL)), p. 5.
2
3
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nation of the individual; the possibility of human control and verification need to
be built into the process of automated and algorithmic decision-making.
In everyday life, in step with the expansion of automated services, automated
stock exchange transactions and the emergence of the internet of things, the condition of man has been increasingly impacted by non-human entities4. And the
decisions taken by software has been increasingly legitimised by humans. The
growing dehumanisation of the way human requirements are being met is very
likely as unstoppable as the erosion of privacy.
This is all the more reason to emphasise the importance of the maxim habeas
potestatem humanam. The legislative, executive and judicial prerogatives must
not be ceded to software or other decision-making programmes, including those
referred to as artificial intelligence.
From the principle of the dignity of human person there arises a crucial
human right, one that deserves being noticed and promoted – namely the right
that decisions impacting the legal and political situation be undertaken by people
and not by tools, even the most elaborate ones. Such tools, notwithstanding their
high performance levels, will lack human-specific potential, as arising from the
ability to empathise and experience emotions, such as joy, suffering or doubting.
The constitutions of democratic states lay down the principles of government by sovereign people, not by sovereign algorithms. Sovereignty is founded
on the freedom of choice, which involves dialogue, persuasion and deliberative
decision-making. The current forms of artificial intelligence are not capable of
a knowledge- and culture-based reasoning, nor can they engage in a dialogue
that could persuade them to change opinion and switch to a particular solution.
No such tool has yet been developed that would cultivate human-specific spiritual
culture. No way has been found yet to produce that what makes us human, that
which cannot be counted, measured or weighed. It is highly unlikely for values to
be instilled in a machine in a process of learning, remembering how difficult it is
to instil them in so many people.
The democratic system is inseparably linked with human agency, not with
even the most sophisticated man-made tools. The right to be governed by humans
is among the basic human rights. Lack of human control over the tools may well
be a harbinger of catastrophe, but it is by no means a feature of the democratic
system. Consequently, constitutions should confirm the right to be governed by
humans, or in other words the right that the status of an individual – his or her
rights, freedoms and obligations – be not defined by software alone.
People use increasingly complex software as their tools, and the refined tools
tend to gradually become more and more autonomous, thus posing a potential
threat to the dignity of the human person, their rights and freedoms and their life.
Killer robots and lethal autonomous weapons will permit armed conflict to be
4

Cf. S. Rodota, Il diritto di avere diritti, Bari 2012, p. 376.

286

Ryszard Piotrowski

thought at a scale greater than ever5. Obviously, where the effectiveness of human
activity can be strengthened – in respect of, for example, medical diagnosis or
legal analysis preceding a court ruling – it is reasonable to use the tools that are
available. But these tools must not supersede the key human factor in the decision-making process.
Tools, and especially the artificial neural networks, may be biased. Bias may
well be inherent in the historical data fed into the neural networks6 for the purpose of learning. An uncritical use of such tools may thus produce discriminatory
consequences7.
Although this may not yet be the case, algorithms can be used in a manner that is immanently risky. The risk is incurred by the use of algorithms to
determine people’s traits based on facial features or the vocabulary used8, and to
establish their psychometric characteristics – particularly in finding out who may
prove to be a criminal9.
If we accept that neural networks are capable of determining a person’s proclivity to aggression based on his or her facial features with, for example, 80%
certainty10, then people will be prone to use this information in certain situations,
for example at airport security checks. An algorithm that is effective within certain bounds will thus – in certain situations – discriminate against a person based
on his or her outward appearance. This glaringly contradicts the constitutional
principles and culturally accepted values of democratic nations. As matters stand
now, algorithms do not yet make decisions. Decisions are made by people, taking into account the outcome of algorithms. And this is where a real threat is
now present. The use of algorithms may restrict human dignity, confining it to
mere data points. Right now, algorithms are used to influence voting behaviour
so intensely as to warrant the possibility that voters may be left with no say on
election results.
While artificial intelligence will certainly embrace a reasoning capability in future, it is not clear whether it will be capable of understanding human

5
Cf. S. Gibbs, Elon Musk leads 116 experts calling for outright ban of killer robots, https://
www.theguardian.com/technology/2017/aug/20/elon-musk-killer-robots-experts-outright-ban-lethal-autonomous-weapons-war (accessed: 30.10.2018).
6
Cf. I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, Deep Learning, Cambridge‒London 2016.
7
Cf. J. L. Skeem, Ch. Lowenkamp, Risk, Race, & Recidivism: Predictive Bias and Disparate
Impact, “Criminology” 2016, Vol. 54, issue 4, pp. 680ff; see also: V. Eubanks, Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor, New York 2017.
8
Cf. J. Baugh, Linguistic Profiling and Discrimination, (in:) O. García, N. Flores, M. Spotti
(eds.), The Oxford Handbook of Language and Society, Oxford 2017, pp. 349ff.
9
Cf. J. Tashea, Courts Are Using AI to Sentence Criminals. That Must Stop Now, https://www.
wired.com/2017/04/courts-using-ai-sentence-criminals-must-stop-now (accessed: 30.10.2018).
10
Cf. X. Wu, X. Zhang, Automated Inference on Criminality using Face Images, https://arxiv.
org/abs/1611.04135v1 (accessed: 30.10.2018).
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problems11. It cannot be ruled out that future constitutions will accept something
that is as inconceivable today as racial equality was in the past. According to
European Parliament Report of 2017 “ultimately there is a possibility that in the
long-term, AI could surpass human intellectual capacity”12.
The importance of the right to be represented, governed and judged in court
by humans is highlighted by the prospect of threats that may arise if control of
society is taken over by the tools intended to serve its security. It may turn out
that – when it comes to defining security – these tools may begin to dangerously
play a role that transcends their original remit.
This threat of algorithms’ influencing the will of vacillating voters who are
active on social networks is already making itself felt in modern democracies. In
step with the development of information and communication technology, independent thinking skills are seen as being on the decline, reflecting an individual’s growing dependence on technology as a tool to facilitate and intermediate in
the thought process13. Homo sapiens is also said to be turning into homo videns
– a tractable man exposed to media manipulation and increasingly defenceless
against TV and online messaging14.
In the time of Thucydides, democracy was described by Pericles as respecting the differences among individuals and their privacy – and he saw the democratic system as one where citizens do not exercise “a jealous surveillance over
each other”15. Going back in time, we find in Homer the belief that law cannot
rule unless created by all those to be governed by it, those whom in today’s
parlance we would call autonomous lawmakers, whose opinions are neither subject to control nor to formatting. In Homer’s words, the barbarians “have no
assemblies for political discussion, nor laws”16 – and it is precisely in assemblies that law is made by all members of the community, free in their decisions
from fear of being controlled by those capable to exercise control. The less of
privacy, the greater the risk that an individual’s position in society and his or
her requirements will be ignored, to satisfy the real or only declared interests of
the majority, as represented – and possibly influenced – by those holding power
in a democracy.

11
Cf. M. Tegmark, Life 3.0 Being human in the age of Artificial Inteligence, London 2017,
pp. 306ff.
12
Cf. European Parliament. Committee on Legal Affairs: Report with recommendations to the
Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103 (INL)), p. 5.
13
Cf. H. Kissinger, World Order, London 2014, pp. 350ff.
14
Cf. G. Sartori, Homo videns. Televisione e post-pensiero, Roma‒Bari 1997, pp. 104ff.
15
Cf. Tukidydes, Wojna peloponeska (Thucydides, The History of the Peloponnesian War),
Warszawa 1988, p. 107.
16
Homer, Odyssey, Book IX, lines 112ff.
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II. THE DESTRUCTION BY NEW TECHNOLOGY OF THE RIGHT
TO PRIVACY AS A THREAT TO THE FOUNDATION
OF THE DEMOCRATIC SYSTEM
Information and communication technology (ICT) development poses a threat
to the privacy of the individual, which is of paramount consequence for the operation of the democratic system17. Democracy, understood as a debate to seek truth
and collaboration, can only be practiced if its participants are free agents whose
identity is respected, meaning that they are empowered to define the limits of
access to their thoughts and to information that denotes human existence in the
world. Human dignity in a modern information society is defined by a person’s
ability to control data about themselves.
The right to possess all the information about a given individual – adding
up to his or her informational identity – may only be vested in that very person.
Taking over control of data that are key to a person’s distinctness and separateness
paves the way to taking over control of his or her identity, which results in identity’s being no longer a determinant of that person’s free agency. In this sense, the
informational identity of the individual comes as his or her inherent and inalienable feature, coessential with his or her dignity.
The very survival of the democratic system, with its roots in the dignity of
the person, requires that the right to privacy and protection of personal data be
guaranteed.
In actual practice, though, the right to privacy is among the rights most
threatened and most illusory18. Privacy is valued neither by citizens nor the public authorities. At a time of widespread digitalisation, using new technology is
a prerequisite of not only getting skills and jobs but also of participating in culture. With this use, however, often comes uncritical and unreflective abdication
of one’s own privacy. Incessant use of electronic communication being a must
in public and social life, the abandonment of privacy – stimulated by fashions
that make new technology solutions highly coveted and sought after – becomes
a characteristic feature of an emerging new culture. This new culture, determining an individual’s existence in the digital community, is founded on more or less
conscious relinquishment of informational autonomy and of the related right of
the individual to decide which information about himself or herself he or she is
willing to disclose to others, and especially to government and business.
The very raison d’être of the state, after all, lies in its protecting the human
rights. But as matters stand, the state’s ineffectiveness in endorsing privacy, and
Cf. T. Garton Ash, Free Speech: Ten Principles for a Connected World, New Haven‒London 2016, pp. 283ff.
18
Cf. B. Schneier, Data and Goliath. The Hidden Battles to Collect Your Data and Control
Your World, NewYork–London 2015, pp. 125ff.
17
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its infidelity to this constitutional value, is met in practice with public acquiescence. No-one can be forced to care about privacy in the name of his or her dignity
or to fight for a freedom which he or she does not need and does not understand
– such attitudes being additionally reinforced by national governments and by
the global digital order. The tools used by people not only change the world, they
also change the people themselves – thus changing the hierarchy of values, which
lasts only as long as people manage to distinguish between freedom and such
phenomena as “voluntary servitude” or “instinctive, suicidal ineffectiveness of
systems of power”19.
There can be no public- or private-interest justification for depriving an individual of their informational identity or stripping them of their dignity. The right
to informational identity, which is coessential with the dignity of the human person, should thus be viewed as effective not only vis-à-vis public authority – as is
the case with the rights to privacy and to informational autonomy – but also vis-àvis private parties, much in the same vein as with the right to dignity.
Where all available data about an individual are collected by a single entity
and integrated into a cohesive profile – without that individual’s knowledge or
will – this means that he or she is deprived of something much more valuable than
the right to privacy, which after all is subject to restriction. This more valuable
thing is the right to possess and dispose of all the data that reflect and confirm the
existence and separateness of the individual.
Governments eagerly take advantage of the ongoing erosion of privacy as
a cultural value and they tend to establish databases – even if previously the state
could well do without these tools, while posing no imminent threat to constitutional values. Getting hold of integrable databases, governments can set up individualised profiles, without the knowledge or will of those concerned.
In a situation marked by an excessive use of new technology, coupled with
a rash and unreflective push towards computerisation, data collection may
become a goal in itself, regardless of the real practical needs. This leads to an
informational totalitarianism, where that segment of the executive branch of government which is capable of data integration will have access to nearly complete
knowledge about everyone20.
The capacity to store in one place the information originating at different
nodes of an information network presents previously unknown threats to the right
to privacy. Exploiting the connivance of citizens and ineffectiveness of their resistance, governments eagerly take advantage of the new opportunities. Increasingly
Cf. J. Baudrillard, Le pacte de lucidite ou l’intelligence du mal, Paris 2004, p. 136.
Cf. R. Piotrowski, Prawo do tożsamości informacyjnej i jego znaczenie w ustroju demokratycznym (Right to informational identity in a democracy), (in:) J. Jaskiernia (ed.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, (The impact of international standards on the development of democracy and protection of human rights), Vol. 1,
Warszawa 2013, pp. 490ff.
19
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dependent on their intelligence services, democratic governments take interest in
collecting data and developing related technology – and they are aided in this by
the widespread nature of such practices and absence of an effective opposition
from citizens.
Where the state or another entity is vested with the right to access all information about a free person, the latter is turned into a kind of digital slave, being
owned by parties who – claiming concern for his or her own security, convenience or common good – know about that individual even more than he or she
knows themselves.
The modern state shows no intention of protecting the privacy of its own
citizens against threats that it creates itself, yielding to a digitalisation mania and
gathering as many data as it can. Nor does it undertake any effective attempts
to curtail the interference in individuals’ informational autonomy from private
parties – especially the interference made in connection with the business of supplying surveillance tools and surveillance services. The state is not capable of
providing “protection of privacy against the monitoring of various walks of citizens’ life, including against the messages sent via telecommunication networks
by foreign parties, and especially by foreign states”21.
In a situation where an individual’s footprints in the worldwide web are all but
permanent, and where it is not particularly difficult to take control of the digital
trail left at various stages of information exchange, the need emerges for a regulation that – while balancing various arguments for protection of the common good,
and technological constraints – would not sacrifice the dignity of the person on
the altar of public or private interest.
Democracy, understood along the lines of Karl Popper’s approach, as a pathway to knowledge, is coessential to a civic society that consists of empowered
individuals without whom no authentic debate is possible and no minority rights
are respected. And this empowerment rests on individuals’ right to separateness,
which includes the right to control information about oneself. Acting more or
less consciously, individuals do consent to restrict this right in various degrees,
especially while participating in public life. But the right to access all information
about a person – representing his or her informational identity – can only be held
by that very person. Taking over control of data of importance for a person’s separateness is equivalent to taking over control of his or her identity, which then no
longer defines that person’s agency and empowerment. The informational identity, so understood, comes as an inherent and inalienable feature of an individual,
coessential with his or her dignity.
The right to privacy is viewed as a limitation on public authority. But in the
contemporary world, the privacy of an individual also faces major threats from
the operation of private entities, most notably the global corporations. The con21

See the memorandum of explanation to the Constitutional Tribunal’s ruling K 23/11.
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cept of the right to privacy as well as the ensuing constitutional and international-law regulations, however, fail to protect individuals against threats to their
informational identity coming from the private parties – just as they fail in relations with state actors.
It now comes as an immanent feature of government in an information society
that it interferes with the privacy of the individual, posing a threat to his or her
informational autonomy “by demanding such information about the individual as
is convenient to public authority, even where it is unnecessary”22. In the opinion
of the Polish Constitutional Tribunal, data collection “is a typical modern-time
instrument that is eagerly deployed by public authority, serving to reinforce the
latter’s position vis-à-vis the individual”23.
A society subjected to total surveillance and control – whether by public
authority or private parties – would be the exact opposite of civil society, because
it would lose an ability to self-organise independently of the controllers of collected information.
Political change and growth of the internet have combined to enable an informational integration on a previously unimaginable scale, laying the groundwork
for economic globalisation, defined as an “integration of national economies into
the international economy through trade, direct foreign investment (by corporations and multinationals), short-term capital flows, international flows of workers and humanity generally, and flows of technology”24. These processes, taking
place outside the control of governments and publics in constitutional democracies, and only to a limited degree dependent on other states, have considerably
weakened both parties. The ability to collect data from various parts of an information network in one place poses privacy threats unknown in the past. Globalisation, reflected today in states’ increasing economic interdependence, comes as
a result of the pursuit of profit maximisation – not a concern for human rights,
which have no market value. With globalisation imposing economic efficiency
as the main goal for public authority, the axiological identity of democratic states
comes under threat. The development of new technology, the expansion of globalisation and the practice of treating information as a commodity put individual
privacy in jeopardy – to a degree bordering on almost total elimination. The new
technological opportunities and cultural changes threaten not only the right to
privacy, but also the right to informational identity.
International and national standards have proved ineffective in confrontation
with the ascendancy of global surveillance25, privacy policies of companies such
See the memorandum of explanation to the Constitutional Tribunal’s ruling K 8/04.
Ibidem.
24
On definition of globalisation cf. J. Bhagwati, In Defense of Globalization, New York 2004, p. 3.
25
On this subject cf. European Parliament: Report on the existence of a global system for
the interception of private and commercial communications (ECHELON interception system)
(2001/2098(INI)).
22
23
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as Google and Facebook 26, the professionalism of data analytics agencies, and
the rise of a culture of passively giving up on privacy while using the internet
and mobile communication. The dreams of totalitarian rules are coming true.
Government can now be privy to any information about all, with almost everyone
engaged in digital self-reporting. It would indeed be a stretch to describe as democratic a system that satisfies such governmental needs and that can be used to
exert total control, against which this system remains either wholly indifferent or
defenceless. It well may be that democracy will vanish unless the erosion of values coessential to human dignity – including the respect for privacy – is reversed.

III. THE RIGHT TO ONE’S OWN THOUGHTS AS A RESPONSE
TO TECHNOLOGY-RELATED THREATS TO DEMOCRACY
Globalisation would not be possible without new information technology,
similarly as representative democracy would not be possible without printing.
These two inventions, though, just as any technology, carry both an opportunity
and a threat to human rights. The internet contributes to the erosion and a weakening of state sovereignty, but, just as other information technologies, it may
help government to subject individuals to nearly total control. The IT growth is
a favourable development because it offers new communication opportunities,
helps strengthen civic society and facilitates free public debate that is indispensable for democracy’s continued existence. At the same time, however, it prods
people into a more or less realised abandonment of their own privacy, and into
gradually getting used to a world where participation in social life through data
exchange, consumption or production is becoming equivalent to giving up on privacy. This is because one’s very existence came to be linked with the surrender
of privacy. Almost from conception people are subject to either private or public
surveillance of digital marks of their existence, which remain virtually indelible.
Just by participating in the worldwide web and uncritically accepting the information system as the basis for operation of the state and society, we all become
dependent on this system’s controllers, among them the profit- seeking global
corporations that deal with information processing. Governments have no say on
who will get the data and how long they will be stored. This is the prerogative
26
In 2007, Facebook’s privacy policy contained this passage: “By using Facebook, you are
consenting to have your personal data transferred to and processed in the United States (...) This
may include sharing information with other companies, lawyers, agents or government agencies”.
Cf. http://www.guardian.co.uk/technology/2008/jan/14/facebook (accessed: 30.10.2018). Cf. also
Facebook’s Eroding Privacy Policy: A timeline, http://www.eff.org/deeplinks/2010/04/facebook-timeline (accessed: 30.10.2018).
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of corporation owners, who sometimes may allow for information to be shared.
Before the internet, a sovereign state would never had given its implicit consent
to such access to insights about its citizens. Today, however, without ceding any
competences and – as is the case with Poland – under a constitutional regime that
requires the public authority to protect citizens’ security, the state takes kindly
to an arrangement where various data about citizens – including their images –
are made available to multiple entities, from whom no security guarantees are
demanded other than those offered by those entities themselves.
There emerges a system of total and global individualised control of people, extending into more and more manifestations of a person’s existence, and
especially his or her presence, beliefs and – in the future, perhaps – also their
thoughts. Anyone who exists is qualified for being watched and, as such, becomes
a suspect.
Modern democracies are too weak vis-à-vis multinational corporations, and
they have been all too successful in convincing citizens that security and convenience matter much more than respect for human rights. A dominant culture among
democratic societies is one of unreflective satisfaction from the present moment,
while the privilege of ruminating on the future is left to individuals who, as a rule,
exert no influence on the course of public affairs.
Governments may go on believing that human rights, including the right to
privacy, are about relations between government and the individual, that constitutions do not operate horizontally, and that international law, including its privacy-related provisions, binds states only as far as it suits their interests.
The effectiveness of the right to informational identity is contingent on
whether or not the concept of horizontal operation of human rights and freedoms
is accepted. In accordance with this concept, states cannot afford protection to
private-law acts and “cannot absolve themselves from responsibility by delegating their obligations to private bodies or individuals”27.
Democracy has found itself in a technology trap. Stanisław Lem saw such
a trap in the “outcome of a widespread deployment of technogenic solutions,
which turns the purported benefits of such widespread deployment into an either
one- or many-sided catastrophe, one that becomes more and more recognisable
and less and less preventable by those powerful decision-makers to whom this
catastrophe owes its prolific extent and strong destructive qualities”28.
The culture of abdication of privacy protection may breed consent to the
creation and practical use of technologies capable to penetrate an individual

See the judgement by the European Court of Human Rights in the case of Costello-Roberts
v. the United Kingdom, 8 October 1991, A.247-C, par. 27.
28
Por. S. Lem, Pułapka technologiczna (Technology trap), (in:) Dzieła (Works), Vol. XXX,
Warszawa 2010, p. 115.
27
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consciousness without his or her consent29. Evidence based on such thought interference should be barred from court proceedings. Everyone’s right to intellectual
identity and integrity, the right to one’s thoughts being free from technological
interference, is as essential for the survival of the democratic system as the right
to privacy – and it may well prove equally endangered.
The right to personal inviolability, understood as prohibition on its arbitrary
breach by government – and reflected in the centuries’ old principle of habeas
corpus – needs to be reinterpreted. Given the potential threat of interference in
a person’s mind without that person’s consent, it is imperative that constitutions
and international law proclaim the principle of habeas mentem. This very principle, reflecting the need to provide guarantees for human internal freedom, may
prove to be the last redoubt of human dignity, threatened as it is by loss of the
rights to privacy and to informational identity. Thus, it is the freedom of thought
that eventually may prevent the push for profit maximisation and control from
becoming the dominant motive behind deployments of new technology, which –
if materialising – would deal a painful blow to respect for human dignity.
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NEW TECHNOLOGIES OR NEW HUMAN RIGHTS: THE RIGHT
TO A GOVERNMENT BY HUMANS AND THE RIGHT TO ONE’S
OWN THOUGHTS?

Summary
The rapid development of information and communication technology has made
it imperative that new human rights be spelled out, to cope with an array of expected
threats associated with this process.
With artificial intelligence being increasingly put to practical uses, the prospect
arises of Man’s becoming more and more AI-dependant in multiple walks of life. This
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necessitates that a constitutional and international dimension be imparted to a right that
stipulates that key state-level decisions impacting human condition, life and freedom
must be made by humans, not automated systems or other AI contraptions. But if artificial
intelligence were to make decisions, then it should be properly equipped with value-based
criteria.
The culture of abdication of privacy protection may breed consent to the creation and
practical use of technologies capable to penetrate an individual consciousness without
his or her consent. Evidence based on such thought interference must be barred from
court proceedings. Everyone’s right to intellectual identity and integrity, the right to one’s
thoughts being free from technological interference, is as essential for the survival of the
democratic system as the right to privacy – and it may well prove equally endangered.

KEYWORDS

new technologies, human rights, artificial intelligence, democracy, right to
privacy, the right to a government by humans, the right to one’s own thoughts
SŁOWA KLUCZOWE

nowe technologie, prawa człowieka, sztuczna inteligencja, prawo do prywatności,
prawo do rządu sprawowanego przez ludzi, prawo do własnych myśli

STUDIA IURIDICA LXXVI

Agata H. Ruszel
Uniwersytet Warszawski

POSTĘPOWANIE GRUPOWE, CZYLI SPOSÓB OBJĘCIA
OCHRONĄ PRAWNĄ WIELU PODMIOTÓW W JEDNYM
POSTĘPOWANIU. UWAGI NA TLE REGULACJI
ANGLOSASKIEJ INSTYTUCJI CLASS ACTION
1. UWAGI WSTĘPNE
Prawo nie funkcjonuje w próżni. Zarówno teoretycy, jak i praktycy tej nauki
zgodnie przyznają, że prawo jest zjawiskiem społecznym. Pozostaje w bardzo
ścisłym związku z każdą z dziedzin życia, oddziałując na nie przez wprowadzanie konkretnych regulacji. Ta relacja zachodzi również i w drugą stronę – to
życie społeczne i przejawiane przez nie potrzeby determinują kształt prawa tu
i teraz1. Z kolei prawu procesowemu cywilnemu przypisano konkretne funkcje.
Ma ono na celu m.in. udzielać ochrony interesom społecznym i indywidualnym
podmiotom prawa w zakresie łączących je stosunków prawnych2. Polskie postępowanie cywilne przy swojej publicznoprawnej naturze ma za zadanie chronić
dobra o charakterze prywatnoprawnym3.
1
Zob. więcej m.in. Z. Cywiński, A. Kojder, Socjologia prawa. Główne problemy i postacie,
Warszawa 2014, s. 334 i n.; E. Piechocka-Blaszke, W. Jakubowski, Psychospołeczne aspekty polityki. Człowiek w grupie, (w:) K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka.
Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2007, s. 126–162; o stosunku wzajemnego oddziaływania
i przenikania zachodzącym między instytucją postępowania cywilnego a każdorazowym układem stosunków społecznych zob. także W. Siedlecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1987, s. 13 i n.
2
W. Siedlecki, Postępowanie cywilne…; Z. Resich, Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985,
s. 276; W. Sawczuk, O celach i funkcjach postępowania cywilnego procesowego i nieprocesowego
(niespornego), (w:) A. Marciniak (red.), Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza, Łódź 1998, s. 313 i n.; W. Berutowicz, Funkcja ochronna
postępowania cywilnego, (w:) T. Ereciński, M. Jędrzejewska (red.), Studia z prawa postępowania
cywilnego: księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha, Warszawa 1985, s. 19 i n.; P. Pogonowski, Postępowanie grupowe. Ochrona wielu podmiotów w postępowaniu cywilnym, Warszawa
2009, s. 11 i n., i literatura tam wskazana.
3
K. Korzan, Roszczenie procesowe jako przedmiot postępowania cywilnego w kontekście
prawa dostępu do sądu, (w:) A. Marciniak (red.), Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae: księga
pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza, Łódź 1998, s. 175 i n.
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Przez wzgląd na szczególną funkcję procedury cywilnej Konstytucja RP4
wymaga takiego jej ukształtowania, żeby możliwa była pełna realizacja prawa do
sądu. W drodze dokonywanej przez lata wykładni tego pojęcia za jego komponenty uważa się: realny dostęp do sądu polegający na możliwości uruchomienia
postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości, odpowiednio ukształtowaną procedurę uwzględniającą zasady sprawiedliwości i zapewniającą rzetelny
przebieg postępowania oraz możliwość uzyskania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie w rozsądnym terminie5.
Między modelem postępowania cywilnego a każdorazowym układem stosunków społecznych daje się zauważyć wzajemne zależności. Konsekwentnie,
funkcjonalny model procesu cywilnego musi odpowiadać bieżącym potrzebom
społecznym6, których nietrwały charakter wymaga stałej obserwacji i, odpowiednio do jej wyników, sukcesywnego aktualizowania metod udzielanej ochrony.
Pogłębiająca się złożoność problemów współczesnych społeczeństw dająca się
zauważyć niemal w każdej z dziedzin życia zmusza do nieustannego dopasowywanie form i konstrukcji postępowań sądowych niemogących pozostawać w tyle
za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością.
Jednym z największych problemów, przed którymi stają od dłuższego czasu
systemy prawne na całym świecie, jest zjawisko umasowienia zdarzeń prawnych wiążące się z koniecznością udzielenia jednoczesnej ochrony prawnej wielu
podmiotom. Jak już przed laty zauważył J. A. Jolowicz, „przemiany wewnątrz
społeczeństw, jak i związana z tym eksplozja prawa powodują konieczność stworzenia szerszej możliwości dostępu do sądu7”. Charakterystyczne, zwłaszcza dla
4
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78,
poz. 483, z późn. zm. Zasadę prawa do sądu wyraża art. 45 ust. 1 Konstytucji RP zgodnie, z którym: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej
zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”; wykładnia zasady prawa do
sądu stanowiła przedmiot wielu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego; por. m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2002 r., SK 32/01, OTK-A 2002, nr 3, poz. 31.
5
M.in. o treści prawa do sądu P. Pogonowski, Realizacja prawa do sądu, Warszawa 2005; J. Gudowski, Wpływ Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na pojęcie dopuszczalności
drogi sądowej, (w:) T. Ereciński, K. Weitz (red.), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania
Cywilnego, Warszawa 2010, s. 410–428; zasadę prawa do sądu rozwija także I. Gil, Sądowy wymiar
sprawiedliwości czy sprawiedliwość wymierzana przez sąd, (w:) Ł. Błaszczak (red.), Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, Wrocław 2015, s. 331–332; co do kwestii postępowania grupowego
w kontekście praw podstawowych zob. P. Pogonowski, Postępowanie grupowe..., s. 26–42.
6
„Prawo ma swoje źródło w kulturze społeczeństwa i jest »lustrem« tego społeczeństwa (mirror of society). Teoria »lustra« (mirror theory) przewiduje, że systemy prawne nie unoszą się w jakiejś próżni kulturowej, wolne od czasu, przestrzeni i społecznego kontekstu. Systemy te muszą
odzwierciedlać to, co dzieje się w ich własnych społeczeństwach”; zob. więcej R. Kulski, Ochrona
interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2017, s. 27.
7
J. A. Jolowicz, The protection of diffuse, fragmented and collective interests in civil litigation, (w:) W. J. Habscheid (red.), Effectiveness of Judicial Protection and Constitutional Order,
Bielefeld 1983, s. 58. Myśl tę przywołuje i rozwija P. Pogonowski, Postępowanie grupowe..., s. 11.

POSTĘPOWANIE GRUPOWE, CZYLI SPOSÓB OBJĘCIA OCHRONĄ...

299

kontynentalnej kultury prawnej, postrzeganie postępowania cywilnego w tradycyjnym ujęciu, jako zorientowanego na indywidualną ochronę praw podmiotowych, okazuje się w takich wypadkach zbyt wąskie. Zarówno przedstawiciele
doktryny prawa postępowania cywilnego, jak i praktycy wymiaru sprawiedliwości są zgodni co do tego, że postępowanie cywilne w dalszym ciągu jest niewystarczająco przygotowane do efektywnego udzielania ochrony prawnej wielu
podmiotom w jednym procesie8.
1.1. KWESTIE TERMINOLOGICZNE

Systemy prawne, chcąc w pełni odzwierciedlić zjawiska zachodzące w społeczeństwie, muszą zacząć od precyzyjnego zidentyfikowania występujących
w nim interesów oraz uznania tych, którym zamierzają przyznać środki ochrony.
Na potrzeby niniejszej pracy celowe będzie krótkie zarysowanie znaczenia pojęć9
użytych w dalszej jej części. Pośrednio zasygnalizowane zostaną przy tym trudności zachodzące na etapie samego określania przedmiotu ochrony prawnej.
Zasadnicza dystynkcja dotycząca podziału interesów na prawne (zabezpieczone i chronione przez prawo) oraz faktyczne (będące innymi potrzebami,
definiowanymi w sposób negatywny – jako nieuznane przez prawo) nie budzi
wątpliwości. Natomiast w obrębie interesów prawnych oprócz dotychczas (klasycznie) wyróżnianych, tj. indywidualnych (przynależących niepodzielnie do
jednostki), publicznych (przez które rozumie się m.in. porządek prawny, społeczny i gospodarczy) oraz społecznych (leżących w ogólnym bezpieczeństwie,
moralności czy obyczajności), możemy wyszczególnić m.in. interesy rozproszone, grupowe i zbiorowe. Dla interesów rozproszonych charakterystyczne jest,
że pojedynczo znikome przejawiają istotną wartość dopiero w ujęciu globalnym10.
Z kolei o interesach zbiorowych możemy powiedzieć, że przynależą do zbiorowości i dotyczą obiektów nieprzysługujących indywidualnie nikomu, a zarazem stanowiących korzyść dla zbiorowości. Te zaś możemy podzielić na dwa
typy, tj. niepodzielne interesy zbiorowe nazywane rzeczywistymi11 oraz interesy
8
Tak też P. Grzegorczyk, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ogólna charakterystyka, Warszawa 2011, s. 16.
9
W opracowaniu tego zestawienia opierałam się na szczegółowej klasyfikacji przeprowadzonej przez R. Kulskiego; szerzej nt. interesów uznanych przez prawo i ich znaczenia zob. R. Kulski,
Ochrona interesów zbiorowych..., s. 7–76.
10
Przykładem interesów rozproszonych są niewielkie roszczenia konsumenckie, których jednak bagatelizowanie jest szczególnie niebezpieczne dla efektywności regulacji prawa konkurencji; szerzej zob. T. Misiuk, Współczesne tendencje ochrony interesów zbiorowych i rozproszonych
w postępowaniu cywilnym, (w:) E. Łętowska (red.), Proces i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga
pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, Wrocław–Warszawa 1989, s. 170.
11
Cechą charakterystyczną interesów rzeczywistych jest, że dają się rozpatrywać jedynie
jako całość (np. czyste powietrze).
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będące sumą ogólną tradycyjnie indywidualnych (pojedynczych) interesów, które
określa się jako rzekome12.
Z kolei interes grupowy należałoby umiejscowić gdzieś pomiędzy interesem indywidualnym a zbiorowym. Ma on charakter swoisty, gdyż stanowi sumę
pojedynczych interesów, które wpierw połączone w jedno, a następnie oddane
do dyspozycji grupie, straciły niejako na swoim indywidualnym charakterze. Za
cenę efektywnego dochodzenia w postępowaniu procesowym zostały stopione
w jeden interes grupy, w którym jednostkowe składowe mają wtórne znaczenie.
Pomocne metodologicznie będzie jeszcze zasygnalizowanie możliwości
dychotomicznego podziału interesów prawnych na indywidualne (jednostkowe)
i ponadindywidualne (tj. publiczne, społeczne, rozproszone, zbiorowe i grupowe).
Teoretycznie w każdym przypadku, gdy dojdzie do zagrożenia któregoś
z interesów ponadindywidualnych, pojawi się okazja do udzielenia jednoczesnej
ochrony prawnej wielu podmiotom we wspólnym procesie. Zbudowane w ten
sposób sprawy13 mogą oczywiście zasadniczo różnić się między sobą zarówno
pod względem ilościowym, jak i jakościowym, co jednak dla uzasadnienia samej
potrzeby udzielenia im zabezpieczenia pozostaje irrelewantne. Dla przykładu,
na przedmiot ochrony w postępowaniu grupowym mogą się składać zarówno
ocierające się o tzw. próg rezygnacji pojedyncze roszczenia konsumenckie14,
jak i poważniejsze szkody na osobach występujące na większą skalę (np. poszkodowanych, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu w wypadku komunikacyjnym).
Nawet w tym przypadku, pomimo krańcowo różnego charakteru, formalnie
łącząca te roszczenia cecha, przejawiająca się w ich masowym występowaniu,
potencjalnie stwarza możliwość dochodzenia ich zaspokojenia w jednym postępowaniu.
1.2. CELE JEDNOCZESNEGO UDZIELANIA OCHRONY PRAWNEJ
WIELU PODMIOTOM

Kolejnym punktem odniesienia do dalszych rozważań będzie zidentyfikowanie celu wspólnego dochodzenie praw w procesie, pojmowanego jako pewien
stan rzeczy, do którego ma on dążyć. Prawidłowo ukształtowane postępowaInteresy rzekome nabierają swojego zbiorowego charakteru dopiero, gdy wykazujące je jednostki z powodu istnienia wspólnej dla nich kwestii faktycznej lub prawnej przejawiają chęć ich
zbiorowego dochodzenia.
13
Za każdym razem pojęcie „sprawy” będzie oznaczało sprawę w znaczeniu sprawy cywilnej
rozpoznawanej w postępowaniu cywilnym. Zob. J. Lapierre, J. Jodłowski, Z. Resich, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2016, s. 26–29.
14
Odnośnie do badań statystycznych przeprowadzonych nad zjawiskiem rezygnacji konsumentów ze skierowania sprawy do sądu zob. Zielona Księga w sprawie dochodzenia zbiorowych
roszczeń konsumentów (przedstawiona przez Komisję) z dnia 27.11.2008 r. KOM(2008)794, s. 4–6,
http://ec.europa.eu/consumers/ archive/redress_cons/greenpaper_pl.pdf (dostęp: 15.05.2018 r.).
12
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nie grupowe to z założenia takie, które przynosi obustronne korzyści, które
z uwagi na jego publicznoprawny charakter powinny występować zarówno po
stronie uczestników postępowania, jak i wymiaru sprawiedliwości. Określenie
celów postępowania grupowego jest o tyle istotne, że ostateczny kształt procedury będzie w rzeczywistości determinowany wypadkową często trudnych do
pogodzenia interesów podmiotów zainteresowanych rozstrzygnięciem grupowej
sprawy. Najczęściej wskazywane zalety postępowań grupowych to odpowiednio:
rozszerzenie możliwości dostępu do sądu, ekonomia wymiaru sprawiedliwości
oraz zapobieżenie niejednolitym rozstrzygnięciom spraw o analogicznym stanie faktycznym15. Okazja do rozszerzenia możliwości dostępu do sądu dotyczyć
będzie przede wszystkim spraw, w których uprawnieni nie są zainteresowani
dochodzeniem swoich roszczeń samodzielnie16 (dotyczy to tzw. unrecoverable
claims). Praktyka obrotu zidentyfikowała bowiem takie kategorie roszczeń, których dochodzenie, z perspektywy jednego podmiotu, jest nieopłacalne i to bez
względu na fakt, że w sensie formalnym oficjalna droga do dochodzenia ich
zaspokojenia pozostaje otwarta. Z jednej strony zdroworozsądkowa kalkulacja
skłania do podjęcia ekonomicznej decyzji o odstąpieniu od wejścia na drogę
sądową wymagającą poniesienia nakładów17 znacznie przewyższających wartość
takiego przedmiotu sporu. Patrząc jednak z drugiej strony, sytuacja taka, jako
wprost uwidaczniająca zachwianie równowagi zachodzącej w obrocie gospodarczym, nie powinna mieć miejsca. Instytucje pozwów grupowych mają stanowić
mechanizmy przywracające równowagę między powodem i pozwanym18. Choć
15
Takie też założenia zostały wskazane w uzasadnieniu projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, zob. Uzasadnienie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń
w postępowaniu grupowym (druk sejmowy VI kadencji nr 1829), http://orka.sejm.gov.pl/druki6ka.nsf/wgdruku/1829 (dostęp: 15.05.2018 r.), przywoływane i rozwijane są w niemalże wszystkich publikacjach na temat polskiego postępowania grupowego, zob. np. P. Pogonowski, Postępowanie grupowe...., s. 22 i n.
16
Tak m.in. I. B. Mika, D. Kasprzycki, Class action a ochrona interesów konsumentów,
„Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 12, s. 12 i n.
17
Chodzi o nakłady związane zarówno z ciężarem dowodowym, jak i finansowymi kosztami
postępowania. W postępowaniu grupowym dochodzi do rozproszenia nie tylko samego ryzyka
procesowego (przegrania procesu), lecz także rozłożenia globalnego kosztu postępowania; więcej
o kosztach postępowania sądowego z perspektywy ekonomicznej analizy prawa zob. R. Cooter,
T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2011, s. 505 i n.
18
Więcej zob. M. Romanowski, Blaski, cienie i mity pozwów zbiorowych, (w:) J. Gudowski,
K. Weitz (red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, Warszawa 2011, t. 1, s. 481 i n., gdzie autor stwierdza również, że: „Instytucja pozwu
zbiorowego właściwie skonstruowana wspiera efektywność cywilistycznej klauzuli słusznościowej (...) oraz zwiększa bezpieczeństwo i stabilność obrotu”; w tym kontekście można wskazać na
zjawisko hazardu moralnego, na które ten autor również zwraca uwagę i które opisuje jako przerzucanie przez przedsiębiorców na klientów ryzyka nieodpowiedzialnych decyzji podejmowanych
w przekonaniu o braku odpowiedzialności za skutki podejmowania decyzji, których negatywne
skutki obciążą osoby trzecie, czyli klientów, społeczeństwo itp.; M. Romanowski, Blaski, cienie
i mity pozwów zbiorowych, (w:) J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea praxis…, s. 492, 513.
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takie grupowe postępowanie miałoby charakter subsydiarny i nie możemy mówić
o zamknięciu drogi sądowej dla niewielkich roszczeń dochodzonych w indywidualnym trybie, to jednak stworzenie przez system prawny możliwości wspólnego wytoczenia powództwa postrzegane jest w tym wypadku jako dodatkowa
gwarancja realizacji prawa do sądu19.
Nie ulega wątpliwości, że zredukowanie liczby rozpatrywanych spraw sądowych
leży w interesie wymiaru sprawiedliwości. Za takim stwierdzeniem nie przemawiają jedynie względy natury czysto ekonomicznej, które skłaniają do skorzystania
z okazji wyeliminowania potrzeby prowadzenia równoległych postępowań na rzecz
jednego, wspólnego. Procesowe rozproszenia spraw, w których występują podobne
stany faktyczne, niesie za sobą niebezpieczeństwo wystąpienia niekiedy sprzecznych rozstrzygnięć. Taki rezultat nie tylko osłabia zaufanie do systemu sądownictwa, ale również uderza w samą stabilność i pewność prawa. Cel objęcia wspólną
ochroną prawną zostanie osiągnięty w pełni jedynie wówczas, gdy w ostatecznym
rozrachunku okaże się, że sprawa rozstrzygnięta w przeprowadzonym wspólnie
postępowaniu20 dodatkowo rozpoznana została efektywniej i szybciej21.
Wymiar sprawiedliwości powinien się starać, na ile to tylko możliwe, precyzyjnie odczytywać więzi podmiotowe i przedmiotowe łączące poszczególne
przedstawiane mu roszczenia. Jeżeli takowe wystąpią w odpowiednim kształcie
i zakresie, to system prawny powinien być w stanie zapewnić mechanizmy odpowiednie do udzielenia powiązanym podmiotom jednoczesnej ochrony prawnej.
1.3. SZCZEGÓLNY CHARAKTER POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH
OCHRONY INTERESU GRUPOWEGO

Przedmiotem postępowania grupowego jest interes grupowy, którego specyficzny, można rzec, hybrydowy charakter sprawia, że rozwiązania proceduralne
znajdujące zastosowanie w przypadku postępowań o ochronę interesów indywi19
Tak P. Grzegorczyk, Ustawa o dochodzeniu roszczeń..., s. 18 i n., gdzie autor wprost uznaje
postępowanie grupowe za dodatkową gwarancję realizacji prawa do sądu statuowanego w art. 45
ust. 1 Konstytucji RP i art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
20
Przy hipotetycznym założeniu konieczności rozpoznania zebranych w niej roszczeń w wielu pojedynczych procesach.
21
Szybciej z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości, gdyż „nie trudno dojść do wniosku,
że z natury postępowania grupowego wynika, że musi ono trwać dłużej niż postępowanie w indywidualnej sprawie. Ekonomia procesowa w dochodzeniu roszczeń zbiorowo w ramach jednego postępowania nie polega zatem na tym, że postępowanie grupowe jest prostsze i szybsze niż
postępowanie w sprawie indywidualnej, ale że jest ono bardziej ekonomiczne z punktu widzenia
wymiaru sprawiedliwości, jeżeli porówna się odrębne prowadzenie wielu spraw przez różne sądy
z jednym postępowaniem przed jednym sądem, w ramach którego dochodzi do kumulacji roszczeń” ‒ tak z perspektywy ekonomicznej analizy prawa M. Romanowski, Blaski, cienie i mity
pozwów zbiorowych, (w:) J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea praxis..., s. 511–512.

POSTĘPOWANIE GRUPOWE, CZYLI SPOSÓB OBJĘCIA OCHRONĄ...

303

dualnych czy zbiorowych znajdą do niego jedynie odpowiednie zastosowanie.
Gwarancje udzielane w ramach tradycyjnego modelu postępowania okazują się
zatem nie w pełni adekwatne do ochrony interesu grupowego. Dzieje się tak dlatego, że w ujęciu klasycznego procesu samo połączenie pojedynczych spraw do
łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia nie prowadzi do utraty ich indywidualnego charakteru22. Mechanizmy proceduralne przewidziane w tym modelu
na okoliczność wielopodmiotowości po którejś ze stron procesu nie różnią się
od tych, jakie stosuje się w podstawowej sytuacji procesowej, gdzie występuje
jeden powód i jeden pozwany. Konieczność uregulowania całkiem nowego sposobu ochrony jest podyktowana ponadindywidualnym charakterem przedmiotu
postępowania grupowego, który nie daje się właściwie odczytać w toku przeprowadzania procesu z zachowaniem wszystkich tradycyjnych mechanizmów.
Z przytoczonych względów taka swoista obiektywizacja jego klasycznego modelu
nie nastąpi w drodze przeprowadzenia technicznej przebudowy pod względem
ilościowym. Potrzeba w tym wypadku oderwania wzroku skupionego na indywidualnych dysponentach roszczeń tworzących grupę, co jest znacznie utrudnione w ramach tradycyjnego postępowania23. Należy zatem jasno wskazać, że
postępowanie grupowe ze względu na występujący w nim interes grupowy będzie
stanowić instytucjonalne novum24 w zakresie form udzielania ochrony prawnej
w drodze procedury sądowej. Jego kształt zostanie podyktowany właśnie koniecznością zapewnienia w procesie odpowiedniej ochrony interesowi grupowemu.

2. CLASS ACTION – IDEOWY PUNKT ODNIESIENIA
PRZY KONSTRUOWANIU WSPÓŁCZESNYCH MODELI
OCHRONY INTERESU GRUPOWEGO
Modele grupowej ochrony interesów wprowadzane są współcześnie w krajach o różnych kulturach prawnych. Łącząca je jednak wspólna idea umożliwie22
Dla przykładu, na gruncie polskiego Kodeksu postępowania cywilnego występują mechanizmy wielopodmiotowości, tj. współuczestnictwo procesowe, zmiany podmiotowe w toku postępowania (art. 192, 194–196 i 198 k.p.c.), interwencja, przypozwanie (art. 73 i n. k.p.c.), występowanie w procesie za stronę lub „obok” strony podmiotów trzecich (np. prokuratora, organizacji
pozarządowych), możliwość łącznego rozpoznania przez sąd spraw podobnych (art. 219 k.p.c.);
dostępne w ustawie proceduralnej formy są jednak tak skonstruowane, że zebrane w nich roszczenia nie tracą swojego indywidualnego charakteru.
23
P. Pogonowski zwraca uwagę, że wprowadzenie postępowania grupowego „spowoduje (...)
konieczność innego spojrzenia na proces cywilny, który staje się już nie tyle domeną ścierania się
dwóch przeciwstawnych podmiotów, ale uzyskuje nowy wymiar, nową jakość – postępowania ze
swej natury wielopodmiotowego”, P. Pogonowski, Postępowanie grupowe..., s. 180.
24
Tak określa postępowanie grupowe P. Grzegorczyk we wstępie do opracowania P. Grzegorczyk, Ustawa o dochodzeniu roszczeń…, s. 16.
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nia udzielenia ochrony wielu podmiotom w jednym postępowaniu wywodzi się
z systemu common law. Postępowania grupowe biorą swój początek od szczególnego rodzaju powództwa indywidualnego25, typowego dla systemu anglosaskiego
określanego jako class action26. Instytucja class action powstała w Anglii27, choć
za jej ojczyznę uważa się Stany Zjednoczone, gdzie pozew zbiorowy pierwszy raz
został objęty procedurą cywilną28 i obecnie znajduje coraz szersze zastosowanie.
Z założenia celem class action było ułatwienie orzekania w sprawach angażujących wiele podmiotów, które opierają swe roszczenia na jednakowej podstawie.
Pozostając ze sobą w dostatecznym związku, wydają się odpowiednie do tego,
żeby można o nich było efektywniej orzekać w jednym postępowaniu. W ten
sposób postrzegana instytucja stanowi współcześnie ideowy punkt odniesienia
przy konstruowaniu modeli postępowań grupowych przez systemy prawne na
całym świecie29.
Obecnie class action to skarga wnoszona przez określoną osobę lub grupę
osób w imieniu większej grupy osób. Przy tym uregulowania amerykańskie

Za I. B. Mika, D. Kasprzycki, Class action a ochrona…, s. 12.
Według definicji Black’s Law Dictionary class action to: „A lawsuit in which a single person or small group of people represents the interest of a larger group”; słownik przytacza również
fragment orzeczenia Montgomery Ward & Co. v. Langer, 168 F.2d 182, 187 (8th Cir. 1948) o treści:
„The class action was an invention of equity … mothered by the practical necessity of providing
a procedural device so that mere numbers would not disable large groups of individuals, united in interest, form enforcing their equitable rights nor grant them immunity from their equitable wrongs … By rule 23 the Supreme Court has extended the use of the class action device to
the entire field of federal civil litigation by making it applicable to all civil actions”; zob. więcej
B. A. Garner (red.), Black’s Law Dictionary, St. Paul, Minnesota 1999, s. 243; przez pojęcie class
action określa się zarówno rodzaj powództwa, jak i procedurę (w taki sposób używane jest również w piśmiennictwie angielskim i amerykańskim); w dalszej części będzie używane w obydwu
znaczeniach dających się odróżnić z uwagi na kontekst konkretnej wypowiedzi.
27
Za I. B. Mika, D. Kasprzycki, Class action a ochrona…, s. 12.
28
Obecnie tę instytucję reguluje Rule 23 (Class Actions) of The Federal Rules of Civil Procedure (art. 23 Federalnych Zasad Procedury Cywilnej), amerykański federalny kodeks postępowania cywilnego (dalej: FRCP) pod względem funkcjonalnym stanowi odpowiednik polskiego Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.); Rule 23 FRCP usankcjonowała istniejącą od połowy
XIX w. praktykę (której korzenie sięgały osiemnastowiecznych rozwiązań angielskich) i w 1938 r.
wprowadziła class action do systemu amerykańskiego prawa procesowego; Rule 23 FRCP ulegała
późniejszym zmianom, z których najważniejsze nastąpiły w 1966 r. oraz w 2005 r., gdy doszło do
wdrożenia zasad Class Action Fairness Act.
29
P. Pogonowski na samym wstępie swoich rozważań komparatystycznych dotyczących postępowań grupowych w wybranych porządkach prawnych jako przedmiot analizy wybrał rozwiązania amerykańskie (USA), gdyż „stanowią kolebkę nowoczesnego class action”, zob. P. Pogonowski, Postępowanie grupowe..., s. 86. W tym zakresie autor odsyłał do innych publikacji, które
pojawiły się jako jedne z pierwszych, szerszych wypowiedzi na temat istoty i praktyki stosowania
class actions – jej zalet i wad w kontekście ochrony konsumenta, tj. J. Jankowski, (w:) G. Rokicka
(red.), Model prawnej ochrony konsumenta, Warszawa 1996, s. 109 i n.; I. B. Mika, D. Kasprzycki,
Class action a ochrona…, s. 12 i n.
25

26
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dopuszczają wielopodmiotowość zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej30.
Kształt grupy ustala się w modelu opt-out31, gdzie określana ona zostaje w sposób abstrakcyjny jedynie poprzez wskazanie cech, jakim powinny odpowiadać
przynależące do niej osoby32. Dopiero w następstwie wystąpienia w ten sposób
utworzonej grupy nie zostaje się objętym rozstrzygnięciem zapadłym w sprawie.
Członkom grupy (jako całość tworzącym class) jest przyznawana odpowiednia
część orzeczonego przez sąd odszkodowania33. Podstawowym celem class action
jest ułatwienie dochodzenia roszczeń podmiotom indywidualnym. Instytucja ta
znajdzie zastosowanie przede wszystkim w sprawach drobnych i powtarzalnych,
a taki charakter przejawiają najczęściej roszczenia konsumenckie34.
Usprawiedliwienie sytuacji, w której jeden podmiot występuje w procesie
jako przedstawiciel interesów prywatnych innych, właściwie obcych mu podmiotów, pozostaje w konflikcie z zasadą wnoszenia do sądu powództw indywidualnych wytaczanych przez uprawnionego w celu bronienia swego interesu
indywidualnego35. Zgodnie z nią dysponentem i legitymowanym do wszczęcia
postępowania może być jedynie podmiot, którego prawo36 zasługuje na objęcie sądową ochroną prawną37. Amerykańska doktryna i orzecznictwo w toku
rozwoju ustawodawstwa class action wypracowały trzy główne teorie mające
wytłumaczyć ten dysonans, który, rzec można, stanowi istotę tej instytucji. Są to:
teoria wspólności interesu, teoria zgody oraz teoria materialna38. Teoria wspólności interesu oraz teoria zgody zakładają, że jedność (jednolitość) interesu członków grupy przekształca ją w sztuczną (fikcyjną) jednostkę, która przynajmniej
gdy chodzi o formę, nie różni się od strony (stron) typowego postępowania cywilP. Pogonowski, Postępowanie grupowe..., s. 94.
Przyjętym na poziomie federalnym w 1966 r., który zastąpił dotychczasowy model opt-in
(uważany za zbyt mało efektywny); poszczególne stany mogą wprowadzać od tej zasady wyjątki;
w modelu opt-out przystąpienie do grupy dokonuje się niejako automatycznie; na temat sposobu
formowania się grupy w przypadku amerykańskiego class action zob. R. Kulski, Modele określenia członkostwa w grupie w postępowaniu wszczętym na podstawie class action, (w:) P. Pogonowski, P. Cioch, E. Gapska, J. Nowińska (red.), Współczesne przemiany postępowania cywilnego,
Warszawa 2010, s. 158–174.
32
Np. bycie poszkodowanym w wyniku zawarcia z pozwanym tej samej umowy.
33
Więcej zob. M. Sieradzka, Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji, Warszawa 2012, s. 387 i n.
34
Na chętne stosowanie instytucji class action w procesach wynikających z naruszeń prawa
antymonopolowego zwraca uwagę i dokładnie opisuje przyczyny to uzasadniające I. B. Mika,
D. Kasprzycki, Class action a ochrona…, s. 15 i n.
35
Tak na tle prawa francuskiego I. B. Mika, D. Kasprzycki, Class action a ochrona…, s. 17.
36
Chodzi o prawo w sensie podmiotowym.
37
Pomijam przy tym wyjątkową sytuację, w której postępowanie sądowe wszczyna podmiot
publiczny, np. prokurator; prokurator w postępowaniu reprezentuje bowiem interes publiczny,
a nie interes prywatny stron.
38
Na podstawie opracowania R. Kulski, Teoretyczne koncepcje postępowania grupowego,
„Polski Proces Cywilny” 2011, nr 1, s. 28 i n.; zob. szerzej również literaturę tam wskazaną;
przytoczone krótkie opisy założeń poszczególnych teorii cytuję wprost z podanego opracowania.
30
31
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nego. Z kolei według teorii materialnej postępowanie zbiorowe dąży do zapewnienia pełnej realizacji uprawnień materialnoprawnych, przy czym następuje ono
dwojako: przez objęcie roszczeń, które nie mogą być dochodzone w inny sposób
oraz poprzez zwiększenie prawdopodobieństwa dostrzeżenia zarówno znaczenia
roszczenia indywidualnego, jak i następstw ustalenia odpowiedzialności pozwanego. Przedstawione teorie łączy to, że każda z nich nawiązuje do szczególnych
koncepcji społecznego uzasadnienia stosowania postępowania grupowego i sprawiedliwości tego postępowania z punktu widzenia członków grupy39.
2.1. DOPUSZCZALNOŚĆ CLASS ACTION40

Powództwo class action od swojego powstania przeszło gruntowną ewolucję . Obecnie w amerykańskiej procedurze cywilnej na poziomie federalnym
możemy wyróżnić aż trzy podtypy powództwa grupowego. Faza wstępna postępowania, w której sąd bada dopuszczalność class action, przeprowadzana jest
dwuetapowo: najpierw sąd ustala, czy dana sprawa spełnia warunki o charakterze
ogólnym (prerequisites), po czym klasyfikuje ją ze względu na wystąpienie alternatywnej, szczególnej przesłanki, jako nadającą się do dochodzenia w ramach
jednego z trzech rodzajów powództw.
Po pierwsze, żeby jeden albo więcej członków grupy mógł pozywać lub być
pozywany42, konieczne jest kumulatywne spełnienie warunków wskazanych
w Rule 23(a) FRCP, tj.:
1) grupa musi być możliwa do zidentyfikowania (an identifiable class);
2) reprezentantem grupy musi być jej członek;
3) grupa jest tak duża, że niemożliwe staje się wspólne występowanie jej
członków, z których każdy jest traktowany jako strona procesowa (numerosity);
4) kwestie faktyczne lub prawne są wspólne dla wszystkich członków grupy
(the commonality requirement);
5) roszczenia lub zarzuty przedstawiciela grupy są typowe dla pozostałych
członków grupy (the typicality requirement), oraz
6) przedstawiciel grupy będzie właściwie reprezentować i chronić interesy
członków grupy niebiorących udziału w postępowaniu (adequacy of representation).
Na kolejnym etapie sprawa jest badana w kontekście spełnienia dodatkowego
wymogu pozwalającego zakwalifikować ją jako podchodzącą pod jeden z trzech
41

Zob. szerzej także R. Kulski, Ochrona interesów zbiorowych..., s. 176–184.
Podrozdział napisano głównie w oparciu o szczegółowe opracowanie R. Kulskiego, Ochrona interesów zbiorowych..., s. 165 i n., w artykule wykorzystano tłumaczenia aktów prawnych
i instytucji zastosowane przez tego autora we wskazanej pracy.
41
Zob. szerzej przypis 28.
42
Por. Rule 23(a) FRCP.
39

40
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rodzajów powództw zbiorowych (types of classaction) przewidzianych w Rule
23(b) FRCP43.
Pierwszy rodzaj powództwa class action określa się mianem anti-prejudice
class action. Nazwa ta bierze się stąd, że możliwe jest ono do wytoczenia, jeżeli
przeprowadzenie oddzielnych spraw mogłoby doprowadzić do wydania sprzecznych lub różnych rozstrzygnięć w każdej z nich. Skarga ta ma przede wszystkim
zapobiec rozbieżnościom mogącym wystąpić w orzecznictwie przy rozpoznawaniu podobnych (czasem wręcz identycznych) spraw przez różne sądy. Drugi typ
class action jest dopuszczalny, jeżeli strona przeciwna grupie stosuje przy swojej
obronie zarzuty mogące mieć zastosowanie do całej grupy. Zaś o dopuszczalności trzeciego typu class action można mówić, jeżeli w danej sprawie wspólne
problemy prawne i faktyczne przeważają nad kwestiami dotyczącymi poszczególnych członków grupy, a przy tym procedura class action jest lepsza od innych
dostępnych metod sprawiedliwego i skutecznego rozpoznawania sporu.
P. Pogonowski zebrał okoliczności wskazane w Rule 23 FRCP warunkujące
możliwość prowadzenia class action i na tej podstawie wyróżnił sześć przesłanek
uruchomienia tego trybu44, tj.:
1) liczebności (klasa musi być na tyle liczna, że zdanie się na współuczestnictwo w sporze jest niewykonalne);
2) wspólności (istnieją wspólne zagadnienia faktyczne i prawne);
3) typowości (reprezentatywności) nienazwanych członków klasy (roszczenia
powoda reprezentującego klasę są typowe, reprezentatywne);
4) dominacji (zagadnienia wspólne dominują nad indywidualnymi);
5) subsydiarności (mechanizm postępowania stanowi lepsze rozwiązanie od
innych metod rozstrzygania sporów); oraz
6) adekwatności reprezentacji (reprezentanci klasy w adekwatnym stopniu
będą reprezentować jej interesy).
Warto zwrócić uwagę na sam sposób sformułowania przytoczonej regulacji.
Można stwierdzić, że wymienione przesłanki są tak ujęte, iż decyzja o dopuszczalności procedowania w trybie class action została w dość szerokim zakresie
pozostawiona uznaniu organu prowadzącego postępowanie, a to na jego stronach
spoczywał będzie ciężar wykazania dostatecznego spełnienia stawianych wymogów. Ponadto potwierdzenie, że postępowanie może toczyć się w trybie właściwym dla powództwa zbiorowego, nigdy nie jest ostateczne45. Sąd może zatem na
każdym etapie stwierdzić, że class action nie jest dopuszczalne. Ma to istotne
znaczenie z perspektywy ochrony interesu członków postępowania grupowego.
Wprawdzie wyrazili oni zgodę na wzięcie udziału w postępowaniu prowadzonym
w tym trybie i przez to będą również związani kończącym je orzeczeniem sądu,
Por. Rule 23(b) FRCP.
Zob. więcej P. Pogonowski, Postępowanie grupowe…, s. 91 i n., oraz literatura tam
wskazana.
45
Za R. Kulski, Ochrona interesów zbiorowych..., s. 172.
43

44
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jednak nie można zapominać, że ich wpływ na toczące się postępowanie jest
o wiele bardziej ograniczony, niż gdyby występowali w procesie samodzielnie.
Przy tym należy przyznać, że nawet wybrany z dołożeniem największej staranności reprezentant grupy nie jest w stanie zadbać o interesy jej członków w takim
stopniu, jak zrobiłby to pełnomocnik strony w klasycznym postępowaniu46.
Zarówno pozostawiony sądowi przez regulację luz decyzyjny w kwestii
oceny spełnienia przesłanek dopuszczalności class action, jak i swoista niepewność co do utrzymania jego ostatecznej zgody na ten tryb nie wywołują sprzeciwu w amerykańskiej doktrynie. Ze względu na fakt, że powództwo zbiorowe
obejmuje prawa tak wielu osób i często wiąże się z wysoce skomplikowanymi
zagadnieniami, sądy amerykańskie muszą stosować szczególne procedury w celu
kierowania procesem oraz zapewnienia sprawiedliwego przedstawienia wszystkich spraw47.

3. PRZEJŚCIE DO ANALIZY PRAWNOPORÓWNAWCZEJ
Dalsze rozważania sprowadzą się do analizy porównawczej początkowych
faz class action i uznawanego za odpowiadające mu w polskim systemie prawnym postępowania grupowego. Wybór tego etapu postępowania nie jest przypadkowy. Doświadczenia systemów prawnych na całym świecie wskazują, że to
właśnie określenie tzw. warunków skuteczności powództwa grupowego stanowi
największą trudność poszczególnych regulacji. Ponadto warto zwrócić uwagę, że
to właśnie obecność fazy wstępnej (tzw. certyfikacji pozwu) jest jednym z niewielu punktów łączących tak dalece zróżnicowane postępowania grupowe różnych systemów prawnych48. Nie tylko przez wzgląd na rozmiary niniejszej pracy,
lecz przede wszystkim na niecelowość przedstawiania szczegółowych rozwiązań
przyjętych w postępowaniach grupowych w poszczególnych stanach w dalszej
części zostaną przedstawione jedynie rozwiązania przyjęte na poziomie procedury federalnej49. Należy przy tym podkreślić, że przyjęta zarówno w Polsce, jak

46
Na temat osób reprezentanta oraz przedstawiciela grupy w polskim postępowaniu grupowym zob. szerzej P. Pogonowski, Postępowanie grupowe..., s. 163–165 oraz P. Grzegorczyk, Ustawa o dochodzeniu roszczeń…, s. 45 i n.
47
Cytat w opracowaniu R. Kulskiego za: J. H. Friedenthal, M. Kay Kane, A. R. Miller, Civil
Procedure, St. Paul, Minnesota 1999, s. 759, (w:) R. Kulski, Ochrona interesów zbiorowych...,
s. 171–172.
48
Tak A. Jaworski, Dopuszczalność postępowania grupowego – uwagi porównawcze, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 11–12, s. 50 i n.
49
Patrz przypisy nr 28, 42 i 43.
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i w innych państwach kontynentalnej kultury prawnej konstrukcja postępowania
grupowego wykazuje niewiele podobieństw do wzorca amerykańskiego50.
Bezrefleksyjne porównywanie amerykańskiej instytucji class action do któregokolwiek z wypracowanych w systemach europejskich modeli postępowań
grupowych czynione bez zachowania odpowiedniego dystansu byłoby obarczone
błędem metodologicznym i w żadnym wypadku nie stanowi celu niniejszej pracy.
Praca ta ma na celu jedynie przyjrzenie się procedurom class action i postępowania grupowego z perspektywy interesu grupowego. Idea stojąca za wzorcowym
class action – objęcie ochroną prawną wielu podmiotów w jednym postępowaniu
– zaowocowała na gruncie amerykańskim powstaniem dobrze funkcjonującego
instrumentu. Do tej pory inne państwa systemu civil law starają się wypracować
podobnie satysfakcjonujące narzędzie. Może właściwym będzie odwołanie się nie
tyle do jego konkretnych rozwiązań, co do samych założeń pierwotnego powództwa grupowego. Wszak badania prawnoporównawcze kładą nacisk na podejście
funkcjonalne, a nie dogmatyczne51. Ostatecznie, mimo że różnymi sposobami
i w odmiennych uwarunkowaniach systemowych, to zmierzamy do tego samego
celu – objęcia efektywną ochroną prawną interesu wielu podmiotów w ramach
jednego postępowania.

4. INSTYTUCJA ANGLOSASKIEGO CLASS ACTION
A POSTĘPOWANIA GRUPOWE W SYSTEMIE KONTYNENTALNYM
CIVIL LAW
Współczesne formy postępowań grupowych, niezależnie od tego, w jakim
systemie prawnym są wprowadzane, nawiązują do amerykańskiego class action52.
Warto jednak wskazać, że odniesienie to w zasadzie ogranicza się jedynie do
idei ochrony interesów grupowych jako takich. Taka inspiracja w żadnym razie
Zob. m.in. R. Kulski, Ochrona interesów zbiorowych..., s. 165; od strony technicznej oprócz
możliwości ustalenia wynagrodzenia pełnomocnika powoda w oparciu o wysokość kwoty zasądzonej na rzecz jego mocodawcy (tzw. success fee) trudno wskazać jednoznacznie miejsce, w którym systemy te przyjmują podobne rozwiązania.
51
M. Romanowski aprobuje odwoływanie się do idei wyrażanych przez obce kultury prawne;
w jego przekonaniu: „Siłą współczesnego systemu prawnego jest zatem eklektyzm prawny, a nie
nacjonalizm prawny. Istota problemu nie sprowadza się zatem do odrzucenia instytucji pozwu
zbiorowego z powodu jej amerykańskiego pochodzenia, ale odpowiedzi na pytanie o jej funkcjonalność dla prawa polskiego (jakie problemy można w ten sposób rozwiązać) i, w dalszej kolejności, ukształtowanie modelu uwzględniającego cel regulacji i uboczne skutki o charakterze negatywnym, które ujawniły się w stosowaniu instytucji pozwów zbiorowych w innych systemach”
‒ za M. Romanowski, Blaski, cienie i mity pozwów zbiorowych, (w:) J. Gudowski, K. Weitz (red.),
Aurea praxis…, s. 494–495.
52
Zob. R. Kulski, Ochrona interesów zbiorowych..., s. 165.
50
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nie oznacza bezkrytycznego powielania konstrukcji class action wprowadzonej
w Stanach Zjednoczonych. Tamtejszy model głęboko osadzony w amerykańskiej
kulturze prawnej, jako taki nie może spełniać wszystkich standardów stawianych
przez kontynentalne systemy prawne. Co więcej, amerykańskie postępowanie
grupowe spotyka wyraźna i dość jednoznaczna krytyka53. Nie bez przyczyny
w żadnym z państw systemu civil law nie znajdziemy postępowania grupowego
konstrukcyjnie choćby zbliżonego do czystego modelu class action.
Jak już to zostało zasygnalizowane, z perspektywy kontynentalnych systemów prawnych kontrowersje wywołuje rozwiązanie amerykańskie dotyczące
przyznania legitymacji procesowej do wytoczenia powództwa. W praktyce może
dochodzić tam do sytuacji, gdy nieokreślony podmiot uzna, że posiada prawo
reprezentowania grupy. Taka możliwość kreowania grupy przez reprezentanta
stwarza szerokie pole do nadużyć, tj. aranżowanie procesu skrojonego wprost
pod class action jedynie w celu osiągnięcia indywidualnych korzyści. Systemom
kontynentalnym, w których można zauważyć prawidłowość, że jedynym uprawnionym do wniesienia do sądu powództwa jest indywidualny podmiot dysponujący danym roszczeniem, rozstrzygnięcie kwestii dopuszczalności rozszerzenia
tej legitymacji w postępowaniu grupowym i jej usprawiedliwienia zdaje się przysparzać najwięcej trudności54. W tym przedmiocie państwom z kultury civil law
mogłoby okazać się przydatne sięgnięcie do teorii interesów zbiorowych wypracowanych w amerykańskim ustawodawstwie55.
Inne obawy systemów kontynentalnych żywione w stosunku do class action
biorą się z niedomagań instytucji ujawniających się przy jej stosowaniu. Wśród
niepożądanych zjawisk, jakie wywołuje, wymienia się m.in. forum shopping czy
blackmail settlements.
Zjawisko forum shopping polega na tym, że powód może wybrać, przed
jakim sądem stanowym będzie prowadzona sprawa. W przypadku, gdy powód
i pozwany mają siedzibę w różnych stanach, wtedy pozwany może się bronić
przed jurysdykcją stanową wybraną przez powoda, żądając przeniesienia sprawy
do rozpatrzenia przez sąd federalny56. W praktyce sprowadzało się to do tego, że

Przeglądu podstawowych argumentów zarówno pochlebnych, jak i krytycznych podnoszonych przez przeciwników i zwolenników polskiej ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym dokonuje M. Romanowski, Blaski, cienie i mity pozwów zbiorowych, (w:)
J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea praxis…, s. 481 i n.; zob. także argumenty za i przeciw instytucji postępowania grupowego: P. Pogonowski, Postępowanie grupowe..., s. 42–52.
54
O zasadniczym problemie, czy podmioty uprawnione do wytoczenia określonego powództwa mogą rościć sobie prawo do wytoczenia powództwa w interesie ogólnym na gruncie prawa
francuskiego zob. I. B. Mika, D. Kasprzycki, Class action a ochrona..., s. 17.
55
Ibidem. O teoriach interesów zbiorowych więcej na stronach 8–9.
56
Za M. Romanowski, Blaski, cienie i mity pozwów zbiorowych, (w:) J. Gudowski, K. Weitz
(red.), Aurea praxis…, s. 499.
53

POSTĘPOWANIE GRUPOWE, CZYLI SPOSÓB OBJĘCIA OCHRONĄ...

311

powód składał pozew w jurysdykcji, którą uważał za przyjazną dla rozpatrywania danej kategorii spraw z korzyścią dla niego57.
Do blackmail settlements w class action może dojść w sytuacji, gdy pełnomocnicy powodów dążą do zawarcia z pozwanym ugody mającej zapobiec uruchomieniu postępowania grupowego. Nie pozostawiając w tej kwestii złudzeń,
należy stwierdzić fakt, że przedstawiciele ci prowadzą pertraktacje w sposób najbardziej korzystny dla nich samych. Pełnomocnicy powodów dbają więc przede
wszystkim o własne interesy ekonomiczne, nie bacząc na wysokość odszkodowania, jaka ostatecznie przypadnie ich mocodawcom58.
Podzielając krytykę z wielu względów niedomagającej regulacji amerykańskiej, należy mieć na uwadze, że spore nadużycia, do jakich może dojść przy stosowaniu class action, mogą okazać się w równym stopniu wymierzone zarówno
w zasady sprawiedliwości, jak i tolerowanie poczucia bezkarności przy braku
instytucji takich jak class action59. Należy poważnie zastanowić się nad decyzjami legislacyjnymi w przedmiocie rezygnacji z zastosowania konkretnych rozwiązań postępowań grupowych, ze względu na pojawiające się przy korzystaniu
z nich anomalie. Podejmując je, może zarazem dojść do zmniejszenia, a nawet
odmowy udzielenia ochrony prawnej interesom podmiotów, dla których niejednokrotnie jedynym realnym sposobem na dochodzenie własnego roszczenia
mógłby być właśnie tryb postępowania grupowego.

5. POSTĘPOWANIE GRUPOWE W POLSKIM SYSTEMIE
PRAWNYM
Zarówno istota amerykańskiego class action, jak i instytucja polskiego postępowania grupowego leży w możliwości wytoczenia jednego powództwa w interesie wielu podmiotów. Do 2009 r. rodzima procedura cywilna nie znała instytucji
grupowego dochodzenia roszczeń. W przypadku wystąpienia wielopodmiotowości stosunku materialnoprawnego na gruncie postępowania cywilnego posłuZapobieżeniu instrumentalnego traktowania class action jako sposobu szantażowania pozwanego miało służyć uchwalenie w 2005 r. Class Action Fairness Act (ustawa o sprawiedliwym
postępowaniu grupowym), która wprowadziła m.in. wyłączną jurysdykcję sądów federalnych
w zakresie pozwów zbiorowych o określonej wartości, za: M. Romanowski, Blaski, cienie i mity
pozwów zbiorowych, (w:) J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea praxis..., s. 500.
58
Za M. Romanowski, Blaski, cienie i mity pozwów zbiorowych, (w:) J. Gudowski, K. Weitz
(red.), Aurea praxis..., s. 500. Przykłady takiego „zalegalizowanego szantażu” podaje również
I. B. Mika, D. Kasprzycki, Class action a ochrona..., s. 16, o zjawisku ugód wymuszanych szantażem zob. także P. Pogonowskiego, Postępowanie grupowe..., s. 93.
59
Do takiej konstatacji dochodzi M. Romanowski, Blaski, cienie i mity pozwów zbiorowych,
(w:) J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea praxis..., s. 516.
57
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giwano się m.in. przewidzianymi w ustawie instytucją współuczestnictwa
formalnego60, a także postępowaniem o uznanie postanowień wzorca umowy za
niedozwolony61.
Dnia 19 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym62. Ustawa była dotychczas jednokrotnie nowelizowana63.
5.1. DOPUSZCZALNOŚĆ POSTĘPOWANIA GRUPOWEGO

Ustawa zawiera definicję legalną postępowania grupowego, określając je jako
„postępowanie cywilne w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej (postępowanie grupowe)”. Grupa podmiotów może występować
wyłącznie po stronie powodowej.
Rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym odbywa się na wniosek
strony powodowej dołączony do pozwu. W pierwszej fazie postępowania grupowego (wspomniana już faza certyfikacji pozwu) sąd bada dopuszczalność
procedowania w tym trybie. Zależy ona od spełnienia ustawowo wskazanych
przesłanek64, do których należą:
60
Co prawda sformułowanie z art. 1 ust. 1 ustawy o dochodzeniu roszczeń, iż w postępowaniu grupowym są dochodzone „roszczenia jednego rodzaju, (...) oparte na tej samej lub takiej
samej podstawie faktycznej”, nawiązuje do art. 72 § 1 pkt 2 k.p.c., to jednak dopuszczalność
postępowania grupowego nie jest uwarunkowana wystąpieniem jednakowej podstawy prawnej.
Ponadto poszczególnych podmiotów występujących po zbiorowej stronie powodowej nie można zakwalifikować jako stron w znaczeniu procesowym. Po stronie powodowej występuje jeden
podmiot – reprezentant grupy w roli powoda (tzw. strony w znaczeniu formalnym), który na etapie procesu niejako przejmuje legitymacje czynne członków grupy (podmiotów występujących
w tym wypadku wyłącznie w roli tzw. strony w znaczeniu materialnym); o współuczestnictwie
procesowym jako innej formie udziału w postępowaniu większej liczby podmiotów zob. szerzej:
M. Sieradzka, Pozew grupowy jako instrument…, s. 388 i n.; o błędnym kojarzeniu obu instytucji
także: M. Rejdak, P. Pietkiewicz, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
Komentarz, Warszawa 2001, s. 45–46; szerzej o wielopodmiotowości w postępowaniu cywilnym
zob. M. Jędrzejewska, Współuczestnictwo procesowe. Istota – zakres – rodzaje, Warszawa 1975,
s. 207 i n.
61
Jako konstrukcje zbliżone w swych założeniach do charakteru class action wskazuje się
również udział w postępowaniu prokuratora i organizacji pozarządowych (strony w znaczeniu formalnym), które to podmioty mogą wszczynać postępowania lub wstępować do już toczących się
w imieniu i na rzecz innych podmiotów (strony w znaczeniu materialnym) – tak zob. I. B. Mika,
D. Kasprzycki, Class action a ochrona..., s. 18 i n.
62
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 573 (dalej: ustawa o dochodzeniu roszczeń).
63
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r., poz. 933), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.
64
Są to tzw. warunki skuteczności powództwa grupowego; należy także pamiętać, że przesłanki procesowe wykształcone w postępowaniu zwykłym pozostają aktualne również w postępowaniu grupowym, do którego w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy
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1) liczebność grupy (gdzie zastosowano minimalny wymóg 10 osób);
2) jednorodzajowość roszczeń65 członków grupy;
3) określony rodzaj sprawy66 (roszczenia z tytułu odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, czynów niedozwolonych,
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego lub bezpodstawnego wzbogacenia, a w odniesieniu do roszczeń
o ochronę konsumentów, także w innych sprawach; dodatkowo, w ograniczonym
zakresie, roszczenia o ochronę dóbr osobistych);
4) tożsamość podstawy faktycznej roszczeń członków grupy;
5) ujednolicenie wysokości roszczenia każdego członka grupy, przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy (jeżeli w postępowaniu grupowym dochodzone są roszczenia pieniężne).
Patrząc na wymienione przesłanki, można stwierdzić, iż sprowadzają się one
do typowości (wspólności) roszczeń poszczególnych członków grupy67.
O spełnieniu powyższych warunków dopuszczalności postępowania grupowego w myśl ustawy o dochodzeniu roszczeń sąd rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym i odrzuca pozew, jeżeli sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu
grupowym68. W przeciwnym razie sąd obligatoryjnie wydaje postanowienie
o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym.
Kodeksu postępowania cywilnego (art. 24 ust. 1 ustawy o dochodzeniu roszczeń), za: P. Grzegorczyk, Ustawa o dochodzeniu roszczeń…, s. 42 i n.
65
Chodzi o roszczenie w znaczeniu formalnym, o którym dokładniej m.in. w postanowieniu
Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2015 r., I CSK 533/14, OSNC 2015, nr 7–8, poz. 97.
66
Pod względem zmian zakresu przedmiotowego ustawy o dochodzeniu roszczeń polska regulacja może już odnotować w swojej krótkiej historii kilka znaczących zwrotów. Początkowo
zakładano, że nowy instrument będzie miał uniwersalne zastosowanie. Jednak poprawki wprowadzone na etapie prac komisji senackiej i zatwierdzone później przez Sejm zwęziły jej zakres do
wyłącznie trzech rodzajów spraw: o roszczenia o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych.
Dodatkowo wyłączona została możliwość dochodzenia w tym trybie roszczeń o ochronę dóbr osobistych. Nie tyle wąski, co nieprecyzyjnie określony zakres przedmiotowy ustawy o dochodzeniu
roszczeń od samego początku był krytycznie oceniany. Rodził on obawę, że sama decyzja o tym,
czy dana sprawa podpada pod jej reżim, wywoła trudności interpretacyjne. Ostatnia nowelizacja
stanowi częściową odpowiedź na postulaty poszerzenia zakresu przedmiotowego regulacji. Jednakże forma, w jakiej obecnie został sformułowany znowelizowany art. 1 ustawy o dochodzeniu
roszczeń (dotyczący zakresu przedmiotowego ustawy) pod względem przejrzystości, pozostawia
wiele do życzenia. Wydaje się, że ustawodawca, coraz dalej odchodząc od założenia sektorowego
uregulowania, powraca do pierwotnej koncepcji uniwersalnej instytucji; więcej informacji: Zapis
stenograficzny (1236) 143, posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu
25 listopada 2009 r., VII kadencja Sejmu, oraz Zapis stenograficzny (1255), Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (260) oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (146)
w dniu 2 grudnia 2009 r., VII kadencja Sejmu.
67
Szerzej zob. np. M. Sieradzka, Postępowanie grupowe – kolejny krok w kierunku wzmocnienia ochrony interesu wielu podmiotów w jednym postępowaniu, „Przegląd Prawa Handlowego”
2010, nr 4, s. 11.
68
Mówimy wtedy o niedopuszczalności postępowania grupowego.
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Samo pobieżne zapoznanie się z ustawowymi przesłankami dopuszczalności
powództwa grupowego w zestawieniu z Rule 23 FRCP skłania do wyciągnięcia wniosku, że są one mniej rygorystyczne niż przy powództwie class action.
Norma w tym zakresie jest tak skonstruowana, że w przypadku spełnienia enumeratywnie wymienionych warunków sąd musi wydać postanowienie o wszczęciu postępowania grupowego i to nawet jeżeli w jego przekonaniu rozpoznanie
poszczególnych spraw w osobnych postępowaniach byłoby rozwiązaniem bardziej efektywnym69. Ponadto, w wyniku ostatniej nowelizacji polskiej ustawy,
wyłączona została możliwość ponownego badania dopuszczalności prowadzenia postępowania grupowego. Nowo wprowadzony art. 10a stanowi, że po
uprawomocnieniu się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w tym trybie, jego
dopuszczalność nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku postępowania.
Oznacza to, że postępowanie grupowe nie tyle będzie mogło, co będzie musiało
być dalej prowadzone, mimo odpadnięcia po certyfikacji jakiejkolwiek przesłanki dopuszczalności rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym (art. 1
i 2 ustawy o dochodzeniu roszczeń), czyli np. pomimo spadku liczby członków
grupy poniżej 10 osób na skutek śmierci jednego z nich. Możliwość zajścia takiej
ewentualności w wielu wypadkach stawia pod znakiem zapytania słuszność
zmian ustawy o dochodzeniu roszczeń dokonanych w tym zakresie. Można pokusić się o stwierdzenie, że ze względu na to, iż wstępny etap postępowania grupowego w praktyce okazał się tak problematyczny i długotrwały, stanowiąc tym
samym jeden z najsłabszych punktów całego postępowania, ustawodawca chciał
w sposób jednoznaczny odebrać możliwość jego powtarzania. Nie podważając
całkowicie zasadności kierujących nim pobudek, sam sposób, w jaki z punktu
widzenia techniki legislacyjnej zamknął drogę powrotu do ponownego rozważenia celowości uruchamiania trybu postępowania grupowego, jest co najmniej
nieprzekonujący. Sąd, który rozstrzygając o dopuszczalności postępowania grupowego pełni rolę organizatora postępowania, stojący w pewnym sensie obok
całego postępowania, jest jedynym ośrodkiem mogącym obiektywnie ocenić jego
celowość. Został przy tym ograniczony w swoich działaniach dwojako – wpierw
przez wskazanie bezwzględnych kryteriów znacznie zawężających zakres jego
swobody podjęcia decyzji o dopuszczalności postępowania, a następnie przez
odebranie mu możliwości jej skontrolowania na dalszych etapach procesu. Takie
rozwiązania należałoby ocenić negatywnie z perspektywy konieczności zadbania o odpowiednią ochronę interesu grupowego. Niejednokrotnie bowiem może
zajść sytuacja, w której formalnie dopuszczalne będzie wszczęcie postępowania
grupowego, jednak z pewnych względów70 uruchamianie takiego trybu byłoby
69
Więcej w tej kwestii zob. raport M. Szafrańska-Rejdak, Funkcjonowanie w praktyce sądowej ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, s. 27
i n., http://www.iws.org.pl/analizy-i-raporty/raporty (dostęp: 15.05.2018 r.).
70
Np. ze względu na to, że w sprawie indywidualne okoliczności dotyczące poszczególnych
członków grupy przeważają nad okolicznościami wspólnymi dla nich wszystkich.
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wprost niecelowe71. Wydaje się, że warto rozważyć wprowadzenie w ustawie
o dochodzeniu roszczeń odpowiednich zmian, które zapewniłyby w takich sytuacjach gwarancję uniknięcia przeprowadzania nieefektywnych postępowań.
5.2. ODRĘBNOŚĆ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU
GRUPOWYM

Postępowanie grupowe ma charakter autonomiczny względem postępowań
uregulowanych dotychczas w Kodeksie postępowania cywilnego, co w ujęciu
systemowym kwalifikuje je jako pozakodeksowe postępowanie sądowe72. Ustawa
w pełni normuje problematykę powództw grupowych, z tym zastrzeżeniem, że
czyni to na dwa sposoby: samodzielnie reguluje nowe zagadnienia, a w pozostałym zakresie odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Polski ustawodawca miał możliwość umieszczenia przepisów
o nowym typie postępowania, dokonując zmian wprost w Kodeksie postępowania
cywilnego, dlatego przyjęte rozwiązanie może w pierwszej chwili dziwić, zważywszy że przez takie rozczłonowanie regulacji całe postępowanie z pewnością
traci na przejrzystości73. Jednakże nowa instytucja, jako zorientowana na udzielanie ochrony interesowi grupowemu, jest u podstaw odmienna od postępowań
obecnie przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego74. Fakt umieszczenia jej poza podstawowym aktem proceduralnym podkreśla, że tylko w zakresie
niezbędnym i to drogą głębokiej adaptacji można do niej stosować jego przepisy.
W założeniu regulacja postępowania grupowego miała być na tyle samodzielna,
by przy jej wykorzystaniu można było odciąć się od dotychczasowych rozwiązań,
„Nie każda bowiem sprawa spełniająca warunki formalne jest rzeczywiście sprawą, której dedykowane jest postępowanie grupowe. To bowiem (...) dotyczyć powinno wyłącznie spraw
cywilnych, gdzie dochodzone są roszczenia, których źródłem są zdarzenia o charakterze rzeczywiście masowym” ‒ tak w raporcie zob. M. Szafrańska-Rejdak, Funkcjonowanie w praktyce
sądowej…, s. 28.
72
O postępowaniu grupowym jako postępowaniu pozakodeksowym więcej zob. P. Grzegorczyk, Ustawa o dochodzeniu roszczeń…, s. 22–26.
73
Decyzji tej nie można jednak uznać za nieuzasadnioną co najmniej z dwóch powodów.
Przede wszystkim o pozakodeksowym uregulowaniu zadecydowały względy natury pragmatycznej. Wprowadzając nową instytucję o charakterze nieznajdującym odpowiednika w polskim
porządku prawnym, chciano zachować szczególną ostrożność. Negatywne skutki wprowadzenia
ustawy o dochodzeniu roszczeń mogły okazać się na tyle poważne, żeby wymagać od ustawodawcy uchylenia dysfunkcjonalnej (określenie użyte w uzasadnieniu ustawy o dochodzeniu roszczeń)
instytucji. Ustawodawcą kierowało przekonanie, iż najpierw należy się przekonać, jak nowe przepisy będą funkcjonowały w praktyce, a dopiero potem ocenić, czy warto zamieścić je w podstawowym akcie. Za uregulowaniem pozakodeksowym przemawiała również potrzeba zachowania
stabilności Kodeksu postępowania cywilnego i tak już nadmiernie poddawanego zmianom. Poza
tym umieszczenie regulacji w odrębnym akcie dodatkowo podkreśla autonomiczność postępowania grupowego.
74
Zob. P. Pogonowski, Postępowanie grupowe..., s. 156.
71
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gdyż pozostając przy nich, narażalibyśmy się na zajście sprzeczności paraliżującej stosowanie ustawy75.
Patrząc na ten nowy rodzaj postępowania w ujęciu systemowym, można
wprost wskazać elementy wyraźnie wyróżniające je na tle do tej pory funkcjonujących. Sama jednak świadomość konieczności dokonania dystynkcji „dawnych” i „nowego” rozwiązania proceduralnego okazuje się niewystarczająca.
Początkowo sceptyczne podejście do nowej instytucji nie zmieniło się na etapie
stosowania ustawy o dochodzeniu roszczeń. W dalszym ciągu zarówno organy
procesowe, jak i zainteresowani wytoczeniem powództwa zbiorowego sięgają po
tę instytucję z dużą ostrożnością76.
Jedna z przyczyn problemów powstających przy dokonywaniu wykładni
ustawy o dochodzeniu roszczeń wydaje się tkwić w różnorodności źródeł,
z jakich ustawodawca czerpał zastosowane w niej szczegółowe rozwiązania.
Pracom nad projektem aktu towarzyszyły wytężone badania komparatystyczne,
podczas których legislator starannie zaznajomił się z mechanizmami postępowań
grupowych do tej pory wprowadzonych w innych systemach prawnych. Nawet
najbardziej wnikliwe analizy nie wyeliminują jednak ryzyka, jakie niesie ze sobą
fakt wprowadzania do polskiego systemu wielu nieznanych dotychczas rozwiązań. Z konieczności każda przyjęta regulacja byłaby swoistym eksperymentem,
którego skutki były przeważnie nie do przewidzenia na etapie prac legislacyjnych. Toteż od samego początku nie było złudzeń co do późniejszych trudności
stosowania regulacji ustawy o dochodzeniu roszczeń77.
Bezwiedne odwoływanie się do dotychczas przyjętych w Kodeksie postępowanie cywilnego rozwiązań stanowi chyba największe niebezpieczeństwo pojawiające się przy wykładni regulacji postępowania grupowego. Zasadniczy błąd
polegałby w tym wypadku na apriorycznym założeniu, że dotychczasowe mechanizmy, zorientowane na indywidualną ochronę prawną, znajdą wprost zastosowanie do nowego postępowania. Prowadziłoby to do wypaczenia sensu z założenia
autonomicznej instytucji, która miała na celu zobiektywizować proces cywilny.
Postępowanie grupowe jest całkowitym novum nie tylko w polskim porządku
prawnym, ale także nadal pozostaje instytucją obcą w ujęciu europejskim.
Takie pierwotne założenie trzeba przyjmować zawsze zarówno przystępując do
wykładni samej ustawy, jak i na etapie uzupełniającego stosowania uregulowań
Kodeksu postępowania cywilnego78. W najszerszym ujęciu sama idea zbioro75
P. Pogonowski pochwala takie rozwiązanie, argumentując, że „zakres niezbędnych odstępstw od ogólnych regulacji poszczególnych instytucji procesowych w przypadku wprowadzenia postępowania grupowego byłby na tyle szeroki, że powodowałby dekompozycję Kodeksu”,
zob. P. Pogonowski, Postępowanie grupowe…, s. 181.
76
Więcej o wykorzystywaniu instytucji postępowania grupowego w latach 2009–2017 zob.
raport M. Szafrańska-Rejdak, Funkcjonowanie w praktyce sądowej...
77
Zob. P. Grzegorczyk, Ustawa o dochodzeniu roszczeń…, s. 16–17.
78
Warto przywołać dyskusje nad projektem ustawy o dochodzeniu roszczeń, które toczyły
się w toku procesu legislacyjnego. Na etapie prac komisji sejmowej kontrowersje wzbudzała treść
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wej ochrony interesów indywidualnych pierwotnie powstała na gruncie systemu
prawnego common law. Przez wzgląd na to, że pochodzi z innej kultury prawnej, konieczna jest ostrożność na etapie jej stosowania w jakimkolwiek systemie
prawnym z kręgu civil law.

6. UWAGI KOŃCOWE
Z perspektywy czasu okazało się, że samo spełnienie ustawowych przesłanek
dopuszczalności polskiego postępowania grupowego, sformułowanych w przedstawiony sposób, nie w każdym przypadku będzie świadczyć o rzeczywistej
zasadności uruchamiania tego trybu. W świetle ekonomii procesowej wskazany
problem jest związany z tym, że normatywnie w postępowaniu grupowym jednoznacznie nie obowiązuje zasada subsydiarności, czyli celowości, efektywności79.
Wyżej wymienione przesłanki przy kumulatywnym zajściu nakładają na sąd
obowiązek wszczęcia postępowania grupowego. Sąd nie jest ostatecznie uprawniony do samodzielnego zdecydowania o tym, czy rozpoznanie konkretnych
spraw w tym trybie jest racjonalnym rozwiązaniem. Wobec spełnienia przywołanych wyżej warunków musi wydać postanowienie o wszczęciu postępowania
grupowego, nawet jeżeli w jego przekonaniu postępowanie grupowe byłoby bardziej długotrwałe i kosztowne, a co za tym idzie, niekorzystne zarówno dla stron,
jak i wymiaru sprawiedliwości. Jak to ujął S. Dąbrowski: „Proces stosowania
prawa nie poddaje się algorytmizacji, nie zawsze reguły walidacyjne danego systemu prawnego są jednoznaczne, niejednokrotnie normy systemu są niezgodne
ówczesnego art. 24 (dokładniej: ust. 1), który w kwestiach nieuregulowanych w ustawie wskazywał
na „odpowiednie” stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, co oznaczało stosowanie go wprost, ze zmianami albo niestosowanie go w ogóle. Broniąc utrzymania przepisu w pierwotnym brzmieniu, wysunięto argument, iż przy stosowaniu ustawy o dochodzeniu roszczeń może
dojść do konieczności powołania się w wykładni konkretnych przepisów bezpośrednio na zasadniczą odmienność instytucji postępowania grupowego. Ostatecznie w toku prac komisji sejmowej
przeredagowano artykuł, usuwając z niego samo słowo „odpowiednio”. Takie rozwiązanie nie zakończyło jednak dyskusji nad zakresem i charakterem stosowania przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego. Z perspektywy czasu można wskazać, że ta poprawka wywołała jeszcze więcej trudności przy stosowaniu ustawy o dochodzeniu roszczeń. W orzeczeniach, które zapadały w dotychczas
przeprowadzanych postępowaniach, w wielu wypadkach przy wykładni przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń bezpośrednio odwoływano się właśnie do odrębności nowej regulacji i wskazywano
na konieczność dokonywania autonomicznej wykładni jej pojęć; więcej zob. art. 24 projektu ustawy
o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym m.in. w Sprawozdaniu Podkomisji Nadzwyczajnej z dnia 14 lipca 2009 r., druk sejmowy VI kadencji nr 1829; a także zapis prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (nr 167) Biuletyn nr: 2857/VI z dnia 21 października 2009 r.; także
online: http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr6/SPC-167 (dostep: 15.05.2018 r.).
79
Do takich wniosków dochodzi w swoim raporcie M. Szafrańska-Rejdak, Funkcjonowanie
w praktyce sądowej…, s. 26.
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ze sobą, przepisy zawierają luz decyzyjny dla ocen sędziowskich, co niejednokrotnie wymaga oderwania się sędziego od samego tekstu ustaw (...) Z pewnością
[sędzia – przyp. A.R.] nie może uzurpować sobie prawa i kompetencji zastrzeżonych władzy ustawodawczej, ma jednak jako swój oręż swobodę wykładni (...) ma
prawo tak do ustalania treści przepisu prawnego, jak do rozwiązywania wszelkich wątpliwości co do jego rozumienia i trafności zastosowania w konkretnym
przypadku pojęć ocennych80”. Za niebezpieczną należy uznać sytuację, w której
postępowanie cywilne może stać się narzędziem wymierzonym przeciwko stronom, które działając w zaufaniu do wymiaru sprawiedliwości, zdecydowały się
oddać mu do rozpoznania i wydania wiążącego rozstrzygnięcia swój prywatny
spór. Biorąc pod uwagę rozwiązania przyjęte w ustawie o dochodzeniu roszczeń,
wypadałoby stwierdzić, że ryzyko takie mogłoby częściej grozić uczestnikom
postępowania grupowego niż stronom w tradycyjnym procesie.
Przy rozważaniu konkretnych uregulowań instytucji postępowania grupowego nasuwają się pytania podające w wątpliwość spójność całości tej konstrukcji. Z jednej strony zakłada ona rozwiązania, które stawiają postępowanie
grupowe w czołówce pod względem poziomu wymogów profesjonalizacji w standardach proceduralnych81, a z drugiej mocno ogranicza zakres swobody decyzji biorących w nim udział zawodowych uczestników. Nie bez racji wydaje się
stwierdzenie, że wprowadzenie dla nich większej przestrzeni mogłoby niekiedy
zrekompensować niedoskonałości tej regulacji.
W praktyce postępowania grupowe okazały się niemalże za każdym
razem nieefektywne i niespełniające potrzeb, którym miały wyjść naprzeciw82. Zamiast dochodzić tą drogą wielu jednorodzajowych, drobnych roszczeń
o znikomej wartości przedmiotu sporu, na wokandę trafiają sprawy co prawda
wielu poszkodowanych, ale tylko pod względem formalnym doznających jednego rodzaju szkód dających się wspólnie zakwalifikować83. Jak od początku
S. Dąbrowski, Z zagadnień wymiaru sprawiedliwości. Ustrojowa pozycja sędziego, (w:)
J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora
Tadeusza Erecińskiego, t. II, Warszawa 2011, s. 2772.
81
Np. przekazanie postępowań grupowych do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składach trzech sędziów zawodowych bez względu na charakter dochodzonych w nim
roszczeń (art. 3 ust. 2 ustawy o dochodzeniu roszczeń), obowiązkowe zastępstwo powoda przez
profesjonalnego pełnomocnika (art. 4 ust. 4 ustawy o dochodzeniu roszczeń).
82
Właściwie wnioski w tym aspekcie mogą być nawet dalej idące – może to nie ustawa nie
odpowiada pojawiającym się potrzebom, ale rzeczywiste potrzeby nie zostały przez ustawodawcę
odpowiednio zidentyfikowane?
83
Jako sztandarowy przykład wystarczy wskazać postępowanie grupowe w sprawie ofiar
głośnej katastrofy Hali Międzynarodowych Targów Katowickich z 2006 r. W jej wyniku zginęło
65 osób, a spośród ponad 140 rannych 26 osób doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prima
facie wydawałoby się, że postępowanie grupowe będzie odpowiednim dla ofiar trybem skutecznego dochodzenia odszkodowania za poniesione uszczerbki. Okazało się jednak, że okoliczność
samego posiadania jednorodzajowych roszczeń łącząca poszczególnych członków grupy wcale
jeszcze nie świadczy o tym, że tryb postępowania grupowego jest dla nich bardziej efektywny
80
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sygnalizowano84, a co znalazło potwierdzenie w praktyce, z czasem zauważono, że jeżeli w sprawie dominują okoliczności o charakterze indywidualnym,
odpowiedniejsze jest poszukiwanie ochrony w indywidualnych postępowaniach. Koniecznym wydaje się przez to wprowadzenie przepisu stanowiącego
swoisty wentyl bezpieczeństwa przed uniknięciem skazania z różnych przyczyn nieodpowiednich spraw na tryb postępowania grupowego. Klauzula taka
powinna posługiwać się pojęciami niedookreślonymi, pozostawiając sądowi
szersze możliwości interpretacyjne85.
Jak zostało wskazane, instytucja postępowania grupowego już w swoich pierwotnych założeniach miała służyć również (o ile nie przede wszystkim) zaspokojeniu
interesu wymiaru sprawiedliwości. To obiektywizm, którego ośrodek powinien być
umiejscowiony w organie procesowym, powinien ukierunkować narzędzie, jakim
jest postępowanie grupowe, w stronę udzielenia ochrony interesowi grupowemu.
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GROUP PROCEEDINGS – A WAY OF PROTECTING MANY
ENTITIES IN ONE PROCEEDINGS. REMARKS AGAINST
A BACKGROUND OF ANGLO-SAXON CLASS ACTION
REGULATION
Summary
The author begins her work by pointing out how legal regulations remain closely
connected with all areas of life, more specifically the fact that interdependence
between social relations and civil procedure model can be noted. She points out that the
massification of legal events and the resultant necessity to provide simultaneous legal
protection to many entities is one of the biggest challenges that legal systems all around
the world have been facing for a long time. She also notes that legal systems that want to
reflect developments in society must first precisely identify the interests present therein
and then recognize those worthy of legal protection. Among the interests protected by
law is the group interest. In Polish legal system it is protected by the group proceedings.
The author points out that the idea to afford legal protection to many entities in one
proceedings was born in common law system and took a form of class action. She recalls
the considerations that underpinned the introduction of class action and the purposes it
was meant to serve. She also presents the grounds for initiating the class action and the
Polish group proceedings. Noticing the differences between them, the author considers
how they affect the effectiveness of protecting group interests in legal proceedings.
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KONSTYTUCYJNE GWARANCJE PRAW JEDNOSTKI.
MODEL SZWEDZKI I NOWOZELANDZKI

Nowa Zelandia i Szwecja to jedne z najwyżej notowanych krajów w corocznych rankingach uwzględniających czynniki, takie jak: rozwój społeczny, szanse
na zatrudnienie, jakość życia czy też opiekę nad dziećmi (wg rankingu Banku
HSBC z 2016 r. Nowa Zelandia ‒ miejsce 2, Szwecja ‒ miejsce 8). W każdym
z nich ochrona praw człowieka ma bardzo istotne znaczenie, gdyż dzięki temu
życie w nich jest wygodne, często łatwiejsze czy też lepsze. Są to kraje, w których konkretyzacja gwarancji praw człowieka jest jednym z głównych, o ile nie
najważniejszym elementem, któremu muszą sprostać rządy i władze tych państw.
Zarówno Nową Zelandię, jak i Szwecję łączy podobny ustrój państwowy,
gdyż obydwa są monarchiami konstytucyjnymi. Żadne z nich jednak nie posiada
jednolitej ustawy zasadniczej, jaką jest konstytucja. W przypadku Szwecji składa
się ona z czterech aktów, tj.:
1) „Akt o Formie Rządu” (Regeringsformen) z 1974;
2) „Akt o Sukcesji” (Successionsordningen) z 1810;
3) „Akt o Wolności Druku” (Tryckfrihetsgrundlagen) z 1949;
4) „Akt o Wolności Wypowiedzi” (Yttrandefrihetsgrundlagen) z 1991.
Istnieje również „Akt o Riksdagu”, aczkolwiek ma on niższą rangę i nie
wlicza się go w skład ustawy zasadniczej. I mimo że w wymienionym przeze
mnie „Akcie o Formie Rządu” nie zostało użyte wprost wyrażenie o zastosowaniu zasad państwa prawa, to jednak w dwóch pierwszych rozdziałach tego Aktu
znajdujemy wiele norm odpowiadających wymogom koncepcji państwa prawa.
Natomiast Nowa Zelandia jest monarchią konstytucyjną o statusie Commonwealth realm1 i jest wzorowana na ustroju Wielkiej Brytanii, jednak nie da się nie
zauważyć, że jest w pewnym sensie państwem unikatowym w stosunku do reszty
krajów Wspólnoty Brytyjskiej i różni się chociażby jednoizbowym parlamentem.

Tzw. Wspólnota Narodów powstała w 1931 r., gdy został przyjęty Statut Westminsterski.
Kraje związkowe należące do Commonwealth realm są suwerennymi państwami, ale jako jej
członkowie uznają brytyjskiego Monarchę za własnego władcę. Obecnie zrzesza ona niepodległe
kraje, które w ubiegłych wiekach wchodziły w skład brytyjskiego imperium kolonialnego.
1
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W przypadku Nowej Zelandii ustawodawstwo konstytucyjne jest nieco bardziej złożone niż szwedzkie i łączy kilka porządków prawnych. Nie ma dokładnie
sprecyzowanego zakresu ustaw konstytucyjnych, gdyż chociażby prawo zwyczajowe stanowiące normy prawne może przekładać się np. na precedensowe akty
sądów. Jednak z najważniejszych ustaw należy nadmienić, iż na ustawodawstwo
konstytucyjne Nowej Zelandii składa się m.in.:
1) Traktat z Waitangi z 1840 r.;
2) New Zealand Bill of Rights Act 1990;
3) wiele ustaw przyjmowanych i stanowionych przez nowozelandzki parlament;
4) liczne zwyczaje konstytucyjne.
Sprawą absolutnie bezsporną dla obu państw, a wręcz szczególnie szanowaną
i chronioną, pozostają wolności i prawa człowieka i obywatela, zwłaszcza uniwersalne, które obowiązują w każdym cywilizowanym kraju na świecie. Do fundamentalnych z nich zaliczamy prawo do godności, prawo do wolności i prawo
do równości. Każde z nich nawiązuje do praw naturalnych przysługujących każdemu człowiekowi w równym stopniu bez względu na pochodzenie, rasę, płeć
czy też wykształcenie itp.
Ustawodawstwo konstytucyjne Królestwa Szwecji poświęciło wiele miejsca
zagadnieniom wolności i praw człowieka i obywatela, a co się z tym wiąże, gwarancjom praw jednostki jakie zapewnia, by ją chronić.
Dwa pierwsze rozdziały „Aktu o Formie Rządu” są kluczowe w omawianej powyżej tematyce. Przy czym bardzo istotną rolę odgrywa klauzula zawarta
w § 23 Aktu o Formie Rządu, która została dodana do tekstu pierwotnego w 1994 r.,
i która zapewnia, iż „nie może wejść w życie żadna ustawa ani inny akt prawny
sprzeczny z zobowiązaniami Szwecji wynikającymi z Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”. Nakłada ona na Szwecję zobowiązanie się do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i praw zamieszczonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Na podstawie powyższej
Konwencji powołano Europejski Trybunał Praw Człowieka (ang. European Court
of Human Rights)2, który sam w sobie stanowi bardzo ważną gwarancję poszanowania praw przez wszystkie jednostki i pomioty.
Rozdział pierwszy Aktu o Formie Rządu reguluje podstawy ustroju państwowego, ale już w § 2 omawiany Akt gwarantuje poszanowanie najbardziej uniwersalnych praw dotyczących nie tylko obywateli Szwecji, lecz także wszystkich
ludzi, tj. równości oraz wolności i godności osoby ludzkiej. Adresatem zapewnienia tych gwarancji jest władza publiczna. A w kontynuacji tego paragrafu,
skierowanym już bezpośrednio do obywateli Szwecji, znajdujemy zapewnienie
również innych praw, tj. dobrobytu osobistego, ekonomicznego oraz kulturalnego, możliwości realizacji prawa do pracy, mieszkania i wykształcenia, jak rów2
Europejski organ sądowniczy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, powołany w 1959 r. z siedzibą w Strasburgu, rozpatruje skargi obywateli
47 państw członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały Konwencję.
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nież zapewnienia opieki socjalnej i zdrowotnej oraz bezpieczeństwa. A to nie
jedyne zobowiązania, które spoczęły na władzy publicznej. W następnej części
powyższego paragrafu zapewniono zrównoważony rozwój, dbałość o środowisko
naturalne, wspieranie idei demokracji, dbanie o poszanowanie dzieci i przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu płci, koloru skóry, pochodzenia narodowego
czy etnicznego, przynależności językowej lub wyznaniowej, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, wieku lub innej cechy jednostek.
Według powyższego przepisu zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają zapewnione równe prawa i ochronę życia prywatnego i rodzinnego przez władzę
publiczną. Wynika z niego jednoznacznie prospołeczne nawiązanie do stosunków międzyludzkich, a także kładzie się w nim nacisk na postulaty, że to właśnie władza publiczna powinna zadbać i chronić prawa jednostek i obywateli.
Za poszczególnymi prawami i wolnościami, których podmiotami Akt o Formie
Rządu czyni człowieka i obywatela, kryją się określone obowiązki przypisane
właśnie organom władzy państwowej. Mogą one mieć charakter pozytywny, gdy
władze publiczne podejmują działania, by jednostka mogła zrealizować, czy też
dochodzić swoich praw, lub też charakter negatywny, gdy na władze państwowe
nałożony jest obowiązek nieingerowania w działania jednostek, by nie przeszkodzić im w dochodzeniu swoich praw.
Obowiązki władz publicznych przybierają różne formy i każda władza działa
w formach sobie właściwych. Natomiast obowiązkiem ustawodawcy jest ustanowienie przepisów zapewniających możliwość realizacji i ochrony praw i wolności. Obowiązkiem władzy sądowniczej jest zapewnienie ochrony praw i wolności
jednostki w stosunkach z władzami publicznymi i dopilnowanie, by władze
publiczne kierowały się równością, rzeczowością i bezstronnością wobec wszystkich, o czym stanowi rozdział 1 § 9 o „Podstawach ustroju państwowego” Aktu
o Formie Rządu: „Sądy, organy władzy oraz inne podmioty wykonujące zadania
w zakresie administracji publicznej, powinny w swojej działalności kierować się
zasadą równości wszystkich wobec prawa oraz rzeczowością i bezstronnością”.
Interesującą kwestią jest fakt, że w Konstytucji Szwecji ustrojodawca zawarł
wiele praw i wolności jednostki o różnym charakterze, tj. publicznym, osobistym
lub mieszanym, czyli po części osobistym, a po części publicznym. Zostały one
zawarte w rozdziale 2 § 1 Aktu o Formie Rządu i wymienione w sześciu punktach, tj.:
1) wolność wypowiedzi: wolność przekazywania wiadomości za pomocą
słowa, pisma lub obrazu albo w inny sposób, jak również wyrażania myśli, poglądów i uczuć;
2) wolność informacji: wolność zdobywania i otrzymywania wiadomości
oraz uczestniczenia w inny sposób w przekazie informacji;
3) wolność zgromadzeń: wolność organizowania i uczestniczenia w zgromadzeniach mających na celu wymianę informacji, wyrażania poglądów lub inny
podobny cel bądź w celu przedstawienia dzieł sztuki;
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4) wolność demonstracji: wolność organizowania i uczestniczenia w demonstracjach w miejscach publicznych;
5) wolność zrzeszania się: wolność zrzeszania się z innymi osobami dla realizacji celów publicznych lub prywatnych oraz
6) wolność wyznania: wolność wyznawania samemu lub wspólnie z innymi
swojej religii.
Charakterystyczne dla szwedzkiej Konstytucji jest również odniesienie, czy
też zastrzeżenie i gwarancja prawa do prywatności, co zostało zagwarantowane
w rozdziale 2 § 2 Aktu o Formie Rządu. „Nikt, w swoich relacjach z instytucjami
publicznymi, nie może być zmuszany do ujawnienia swoich poglądów politycznych, religijnych i kulturalnych, ani pozostających z nimi w związku. Ponadto nikt
też nie może być zmuszany do uczestnictwa w zgromadzeniu mającym na celu
kształtowanie opinii oraz w demonstracji, jak też do przynależności do organizacji
politycznej, związku wyznaniowego lub innego stowarzyszenia, mających na celu
ujawnienie poglądów określonych w zdaniu 1 niniejszego paragrafu”.
Patrząc na powyższe gwarancje, istotną kwestią jest to, jakich uprawnień
i w jakim zakresie od władzy publicznej mogą domagać się jednostki. Czy jedyną
możliwością jest egzekwowanie ich respektowania na drodze sądowej, czy też
możliwość domagania się tworzenia sposobności do jak najbardziej efektywnego
korzystania z praw i wolności. I jeśli tak, to jak daleko władza publiczna może się
posunąć w swojej ingerencji w sferę prywatną jednostki.
Akt o Formie Rządu zapewnia zarówno gwarancje proceduralne, jak i materialne, czyli wiele instytucji i przepisów mających na celu ochronę praw i wolności człowieka i obywatela. Przy czym stanowi o stosunkach między władzą
publiczną a poszczególnymi jednostkami, między obywatelami czy też mieszkańcami Królestwa Szwecji.
Jedną z najważniejszych gwarancji jest prawo do sądu, czyli inaczej sądowego dochodzenia swoich praw i wolności. Nabiera ono istotnego znaczenia
zwłaszcza w kontekście rozdziału 11 § 3 Aktu o Formie Rządu, według którego
„żaden organ władzy publicznej, nie wyłączając Riksdagu3, nie może określać,
w jaki sposób sądy mają wyrokować w konkretnej sprawie lub w indywidualnych przypadkach stosować przepisy prawa. Żaden organ władzy publicznej nie
ma również prawa wpływać na to, w jaki sposób obowiązki sądowe rozdzielane
są pomiędzy poszczególnych sędziów”. Gwarancje bezstronnego rozstrzygnięcia
sporów dotyczących praw i wolności jednostki daje rozdział 11 § 5 o wymiarze
sprawiedliwości, który stanowi, iż „spory między prywatnymi podmiotami nie
mogą być rozstrzygane przez inne sądy, niż powołane ustawowo organy, chyba że
ustawa stanowi inaczej”.

3
Jednoizbowy parlament Szwecji składający się z 349 posłów wybieranych na czteroletnią
kadencję.
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Istnieje jednak możliwość przekazania przez władze publiczne zadań administracyjnych podmiotom pozapaństwowym, tj.: stowarzyszeniom, zrzeszeniom,
gminom wyznaniowym (z tym że powinny być one zarejestrowane), fundacjom
czy spółkom. Taka regulacja stwarza możliwość wielokrotnej ingerencji powyższych podmiotów w prawa i wolności jednostek. Dlatego też ustrojodawca zastosował istotne ograniczenie, aby podmioty niepaństwowe wykonywały zadania
administracyjne w ramach i „na podstawie ustawy”.
Należy podkreślić, że Akt o Formie Rządu, pomimo iż nie posiada żadnej
regulacji w sprawie sądownictwa konstytucyjnego, to jednak tak ważny przepis,
jak § 19 rozdziału 2 Aktu o Formie Rządu, który stanowi, iż: „Nie może wejść
w życie żadna ustawa ani inny akt normatywny sprzeczny ze zobowiązaniami
Szwecji, wynikającymi z Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności”, a niewątpliwie takimi są prawa i wolności zawarte
w rozdziale 2 Aktu, jest gwarancją ochrony praw jednostki.
Niezwykle istotną jest instytucja Ombudsmana, która została powołana po
raz pierwszy w 1809 r. właśnie w Królestwie Szwecji. Jego podstawową funkcją było kontrolowanie zadań administracji publicznej. Dla porównania w Polsce
podobna instytucja, tj. Rzecznika Praw Obywatelskich, powstała po raz pierwszy
dopiero w 1987 r. Jest to organ wyraźnie oddzielony od administracji i sądownictwa, jednak połączony z parlamentem poprzez sposób jego powoływania oraz
możliwość kontrolowania parlamentu. Jest instytucją powołaną w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa realizacji praw i wolności jednostki, jak również
stoi na straży między właściwymi relacjami między władzą publiczną a obywatelami. Charakterystyczna w regulacjach Aktu o Formie Rządu w przypadku
instytucji Ombudsmana jest możliwość powołania przez Riksdag jednego lub
więcej Ombudsmanów, co wynika bezpośrednio z rozdziału 13 § 6 Aktu. Ma on
(oni) za zadanie „(...) zgodnie z uchwalonym przez Riksdag zakresem uprawnień,
kontrolę stosowania ustaw lub innych aktów normatywnych w zakresie działalności publicznej”. Ustrojodawca upoważnił Ombudsmana do wielu czynności
i uprawnień, które wynikają bezpośrednio z rozdziału 13 § 6. Mianowicie: „Sąd,
organ zarządzający oraz urzędnicy państwowi i gminni mają udostępnić Ombudsmanowi informacje i złożyć wyjaśnienia, których on zażąda. Obowiązek taki
spoczywa ponadto na każdej osobie poddanej kontroli Ombudsmana. Ma prawo
wglądu do postanowień i innych dokumentów sądowych i administracyjnych.
Oskarżyciel publiczny na wniosek Ombudsmana ma obowiązek udzielenia mu
pomocy”. Z powyższego przepisu można się domyślać, gdyż nie zostało to ujęte
stricte w przepisie, że podmioty przejmujące obowiązki od władz publicznych,
tj. podmioty pozapaństwowe, również podlegają kontroli Ombudsmana.
Poza zakresem działalności szwedzkiego Ombudsmana pozostaje sfera naruszania wolności i praw jednostki przez podmioty niepubliczne, tj. podmioty prywatne. W tym zakresie pozostaje jednostkom ochrona sądowa lub quasi-sądowa.
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Poza gwarancjami ujętymi w Akcie o Formie Rządu bardzo interesującą
kwestią jest to, jak wiele miejsca ustawodawstwo konstytucyjne Królestwa Szwecji poświęca zagadnieniom wolności druku i wolności wypowiedzi. Jak ważne
musi być dla całego społeczeństwa szwedzkiego, coraz bardziej zróżnicowanego,
zadbanie o gwarancje prawa czy też zakazu jakiejkolwiek cenzury.
Akt o Wolności Druku (Tryckfrihetsförordningen) został uchwalony 5 kwietnia 1945 r. i był wielokrotnie nowelizowany do chwili obecnej. Akt ten został
ustanowiony dwadzieścia pięć lat przed Aktem o Formie Rządu z 1974 r., z czego
można wywnioskować, że miał on znaczący wpływ na jego kształt.
Akt o Wolności Druku składa się z 14 rozdziałów i przepisów końcowych.
W rozdziale 1 § 1 wyjaśniono, że: „Przez wolność druku należy rozumieć prawo
każdego obywatela szwedzkiego, bez żadnych ograniczeń ze strony organów
władzy państwowej lub innej władzy publicznej do wydawania materiałów drukowanych, a po ich wydaniu prawo do ponoszenia odpowiedzialności za ich
treść jedynie przed sądem, który może orzec karę jedynie wtedy, gdy treść ta jest
sprzeczna z ustawą, wydaną w celu ochrony porządku publicznego, bez ograniczania prawa do publicznego rozpowszechniania wiadomości (…)”. W dalszej
części przepisu zagwarantowano prawo „(…) każdemu obywatelowi szwedzkiemu w ramach przepisów niniejszego Aktu, uchwalonych dla bezpieczeństwa
publicznego i praw jednostki w materiale drukowanym wyjawiać swoje myśli
i poglądy, ogłaszać dokumenty publiczne oraz podawać dane i wiadomości na
każdy temat (…)”.
Każdy obywatel Królestwa Szwecji ma zagwarantowane prawo zapoznania
się z dokumentami publicznymi. Z rozdziału 2 § 3 wynika, że: „Za dokument
uważa się treść wyrażoną pismem lub obrazem bądź zapis, który może zostać
odczytany, wysłuchany, lub w inny sposób odtworzony środkami technicznymi”.
Jest on traktowany jako dokument publiczny, gdy jest przechowywany przez
organ publiczny i został sporządzony lub otrzymany przez organ władzy publicznej. Taki dokument powinien być dostarczony w możliwie jak najkrótszym czasie
umożliwiającym zapoznanie się z jego treścią, bez opłaty, na miejscu. Od reguły
tej istnieją jednak wyjątki. Gdyby udostępnienie go miało spowodować trudności
lub gdyby zapis ten można było uzyskać w najbliżej położonym organie władzy
publicznej, organ nie ma obowiązku udostępnienia dokumentu.
Każdy ma też prawo otrzymać odpis dokumentu bez opłaty, a wniosek o udostępnienie dokumentu kieruje się do organu władzy, który go przechowuje. Istotną
rzeczą jest, że organ taki nie jest uprawniony do tego, żeby badać, w jakim celu
jednostka prosi o dokument, w zakresie szerszym niż jest to niezbędne.
Rozdział 1 § 1 gwarantuje również obywatelom Szwecji prawo do pozyskiwania i dostarczania danych i wiadomości na każdy temat w celu ich opublikowania drukiem. Powyższy Akt ustanawia całkowity zakaz cenzury materiałów
skierowanych do druku ze względu na treść.
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Ustawodawca podkreśla w rozdziale 1 § 4, że każdy, kto rozstrzyga o nadużyciu wolności druku, powinien przede wszystkim zwracać uwagę na treści
wypowiedzi, a dopiero później na formę wyrażania myśli. Natomiast jakiekolwiek
wątpliwości powinien rozstrzygać na korzyść podmiotu wypowiadającego się.
Przedmiotem tego Aktu są materiały wydawane drukiem, materiały powielone, fotokopie lub materiały podobnych technik. Akt o Wolności Druku gwarantuje autorowi materiału drukowanego prawo do anonimowości. Wynika to
z rozdziału 3 § 1, który stanowi, iż: „Autor materiału drukowanego nie ma obowiązku opatrywania go swoim nazwiskiem, pseudonimem lub kryptonimem”.
Ma to istotne znaczenie, ponieważ z rozdziału 3 § 2 wynika iż, w sprawach
o przestępstwa przeciw wolności druku zabronione jest dochodzenie nazwiska
autora, osoby przekazującej wiadomość oraz nazwiska wydawcy materiału drukowanego niebędącego periodykiem. Należy jednak zaznaczyć, że mogą one być
ustalone w drodze postępowania sądowego, o ile osobom tym może być przypisana odpowiedzialność za treść publikacji. Prawo do anonimowości nie może być
naruszone w stosunku do osoby autora lub dostarczyciela wiadomości poprzez
pracowników wydawnictwa oraz przedsiębiorstwa zajmującego się zawodowo
dostarczaniem wiadomości do pism periodycznych. Obowiązek ten może zostać
uchylony, gdy osoba, której jest zagwarantowana anonimowość, wyrazi zgodę na
ujawnienie swej tożsamości lub też gdy postanowi o tym sąd, ze względu na interes ogólny lub jednostkowy na potrzeby prowadzonego postępowania karnego.
Z prawa do anonimowości wynikają też określone w rozdziale 3 § 4 zobowiązania czy też powinności dla organów władzy państwowej lub innych podmiotów
publicznych. Nie są bowiem one uprawnione do „przeprowadzenia dochodzenia
ustalającego autora materiału już wydanego drukiem lub materiału, który ma
być wydany, osoby która wydała lub też miała wydać materiał drukiem, osoby
przekazującej wiadomość zgodnie z rozdziałem 1 § 1 ust. 3 w zakresie szerszym
niż jest to wymagane do wniesienia oskarżenia lub zastosowania innych środków,
niesprzecznych z niniejszym Aktem (…)”. A co najważniejsze, „organ władzy
publicznej lub inny podmiot publiczny nie może też podejmować działań przeciwko komuś, kto w drukowanej publikacji skorzystał z wolności druku lub przyczynił się do takiego wykorzystania”. Ujawnienie tożsamości osób anonimowych
uczestniczących w publikacji materiałów pociąga za sobą sankcje w postaci kary
grzywny lub pozbawienia wolności do 1 roku.
Akt o Wolności Druku zapewnia również każdemu obywatelowi szwedzkiemu prawo do samodzielnego, lub przez inne osoby, sprzedawania i ogólnego
rozpowszechniania materiałów drukowanych.
W rozdziale 7 ustawodawca konstytucyjny wymienił wiele czynów uważanych według prawa za przestępstwa przeciw wolności druku. Istotny z punktu
widzenia prezentowanego tematu jest rozdział 9 powyższego Aktu, w którym
omawiany jest nadzór i wnoszenie oskarżeń. Charakteryzowany jest w nim również podmiot, który czuwa nad gwarancją praw i wolności druku. Rozdział 9
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§ 1 ustanawia, że: „Kanclerz Sprawiedliwości czuwa, by granice wolności druku
określane Aktem o Wolności Druku nie zostały przekroczone”. Akt określa również kompetencje Kanclerza Sprawiedliwości. Jest on bowiem jedynym oskarżycielem w zakresie przestępstw przeciw wolności druku, a jednocześnie jedyną
osobą, która jest uprawniona do wszczęcia postępowania przygotowawczego
w zakresie przestępstw przeciw wolności druku. Oprócz sądów tylko Kanclerz
Sprawiedliwości może stosować środki przymusu wobec podejrzanego. Uprawnieniem rządu jest prawo przedłożenia wniosku o wniesienie oskarżenia w sprawach o przestępstwo przeciw wolności druku do Kanclerza Sprawiedliwości.
Sprawy o powyższej tematyce rozpatrują sądy pierwszej instancji w siedzibie
urzędu okręgowego, a jeżeli właściwe są jeszcze inne sądy, to o tym, który sąd rozstrzygnie sprawę, decyduje rząd. Do spraw z zakresu wolności druku zaliczamy
m.in. te dotyczące popełnienia przestępstwa przeciw wolności druku, tj. zawarte
w rozdziale 7 Aktu o Wolności Druku, jak również odnoszące się do ponoszenia
odpowiedzialności cywilnej omówionej w rozdziale 11 powyższego Aktu. Postępowanie sądowe toczy się przed ławą przysięgłych składającą się z 9 członków,
ale nawet wtedy, gdy sąd ma wątpliwości, czy też zdanie odmienne niż ława przysięgłych, ma on prawo uniewinnić oskarżonego lub zmienić kwalifikacje prawne
czynu. Odwołania od orzeczeń sądów rozpoznają sądy apelacyjne.
Akt o Wolności Druku kończy się ogólnymi przepisami końcowymi. Należy
przyznać, że Królestwo Szwecji dołożyło wszelkich starań, aby zapewnić gwarancje wolności druku, a przez to zapewnić poczucie bezpieczeństwa swoich
obywateli.
Równie ważna dla ustawodawstwa konstytucyjnego Szwecji była gwarancja
zapewnienia wolności wypowiedzi. Traktowana z równą powagą i ustanowiona
też w oddzielnym Akcie o Wolności Wypowiedzi z dnia 14 listopada 1991 r.
miała ona na celu zapewnić swobodę wymiany poglądów, pozyskiwania informacji oraz swobodę twórczości artystycznej. Na jej podstawie „w stosunkach
z organami władzy publicznej każdy obywatel szwedzki ma zagwarantowane
prawo zamieszczania i publicznego wyrażania myśli, poglądów, wrażeń oraz
innego typu informacji dotyczących jakiejkolwiek kwestii za pośrednictwem
przekazu radiowego, telewizyjnego lub podobnych nośników przekazu filmu,
wideogramów, świetlnych obrazów ruchomych bądź innych technicznych nośników przekazu”. Natomiast „za techniczne nośniki przekazu Akt uznaje nośniki
zawierające tekst, obraz lub dźwięk, które mogą zostać odczytane, wysłuchane
lub w inny sposób odnotowane za pomocą środków technicznych”.
Przepisy Aktu o Wolności Wypowiedzi gwarantują prawo do przekazywania
informacji każdemu obywatelowi szwedzkiemu w każdej kwestii publikowania
przez nośniki radiowe, telewizyjne czy też inne formy przekazu audiowizualnego.
Niektóre przepisy analogicznie w stosunku do Aktu o Wolności Druku
regulują pewne zagadnienia. Tak się dzieje w przypadku zakazu cenzury przez
organy władzy publicznej. Nie może ona zabraniać publikacji czy wstrzymywa-

330

Katarzyna Sikora

nia programu z powodu posiadania przez te organy wiadomości lub oczekiwania.
Żaden materiał przygotowany do transmisji nie może być uprzednio sprawdzony
czy kontrolowany przez organy władzy publicznej. Żaden materiał nie może być
zakazany lub wstrzymany ze względu na treść programów telewizyjnych czy
radiowych. Ustawodawca podobnie jak w Akcie o Wolności Druku zagwarantował prawo do anonimowości, o czym traktuje rozdział 2 § 1, z którego wynika
wprost, że: „Twórca programu radiowego lub innych technicznych nośników przekazu nie jest zobowiązany do ujawniania swojej tożsamości. To samo odnosi się
do osoby biorącej udział w takim programie oraz osoby przekazującej informacje”. Wszystkie gwarancje związane z zapewnieniem tego prawa zostały zapisane
analogicznie do Aktu o Wolności Druku i ukształtowane na jego przykładzie.
Każdemu obywatelowi szwedzkiemu, jak też szwedzkiej osobie prawnej
przysługuje prawo przesyłania programu radiowego drogą kablową. Inne sposoby
regulowane są ustawowo. Treść programów radiowych i telewizyjnych zależy
tylko od nadawcy, a gwarancją jej ochrony jest sąd bądź też komisja, której przewodniczy sędzia sądu powszechnego. W postępowaniu sądowym w sprawach
o naruszenie wolności wypowiedzi stosuje się analogicznie przepisy rozdziału 12
Aktu o Wolności Druku.
Bez wątpienia prawo do wolności wypowiedzi pełni istotną rolę w ustawodawstwie konstytucyjnym Szwecji i jest traktowane jako fundamentalna wolność
przynależna całemu społeczeństwu.
W przypadku Nowej Zelandii temat gwarancji praw jednostki jest nieco
bardziej złożony, a raczej wielopłaszczyznowy. Ma on swoje podłoże w historii Aotearoy4, jak również jej wielokulturowości. Nie ma ona jednak spisanej
konstytucji. Na podstawę konstytucyjną składają się normy i przepisy zawarte
w wielu aktach prawnych, m.in.:
1) Traktat z Waitangi z 1840 r.;
2) wiele ustaw przyjmowanych przez Parlament;
3) Bill of Rights Act 1990, jak również, co jest ciekawe, wiele zwyczajów
konstytucyjnych.
Wiele norm zostało spisanych w tzw. Constitution Act, aczkolwiek ta ustawa
nie ma rangi ustawy zasadniczej, a jedynie miała za zadanie uregulować i uporządkować to, co i tak zostało już ustanowione, dlatego traktuje się ją bardziej
jako obowiązujący kodeks.
Jak wiadomo, Aotearoa to wyspa, której pierwszymi mieszkańcami byli i są
Maorysi5. Ludność, która mimo kolonizacji tych ziem, wciąż ma wysoką pozycję
w społeczeństwie.
System prawny Nowej Zelandii jest złożony. Aby zrozumieć jego istotę, należałoby najpierw przedstawić jego historię, chociażby w skrócie.
4
Oficjalna nazwa Nowej Zelandii w języku maoryskim to Aotearoa, co w tłumaczeniu na
język polski oznacza „Kraj Długiej Białej Chmury”.
5
Rdzenna i autochtoniczna ludność Nowej Zelandii.
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Aotearoa jest krajem, który swoją tożsamość konstytucyjną opiera na akcie
podpisanym dnia 6 lutego 1840 r., tzw. Traktat z Waitangi, przez przedstawiciela Korony Brytyjskiej wicegubernatora W. Hobsona i 45 wodzów maoryskich.
Traktat ten, obowiązujący w systemach prawnych Imperium Brytyjskiego, choć
wstępnie zrodził się z dobrych intencji, to nie do końca został podpisany w dobrej
wierze, co pokazała później historia. Został on podpisany w dwóch tłumaczeniach, tj. angielskim i maoryskim, co prowadziło do wielu nieporozumień i konfliktów, w tym do wojen o ziemie. Wicegubernator W. Hobson po przybyciu
do Nowej Zelandii miał za zadanie przekonać Maorysów do uznania i ustanowienia urzędu gubernatora w zamian za przyznanie im praw poddanych brytyjskich zawartych w traktacie. Traktat miał za zadanie ochronić dobro Maorysów
poprzez uznanie zwierzchniej władzy Wielkiej Brytanii, wprowadzić stabilną
formę rządów i ochronę przed najazdem i zajęciem wysp przez inne państwa
zainteresowane kolonizacją, tj. na przykład Francją.
Zajęcie Nowej Zelandii siłą nie wchodziło w ogóle w grę, gdyż nie była ona
tzw. ziemią niczyją (terra nullius). Za taką uważano w tych czasach ziemię terytorialną niezamieszkałą przez ludy rozwinięte społecznie i politycznie. Natomiast
w przypadku Maorysów ich plemiona miały rozwinięte życie społecznie, gospodarczo i politycznie. W związku z powyższym jedynym rozwiązaniem było
zawarcie pokojowego układu, a nie było to łatwe.
Pierwszym osiągnięciem Wielkiej Brytanii było podpisanie w 1835 r. przez
rezydenta brytyjskiego J. Busby’ego i 35 Rangatira (lokalni wodzowie) Deklaracji Niepodległości Nowej Zelandii. Miało to miejsce w Waitangi. Od tego
momentu plemiona tworzyły tzw. Zjednoczone Plemiona Nowej Zelandii i stały
się podmiotem, z którym Wielka Brytania mogła rozpocząć negocjacje w sprawie przyszłości. W powyższym Akcie powierzono opiekę wysp władcy Wielkiej
Brytanii, królowi Wilhelmowi IV. Deklaracja ta została ratyfikowana przez Izbę
Gmin w 1836 r. I choć sami wodzowie Maorysów do końca nie zdawali sobie
sprawę, jakie rodzi to konsekwencje, to Koronie Brytyjskiej otworzyło to drogę
do ostatecznego uzależnienia politycznego Nowej Zelandii.
Następnie przedstawiciele Wielkiej Brytanii po obradach i, co należy zaznaczyć, bez obecności jakiegokolwiek wodza Maorysów (w Deklaracji Niepodległości z Rangatiratanga z 1835 r. mieli zapewnioną niepodległość i suwerenną
władzę, dlatego powinni brać udział w tych obradach) stworzyli traktat, który
następnie został przetłumaczony na język maoryski o niejednakowym brzmieniu.
Dnia 5 lutego 1840 r. maoryska wersja Traktatu została zaprezentowana
wodzom Maorysów, którzy specjalnie zostali zaproszeni do Waitangi. Dyskusje nad traktatem trwały całą noc. Pojawiały się argumenty za i przeciw. Z jednej strony bali się oni, że Nowa Zelandia stanie się kolejną brytyjską kolonią.
Pojawiały się też wątpliwości co do szczerości twórców tego Traktatu. Z drugiej
jednak strony zapewniono w nim ochronę przed napływającą ludnością i osadnikami z Europy, wzrost stosunków gospodarczych z Wielką Brytanią, a co się
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z tym wiąże, szybszy rozwój, większe zyski, a także uwzględniono aspekt religijny, gdzie królowa Wiktoria jako głowa kościoła angielskiego miała zawrzeć
pakt z całym ludem maoryskim. Ponieważ poszczególne plemiona rywalizowały
ze sobą o wpływy na ziemiach Aotearoy, pojawiła się nadzieja na podwyższenie
rangi poszczególnych wodzów jako sojuszników Wielkiej Brytanii, a co się z tym
wiąże, pomocy materialnej.
Część z wodzów dotarła do Waitangi dopiero następnego dnia i nawet nie
miała czasu zapoznać się z powyższym Aktem. Ostatecznie Traktat z Waitangi
(nazwany później na cześć miejsca, w którym został podpisany (Te Tiriti
o Waitangi)) podpisano dnia 6 lutego 1840 r. przez osobę reprezentującą Koronę
Brytyjską W. Hobsona i 45 wodzów maoryskich z północnej wyspy Nowej Zelandii. Kopie Traktatu zostały rozesłane do wodzów Maorysów, którzy nie zdążyli
się stawić na ceremonii podpisania dokumentu. W ciągu następnych kilku miesięcy Traktat z Waitangi został zaakceptowany przez ponad 500 wodzów maoryskich i tylko 39 z nich widziało wersję anglojęzyczną.
Różnice między obiema wersjami były zasadnicze. Najważniejsza kwestia
przeniesienia suwerenności kraju Nowej Zelandii w ręce Korony Brytyjskiej nie
została bezpośrednio ujęta w wersji maoryskiej. Z art. 2 Traktatu Waitangi (Treaty
of Waitangi 1840) w wersji maoryskiej wynikało wprost, że Traktat gwarantuje
władzę wodzów nad ziemiami, osiedlami, lasami, łowiskami oraz innymi posiadłościami, czyli nic innego jak gwarancje prawa własności nad ziemiami przynależnymi do poszczególnych plemion. Natomiast w wersji angielskiej w zamian za
gwarancje powyższych praw wodzowie zrzekali się Kawanatanga, tzn. prawa do
sprawowania władzy zwierzchniej na terytorium całego państwa Nowej Zelandii,
co wynikało z art. 1 Traktatu z Waitangi 1840.
Pomimo że Traktat z Waitangi został wynegocjowany w nie do końca dobrej
wierze ze strony Korony Brytyjskiej, to królowa Wiktoria w listopadzie 1840 r.
podpisała przywilej królewski i na jego podstawie Nowa Zelandia stała się kolonią Wielkiej Brytanii, a W. Hobson został mianowany gubernatorem Aotearoy.
Traktat z Waitangi nie zawsze był przestrzegany przez władze publiczne
i przez władzę sądowniczą. Nie został również powołany żaden rzecznik czy
też inna instytucja odwoławcza, która gwarantowałaby przestrzeganie przyznanych im praw. Do sytuacji nierespektowania warunków i postanowień Traktatu przyczynił się również wyrok z 1877 r. w sprawie Wi Parata v. the Bishop
of Wellington. W jego uzasadnieniu najwyższy pozycją sędzia powyższego dokumentu uznał Traktat za niewiążący prawnie i niewprowadzony w życie zgodnie
z dobrą wiarą. Co najciekawsze, dokument, który mógł być niestosowany więcej
przez Maorysów, dalej stanowił dla nich punkt odniesienia. I choć składa się zaledwie z trzech artykułów, to jest on jednym z dokumentów uznanych i tworzących
normy konstytucyjne, mimo że został zawarty w tak niejasnych okolicznościach.
Traktat z Waitangi zakładał również, co jest najważniejsze w omawianej
tematyce, zrównanie praw obywatelskich autochtonicznej ludności, tj. Maory-
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sów, z kolonizatorami. Mimo wszystko nie można nie doceniać roli, jaką odegrał. Gwarantował Wielkiej Brytanii jurysdykcję na wyspach Nowej Zelandii,
a Maorysom gwarancje materialne. Jego treść modyfikowano wielokrotnie,
poszerzając zwłaszcza gwarancje nietykalności materialnej Maorysów, jednakże
funkcjonuje i obowiązuje on w prawodawstwie nowozelandzkim do chwili obecnej. Z formalnego punktu widzenia jest on prawem stanowionym oraz częścią
norm konstytucyjnych na podstawie wielu orzeczeń sądowych. Ma on absolutnie
bardzo duży wpływ na kierunek kreowania polityki państwa i działalność rządu.
Dość istotnym aktem przyjętym przez Nową Zelandię w 1931 r. był Statut
Westminsterski (The Statute of Westminster), który został ratyfikowany i wprowadzony w życie znacznie później, bo w 1947 r. Następstwem tego Nowa Zelandia uzyskała faktyczną niepodległość. Ma on o tyle istotne znaczenie, że odtąd
wszystkie akty prawne stanowione przez władze dominiów6 musiały być zgodne
z prawem brytyjskim pod rygorem nieważności.
Maorysi jako rdzenna ludność zamieszkała w Nowej Zelandii stanowi nieodłączny i bardzo ważny element kultury prawnej państwa. Pomimo rozwijającej
się dynamicznie globalizacji, ich zwyczaje i obyczaje przetrwały do dziś. Niejednokrotnie dyskryminowani, nie byli oni traktowani jako integralna część Nowej
Zelandii. O wszystkie swoje prawa walczyli przez lata.
Stawiając pierwsze kroki na ziemiach Nowej Zelandii, pierwsze, co można
zauważyć, to informacje i nazwy zamieszczane w dwóch językach: angielskim
i maoryskim. Świadczy to o powadze i szacunku, jakimi się cieszą Maorysi, mimo
tak wielu różnic miedzy ludnością europejską a rdzenną.
W drugiej połowie XX w. doszło do ustanowienia wielu praw i zmian o bardzo dużym znaczeniu, przede wszystkim cywilizacyjnym. Został zrównany status prawny czy też publiczny kobiet i osób pochodzenia maoryskiego w służbie
publicznej. Problematyka mniejszości maoryskiej, równego uprawnienia i niedyskryminacji doczekała się otwartej dyskusji, co przełożyło się na ustanowienie
wielu zmian i uregulowań w prawodawstwie na korzyść ludności maoryskiej
stanowiącej 12% całego społeczeństwa. Istnieje obecnie wiele programów rządowych bezpośrednio wspierających Maorysów. A rozmawiając z tubylcami
i pytając o równouprawnienie mieszkańców Nowej Zelandii, niejednokrotnie
możemy zetknąć się z opinią, że są oni uprzywilejowani czy też faworyzowani
o wiele bardziej niż inne grupy etniczne zamieszkujące ten ląd. Maorysi posiadają
też wiele udogodnień i gwarancji socjalnych, z których bardzo chętnie korzystają,
np. pobierając zasiłki społeczne. W życiu publicznym są reprezentowani przez
The Maori Party, która reprezentuje ich w Parlamencie. Partia powstała w 2004 r.
i dba o gwarancje praw Maorysów oraz daje możliwość czynnego uczestniczenia
w decyzjach podejmowanych przez Parlament. Funkcjonują oni również poprzez
6
Forma ustrojowa istniejąca w ramach imperium brytyjskiego przypominająca samorządną
kolonię, która w trakcie ewoluacji politycznej osiągnęła status suwerennego państwa.
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Związek Maorysów (The Federation of Maori Authorities), który jest właścicielem sporego terytorium ze zbiornikami wodnymi. Na tych terenach mają oni
zagwarantowane wyłączne prawo do połowu. Jest to o tyle istotne, gdyż rybołóstwo jest jednym z głównych źródeł utrzymania Maorysów.
Maorysi nie są specjalnie religijni, aczkolwiek są przywiązani do swojej kultury, tradycji i zwyczajów, co przekłada się na życie publiczne i prywatne.
Jeszcze przed nastąpieniem czasów kolonizacji Maorysi posiadali dobrze
funkcjonujący system, m.in. dzięki któremu Nowa Zelandia nie mogła zostać
potraktowana jako tzw. ziemia niczyja przez wysłanników Korony Brytyjskiej
(przed podpisaniem Traktatu z Waitangi). Zwyczaje Maorysów, tj. Tikanga
Maori7, normowały handel, prawo rodzinne, prawo do ziemi, ugodowe rozwiązywanie konfliktów czy też ochronę środowiska. Są one odpowiednikiem angielskiego common law8, jednak nie można ich uznawać za prawo stanowione i spisać
w aktach legislacyjnych. Da się jednak zauważyć wzrost znaczenia zwyczajów
czy obyczajów Maorysów, co przekłada się na akty stanowione rządu.
Istotnym wydarzeniem dla całego systemu prawnego Nowej Zelandii było
powołanie Trybunału z Waitangi w 1975 r. Stanowi on pewnego rodzaju komisję
stojącą na straży ochrony praw związanych z łamaniem postanowień Traktatu
z Waitangi przez władze. Został on powołany w celu rozstrzygania żądań Maorysów wobec Monarchii, wprowadzania rozstrzygnięć Traktatu w formie aktów
prawnych. Jest instytucją kluczową, gdyż upoważnia sądy w Nowej Zelandii do
powoływania się na normy wynikające z Traktatu w każdej rozstrzyganej sprawie. A ponieważ forma Traktatu jest stosunkowo ogólna, daje to możliwość dyskusji zastosowania prawa zwyczajowego. Co ciekawe, można zaobserwować, że
powstaje wiele aktów prawnych mających swoją podstawę w prawie zwyczajowym maoryskim. To prawo zwyczajowe, które zostało ujęte ustawowo, czy też
wprost wynikające z Traktatu z Waitangi, można zaliczyć do nowozelandzkiego
systemu common law. Zgodnie z nim uregulowania zwyczajowe, czy też stosowana praktyka mogą zostać uznane za wiążące na mocy orzeczenia sądu, jeżeli
nie są sprzeczne z zapisem ustawy. Zasada ta jest stosowana przez każdy sąd
w Nowej Zelandii. Należy też zaznaczyć, że żadne akty prawne nie mogą być
sprzeczne z Tikanga Maori, a jeśli są, to nie mogą być ustanowione. Istotą jest
dążenie do konsensusu obu stron ‒ zarówno nowozelandzkiej, jak i maoryskiej.
Urzędnicy, politycy i reprezentanci obu stron powinni promować zbieżne czy też
uniwersalne wartości i umieć je chronić przez obie nacje.
Najważniejszym aktem z punktu widzenia omawianego tematu jest tzw. New
Zealand Bill of Rights Act 1990, czyli Karta Praw, w której zawarto podstawowe
i najistotniejsze prawa człowieka i obywatela Aotearoy. Ponieważ nie istnieje jedZbiór maoryskich norm religijnych, zwyczajów i obrzędów.
Tzw. prawo wspólne. Charakterystyczne dla krajów anglosaskich. Inaczej zwane też prawem precedensowym. Tworzone jest przez sądy na zasadzie precedensu i zawsze odwołuje się do
szczególnych okoliczności sprawy.
7

8
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nolity akt ustawy zasadniczej, który mógłby zagwarantować i potwierdzić prawa
jednostki, to Parlament Nowej Zelandii ustanowił Kartę Praw (znaną w skrócie
jako NZBORA). Jest ona jednym z aktów, które wchodzą w skład ustawodawstwa konstytucyjnego. Jej treść gwarantuje ochronę i promocję podstawowych
praw i wolności, które są absolutnie uniwersalne na całym świecie.
New Zealand Bill of Rights 1990 składa się z trzech części. Pierwszą stanowią „Postanowienia ogólne”, w drugiej zostały omówione „Prawa obywatelskie
i polityczne”, a trzecia część to „Przepisy różne”.
Pierwsza część aktu wprowadza zakres i ograniczenia stosowania Karty
Praw przez poszczególne podmioty, co zostało zawarte w części 1 pkt 3.
Druga część Karty Praw również została podzielona na podrozdziały.
W pierwszym z nich, tj. „Życie i bezpieczeństwo osobiste”, zostały zawarte podstawowe prawa jednostek. Już w części 2 pkt 8 zagwarantowano fundamentalne
prawo do życia, którego nikt nie może być pozbawiony, poza wyjątkami ustanowionymi przez prawo, które są zgodne z zasadami fundamentalnej sprawiedliwości. Prawo do godnego traktowania, wynikające z pkt 9, w którym zapisane
jest, że nikt nie może być poddany torturom ani też okrutnemu, poniżającemu
lub nieproporcjonalnie ciężkiemu traktowaniu czy też karaniu. Dbając o bezpieczeństwo osobiste, nikogo nie można poddać eksperymentom medycznym lub
naukowym bez udzielonej wcześniej zgody tej osoby. W tej części Karty Praw
zapewniono również, że każdy ma prawo odmówienia poddania się zabiegowi
medycznemu czy też otrzymania jakiejkolwiek pomocy medycznej.
Następny podrozdział traktuje już o prawach demokratycznych i obywatelskich. W Nowej Zelandii obywatel, który skończył 18 lat, posiada prawo do głosowania w wyborach członków Izby Reprezentantów, które odbywają się w równych
wyborach, a głosowanie jest tajne. Jak również sam jest uprawniony do członkowstwa w Izbie Reprezentantów, co gwarantuje część 2 pkt 12 Karty Praw.
Ustawodawca zagwarantował również prawo do wolności myśli, sumienia,
religii, przekonań i poglądów. Wolność wypowiedzi, otrzymywania i przekazywania informacji w każdej formie musi być również przez wszystkich uszanowana.
Religia nie odgrywa istotnej roli w Nowej Zelandii. Nacje, które zasiedliły
ten kraj, mają jednak zagwarantowane prawo do uzewnętrzniania swoich religii,
przekonań i trzeba przyznać, że odnoszą się z dużym poszanowaniem dla siebie
wzajemnie.
Akt ten zapewnił również ochronę swobodnego i pokojowego zgromadzania
się oraz wolność zrzeszania się.
Podrozdział o prawach demokratycznych i obywatelskich zamyka punkt
o swobodzie przemieszczania się i dotyczy nie tylko obywateli, ale także każdej
jednostki przebywającej legalnie na terenie Nowej Zelandii. W części 2 pkt 18
zagwarantowano prawo wjazdu do kraju każdemu obywatelowi, a każdemu człowiekowi prawo opuszczenia go.
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Podrozdział o niedyskryminacji i prawach mniejszości zawiera dwa istotne
punkty. Przede wszystkim pkt 19, z którego wynika gwarancja prawa, jakim jest
niedyskryminacja każdego człowieka. Natomiast w pkt 20 zapewniono poszanowanie praw mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych czy językowych
znajdujących się na terenie Nowej Zelandii. Nie mogą być oni pozbawieni praw
do praktykowania czy podtrzymywania swoich kultur i cieszenia się nimi.
Ostatni podrozdział części 2 poświęcony jest przeszukaniom i aresztowaniom. W tym podrozdziale są ogólnie uregulowane podstawowe prawa i wolności
dotyczące nadużyć, do których mogłoby dojść ze strony władz publicznych. Akt
wymienia m.in.:
‒ zakaz nieuzasadnionego przeszukania osoby czy zajęcia własności;
‒ zakaz bezpodstawnego zatrzymania czy też aresztowania.
Każdy musi być w momencie zatrzymania przez organ publiczny poinformowany, na jakiej podstawie i z jakiej przyczyny podjęto interwencję. Każdy ma też
prawo do:
‒ konsultacji i informacji ze strony prawnika;
‒ ustalenia zasadności zatrzymania na drodze postępowania, tzw. Habeas
Corpus, aby ustalić, czy nastąpiło ono zgodnie z prawem. A jest to nic innego,
jak ustawa zabraniająca aresztowania obywatela bez nakazu sądowego. Wynika
z niej bardzo ważna gwarancja nienadużywania prawa przez władze publiczne,
która jest strzeżona przez władzę sądowniczą.
Każdy, kogo zatrzymano lub aresztowano za przestępstwo, ma prawo odmówić jakichkolwiek zeznań, o czym powinno się go niezwłocznie poinformować.
Osobę pozbawioną wolności powinno traktować się z poszanowaniem godności
człowieka. W sprawach o wykroczenie należy niezwłocznie poinformować osobę
o fakcie i o przyczynach sytuacji. Trzeba ją również zwolnić, chyba że wymaga
aresztu tymczasowego. Osoba taka ma prawo do:
‒ konsultacji z prawnikiem, sądu, a w sprawach z zakresu prawa wojskowego,
do Trybunału Wojskowego;
‒ otrzymania pomocy prawnej bez ponoszenia kosztów, jeśli jednostka nie
posiada wystarczających środków, w celu zapewnienia sobie we własnym zakresie pomocy prawnej;
‒ skorzystania z pomocy tłumacza biegłego, jeżeli osoba nie posługuje się
językiem urzędowym.
W powyższych punktach zostały zapewnione podstawowe gwarancje
i normy z zakresu prawa karnego, natomiast w pkt 25 elementarne gwarancje
proceduralne. Jednostka oskarżona o popełnienie czynu zabronionego ma minimum prawo do:
‒ sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd;
‒ rozpatrzenia niezwłocznie swojej sprawy;
‒ zachowania zasady domniemania niewinności do czasu udowodnienia winy;
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‒ uczestniczenia w rozprawie i możliwości przygotowania się do niej;
‒ przesłuchania świadków oskarżenia i obrony na takich samych warunkach;
‒ odwołania się do wyższej instancji;
‒ w sprawach, w których oskarżonym jest dziecko, wzięcia pod uwagę wieku
dziecka.
Ustawa gwarantuje również, że nikt nie może być karany dwukrotnie za ten
sam czyn. Nikt nie popełnia przestępstwa na skutek działania bądź zaniechania,
jeżeli takie przestępstwo nie jest wskazane wprost w systemie prawnym Nowej
Zelandii. Osoba, która została ostatecznie uniewinniona, skazana lub ułaskawiona za dokonane przestępstwo, nie może być ponownie sądzona lub karana za
to samo.
Punkt 27 New Zealand Bill of Rights Act 1990 z perspektywy omawianego
tematu jest jednym z ważniejszych, gdyż wymienia możliwości, z jakich mogą
korzystać jednostki w celu ochrony wyżej wymienionych praw. Punkt 27 ppkt 1
zawiera nakaz przestrzegania i stosowania się do wymiaru sprawiedliwości, czy
to sądu, czy to organów władzy publicznej, które są uprawnione do dokonywania
ustaleń czy wydawania wyroków co do poszczególnych jednostek, podmiotów
w zakresie praw, obowiązków lub interesów chronionych przez prawo.
W ppkt 2 w przypadku, gdyby jakiekolwiek prawa, obowiązki czy też interesy zostały niesłusznie naruszone przez sądy czy inne organy władzy publicznej, jednostki i inne podmioty mają prawo do stosowania sądowej kontroli tych
wyroków czy też postanowień. W ostatnim podpunkcie zagwarantowano prawo
wszczęcia postępowania cywilnego przeciwko lub też do obrony swoich praw
wobec państwa, które zostało oparte na takiej samej procedurze jak wszczęcie
postępowania cywilnego między innymi jednostkami.
Ostatnia część New Zealand Bill of Rights Act 1990 składa się z różnych
przepisów i zawiera tylko dwa punkty. Ponieważ Karta Praw zawiera ogólne
i podstawowe regulacje najbardziej fundamentalnych praw, to dla bezpieczeństwa ochrony pozostałych ustawodawca ustanowił przepis z otwartym katalogiem praw, tj. pkt 28, w którym postanawia, że istniejące prawa lub wolności nie
powinny zostać zniesione lub ograniczone z powodu ich niezawarcia lub tylko
częściowego zawarcia w Karcie Praw. Z wyjątkiem sytuacji, gdy Karta Praw stanowi inaczej, przepisy w niej zawarte powinny być stosowane z korzyścią dla
osób prawnych, a także wobec wszystkich osób fizycznych.
Omawiając tematykę gwarancji praw w Nowej Zelandii, nie sposób jest ominąć instytucję Ombudsmana, która odgrywa tak wielką rolę we współczesnych
demokratycznych państwach.
W Nowej Zelandii – w jednym z krajów Commonwealthu – ma ona szczególną formę, gdyż prawo stanowi o tej instytucji w formie pluralnej. Jest instytucją kolegialną, co stwarza możliwość wzajemnego kontrolowania. Podmiot ten
cieszy się szczególnym uznaniem, szacunkiem i zapewnia gwarancje ochrony
prawnej. Przepisy nie stanowią o ograniczeniu co do podmiotów, które mogą
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wystąpić z petycją do Ombudsmana. Nie ma mowy o osobach fizycznych czy też
prawnych, dlatego uważa się, że każdy podmiot, który czuje się pokrzywdzony
z powodu działania lub też zaniechania działania, może wystąpić z petycją do
Ombudsmana. Z punktu widzenia istoty instytucji, z powodu której został on po
raz pierwszy powołany w Skandynawii, należy zauważyć, że nie jest to typowy
model tej instytucji, jaka istnieje w krajach europejskich.
Nowa Zelandia jako pierwsza spośród krajów Commonwealthu wprowadziła
omawianą instytucję. Ombudsman jest postrzegany jako osoba kontrolująca działania organów władzy państwowej z zastosowaniem kryterium rzetelności i sprawiedliwości do oceny ich postępowania.
Ombudsman nie ma wyraźnie zarysowanego zakresu ochrony praw człowieka.
W Nowej Zelandii zapewnia on wyjątkową gwarancję ochrony praw, zwłaszcza
osób, które są najbardziej narażone na ich łamanie, tj. osób niepełnosprawnych
czy osób małoletnich, ale również więźniów. Postępowania prowadzone przez
Ombudsmana mają charakter poufny i zawsze może on ustosunkować się do
toczących się postępowań w celu zajęcia stanowiska.
Jak opisano w powyższym artykule, mimo braku jednolitych ustaw zasadniczych, każdy z omawianych krajów, czy to Królestwo Szwecji, czy to Nowa
Zelandia, przywiązuje olbrzymie znaczenie zarówno do ochrony swoich obywateli, jak i jednostek przebywających na ich terenie, a także dba o należytą ochronę
ich praw i wolności.
Każde z państw uregulowało i zapewniło gwarancje zarówno materialne, jak
i formalne w zakresie przestrzegania praw jednostek. Szwecja, jak również Nowa
Zelandia wyraźnie podkreśliły dużą rolę i znaczenie, jakim cieszą się sądy, oraz
to że jednostki mogą bezpośrednio skorzystać z prawa do sądu w celu dochodzenia swoich praw i wolności. Nie da się pominąć znaczącej roli Ombudsmana,
który w obu krajach cieszy się olbrzymim szacunkiem, zaufaniem i sam w sobie
jest gwarancją przestrzegania prawa.
Codziennie na całym świecie dochodzi do łamania i naruszania praw, dlatego tak ważne jest, aby rządy, jednostki władzy publicznej, jak również inne
organizacje pozarządowe stały na straży ich przestrzegania i zapobiegały ich
naruszeniom. W podsumowaniu należy stwierdzić, że Szwecja i Nowa Zelandia
wywiązują się z nałożonych na nie obowiązków wynikających zarówno z zobowiązań wewnętrznych, jak i międzynarodowych.
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CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF INDIVIDUAL RIGHTS
ON THE GROUND OF THE CONSTITUTION OF SWEDEN
AND NEW ZEALAND

Summary
The purpose of this article is to analyse and describe fundamental individual rights
in relation to the Constitution of Sweden and New Zealand. Basic human rights include
the right to dignity, right to liberty and the right to equality. Everyone is equally entitled
regardless of origin, race, gender or education.
Based on the analysis of several acts concerning the constitutional legislation of both
countries it is evident that there is a lack of uniformity the nature of these have been
complex and difficult to convey.
Concerning Sweden, the Constitution consists of four acts in which the act of
government includes standards governing and representing protection of the rights
a liberty of a citizen.
Constitutional legislation of New Zealand is more complicated because it consists of
the Treaty of Waitangi 1840, The New Zealand Bill of Rights Act 1990, numerous laws,
statutes setting up by the New Zealand Parliament as well as numerous constitutional
customs, which may constitute legal standards and translate into precedent acts of courts.
Despite the daily violation of rights in both Sweden and New Zealand, the complex
legal systems protect and secure the rights of the people in their countries by introducing
a series of laws and other regulations. The government of both countries, as well as
public authority and other non-governmental organisations do their best to ensure they
are respected and not violated.
It should be noted that both Sweden and New Zealand have proven to comply with
the obligations imposed on them under their national and international obligations
with some undoubtable success, with generally well accepted principles in the whole
civilised world.
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CZY „KRÓL MOŻE CZYNIĆ ŹLE”?
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA WYKONYWANIE
WŁADZY PUBLICZNEJ W PRAWIE ANGIELSKIM

1. UWAGI WPROWADZAJĄCE
Z punktu widzenia historii prawa idea odpowiedzialności władzy publicznej za niezgodne z prawem wykonywanie tej władzy jest koncepcją stosunkowo
nową. Przez długi czas uważano, że swoistym paradoksem byłaby odpowiedzialność majątkowa podmiotów mających za zadanie wykonywać polecenia suwerena
lub tym bardziej samych organów tworzących prawo. Dopiero wraz z postępującą
zmianą stosunków społecznych oraz rozwojem idei związania władzy publicznej prawem drogę torował sobie pogląd o odpowiedzialności odszkodowawczej
władzy publicznej za niezgodne z prawem wyrządzenie szkody obywatelom.
Od początku XX w. zasada odpowiedzialności władzy publicznej stawała się
zasadą konstytucyjną w niektórych państwach europejskich. Wraz z rozwojem
integracji europejskiej doszło do nadania zasadzie odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za naruszenia prawa wspólnotowego statusu jednej z podstawowych zasad tego prawa. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat natomiast
można dostrzec kolejne rozszerzenie sfery odpowiedzialności państwa zarówno
w kierunku zobiektywizowania przesłanek tej odpowiedzialności, jak i objęcia
nią coraz szerszego obszaru jego działalności1. Odpowiedzialność majątkowa
władzy publicznej względem obywateli jest uważana współcześnie nie tylko za
jeden z elementów demokratycznego państwa prawnego, ale także za czynnik
wpływający na wzrost wiarygodności instytucji państwa zarówno wobec własnych obywateli, jak i na arenie międzynarodowej2.
Tradycyjnie niechętna do uznania odpowiedzialności podmiotów publicznych
była Wielka Brytania, ojczyzna maksymy the king can do no wrong, oznaczającej
M. Safjan, K. J. Matuszyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, Warszawa 2009, s. 18.
2
M. Jabłoński, K. Koźmiński, Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej względem
obywateli, Warszawa 2015, s. 47.
1
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nieodpowiedzialność Korony za bezprawne wykonywanie władzy publicznej3.
Przyjmowano jednak, że funkcjonariusze publiczni są odpowiedzialni cywilnie
przed obywatelem za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych, a poszkodowany może dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym. Jednak dopiero
wraz z wejściem w życie ustawy o postępowaniach prawnych z udziałem Korony,
Crown Proceedings Act 1947, w 1948 r. Korona wzięła na siebie odpowiedzialność cywilną za wykonywanie władzy publicznej. Aktualnie odpowiada ona za
delikty popełnione przez funkcjonariuszy, została więc przełamana obecna przez
długi czas w angielskim porządku prawnym zasada nieodpowiedzialności państwa za wykonywanie władzy publicznej. Odpowiedzialność władz publicznych
w prawie angielskim wykazuje kilka cech charakterystycznych.
Po pierwsze, opiera się na zasadach prawa deliktów (law of torts) będącego
dziedziną prawa ściśle związaną ze stosunkami prywatnoprawnymi, a przede
wszystkim, co istotne w systemie common law, o bogatym dorobku orzeczniczym, częściowo poprzedzającym historyczny moment wykształcenia się reguł
odpowiedzialności państwa wobec obywateli. Zakreślenie granic działania władzy publicznej dokonywane jest w dużej mierze przez judykaturę, już nie tylko
poprzez mechanizm sądowej kontroli wykonywania prawa ( judicial review)4,
ale także przez możliwość decydowania o przyznaniu odszkodowania (damages)
za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej. Rolę władzy sądowniczej podkreśla dodatkowo możliwość zasądzenia odszkodowań karnych (punitive lub exemplary damages)5 przewyższających wartość szkody poniesionej
przez obywatela.
Po drugie, część zasad dotyczących odpowiedzialności podmiotów publicznych jest obecnie skodyfikowana, czego przykładem może być wspomniana
ustawa Crown Proceedings Act 1947. Szczegółowo określa ona warunki przypisania odpowiedzialności Koronie za czyny jej funkcjonariusza oraz wyłącza
odpowiedzialność niektórych podmiotów dysponujących władzą publiczną.
Dodatkowo, często źródłem części deliktów są przepisy ustawowe modyfikujące
istniejące delikty lub ustanawiające nowe6. Możliwe jest także wprowadzenie
ustawowego immunitetu władzy publicznej. Coraz częściej więc zasady prawa
3
Korona (the Crown) w prawie angielskim jest pojęciem szerszym niż odpowiadające jej
na gruncie polskiego prawa pojęcie Skarbu Państwa. Jest osobą prawną (corporation sole), ale
jej osobowość prawna oraz mienie są ściśle związane z osobą monarchy działającego w publicznym charakterze. Korona obejmuje więc zarówno osobę prawną, jak i jej substrat osobowy. Zob.
H. W. R. Wade, C. F. Forsyth, Administrative Law, Nowy Jork 2009, s. 694.
4
Na temat procedury judicial review w prawie angielskim zob. P. Cane, An Introduction to
Administrative Law, Nowy Jork 1993, s. 3–229; M. Fordham, Judicial Review Handbook, Portland
2007.
5
Zob. Rookes v. Barnard (1964) UKHL 1, fundamentalne orzeczenie dla problematyki exemplary damages w prawie angielskim.
6
Zob. w szczególności Human Rights Act, Ch. 42, a także Occupiers Liability Act 1957,
Ch. 31; Occupiers Liability Act 1984, Ch. 3.
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deliktów wynikające z prawa precedensowego modyfikowane są przez działalność ustawodawczą.
Po trzecie, na problematykę krajowego prawa precedensowego oraz prawa
stanowionego w zakresie przypisania odpowiedzialności państwu za wykonywanie władzy publicznej nakładają się także regulacje prawa wspólnotowego
(unijnego) lub międzynarodowego, dążące do ujednolicenia przesłanek odpowiedzialności na szczeblu międzynarodowym7.
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie reguł odpowiedzialności
cywilnej za wykonywanie władzy publicznej w prawie angielskim z uwzględnieniem ogólnych zasad angielskiego prawa deliktów. Wydaje się, że mimo stopniowego poszerzania się zakresu tej odpowiedzialności prawo angielskie pozostaje
stosunkowo niechętne do kompensacji szkód wyrządzonych przez działania
przedstawicieli władz publicznych, a wiele z tych działań, które w innych systemach prawnych zostały rozpoznane jako mogące dać podstawę do powstania
roszczenia odszkodowawczego, w prawie angielskim pozostaje poza zakresem
regulacji normatywnej. Źródłem takiego stanu rzeczy może być przede wszystkim fakt, że odpowiedzialność ta, inaczej niż chociażby w systemach prawnych
Niemiec czy Francji opartych na założeniu niezależności systemu odpowiedzialności państwa od odpowiedzialności cywilnej podmiotów prywatnych, jest realizowana na podstawie zwyczajnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej
regulujących stosunki między podmiotami prywatnymi.
W opracowaniu pominięto celowo rozważania dotyczące zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie unijnym, nie tylko ze względu na rozległość materii, lecz także z powodu trwającego obecnie procesu opuszczania
Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo. Zakres związania Zjednoczonego Królestwa prawem europejskim po tzw. Brexicie pozostaje na razie niewiadomą, a spekulacje na ten temat wykraczają poza ramy niniejszego opracowania8.
Pominięto także istotną w praktyce podstawę odszkodowania za działalność
władzy publicznej jaką jest Human Rights Act 1998, implementującą przepisy
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
ze względu na szczególny charakter regulacji przypominający normy prawa kontynentalnego oraz spory co do charakteru prawnego roszczeń z niej wypływających. Ustawa ta, uważana za samodzielną podstawę prawną odpowiedzialności
władzy publicznej, cechuje się licznymi odrębnościami w stosunku do ugruntowanych w doktrynie, orzecznictwie i ustawodawstwie poszczególnych typów
deliktów.
7
Zob. w szczególności C-6/90 i C-9/90 Francovich i Bonifaci v. Republika Włoska, Zb. Orz.
1991, s. I-5357; Rekomendacje Rady Europy No R (84) 15 w sprawie odpowiedzialności władzy
publicznej.
8
Zob. jednak projekt ustawy European Union (Withdrawal) Bill, schedule 1, p. 4: „There is no
right in domestic law on or after exit day to damages in accordance with the rule in Francovich”,
https:// publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2017-2019/0005/18005.pdf (dostęp: 4.12.2017 r.).
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2. CROWN PROCEEDINGS ACT
Wielka Brytania należy do grupy państw common law, dla których charakterystyczne jest ujęcie problematyki odpowiedzialności za wykonywanie władzy
publicznej w ramach osobnego aktu normatywnego9. Ustawą regulującą tę materię jest Crown Proceedings Act 1947, który po raz pierwszy wprowadził czytelne
rozróżnienie pomiędzy osobistą odpowiedzialnością monarchy a odpowiedzialnością Korony w zakresie sprawowania władzy publicznej10. W tej pierwszej sferze potwierdził nieodpowiedzialność monarchy, natomiast w drugiej – poddał
Koronę odpowiedzialności, w tym także odpowiedzialności za delikty (torts).
Stosownie do przepisów Crown Proceedings Act 1947, Korona odpowiada za
delikty tak jakby była osobą pełnoletnią, o pełnej zdolności do czynności prawnych ( full age and capacity) w następujących przypadkach: 1) popełnienia deliktu
przez funkcjonariusza lub agenta Korony, 2) w zakresie naruszenia obowiązków
pracodawcy wobec funkcjonariuszy lub agentów Korony, 3) w zakresie naruszenia obowiązków związanych z własnością, posiadaniem lub kontrolą mienia
oraz 4) w zakresie naruszenia obowiązku ustawowego dotyczącego także innych
podmiotów niż Korona i jej funkcjonariusze. Nie licząc sekcji 3 ustawy, dotyczącej kwestii patentów i wzorów przemysłowych, powyższe wyliczenie stanowi
zamknięty katalog przypadków odpowiedzialności Korony z tytułu deliktów.
Wobec takiego zakreślenia odpowiedzialności Korony doprecyzowania
wymagają pojęcia funkcjonariusza (servant) lub przedstawiciela (agent) Korony.
Ustawa w sekcji 2 (6) wskazuje, że dla powiązania osobistej odpowiedzialności
urzędnika z odpowiedzialnością państwa niezbędne jest, aby urzędnik był mianowany bezpośrednio lub pośrednio przez Koronę oraz był opłacany ze środków
zgromadzonych na jednym z rządowych rachunków. Przyjęcie tak restrykcyjnego kryterium finansowego w definicji urzędnika Korony powoduje wyłączenie
z zakresu tego pojęcia urzędników, takich jak sędziowie pokoju czy policjanci11.
Ponadto ustawa wyłącza explicite odpowiedzialność Korony za działania lub
zaniechania sędziów (lub osób podających się za sędziów) sprawujących funkcje orzecznicze (sec. 2 (5)) oraz za spowodowanie przez członka Brytyjskich Sił
Zbrojnych śmierci lub szkody na osobie (sec. 10). Wyłączenie odpowiedzialności sędziów angielskich nie jest jednak całkowite, istnieje także różnica między
zakresem odpowiedzialności sędziów w zależności od sądu, w którym orzekają.
Podobną rolę w USA spełnia Legislative Reorganization Act z IV Tytułem Federal Tort
Claims Act. P. Dzienis, Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej, Warszawa 2006, s. 352.
10
R. M. Bell, Crown Proceedings being a Full Statement of the Law Relating to Actions by
and Against the Crown as Affected by the Crown Proceedings Act, 1947, Londyn 1948, s. 21.
11
Sędziowie pokoju wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie, natomiast policjanci, mimo że
formalnie są funkcjonariuszami Korony, opłacani są przez władze lokalne. R. M. Bell, Crown…,
s. 23.
9
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Sędziowie pokoju będą odpowiedzialni w sytuacji, gdy podjęli czynności sądowe
w złej wierze poza zakresem kompetencji bądź gdy wyrządzili szkodę z winy
umyślnej lub wskutek przestępstwa. Sędziowie wyższych instancji nie odpowiadają ani za czynności w zakresie swoich kompetencji, ani za czynności poza
zakresem kompetencji dokonane jednak w przekonaniu działania w ramach kompetencji, nawet jeżeli sędzia działał złośliwie12. Sędzia wyższej instancji będzie
jednak odpowiadał za świadome działanie w złej wierze poza zakresem swoich
kompetencji13. Wyłączenie odpowiedzialności Brytyjskich Sił Zbrojnych zostało
natomiast zawieszone w 1987 r. ustawą Crown Proceedings (Armed Forces)
Act 1987.
Zgodnie z sec. 2 (1) Crown Proceedings Act 1947 przyjęcie przez Koronę
odpowiedzialności za popełnienie deliktu przez jej urzędnika jest możliwe jedynie wtedy, gdy można ją przypisać także personalnie temu urzędnikowi. Oznacza
to, że odpowiedzialność Korony jest istotnie ograniczona w porównaniu do odpowiedzialności prywatnego pracodawcy. Ten odpowiada za czyny pracownika
w ramach tzw. odpowiedzialności zastępczej (vicarious liability), powstającej
po stronie nadzorcy (master), także mimo niemożliwości przypisania odpowiedzialności za delikt podwładnemu (servant). Korona może natomiast zwolnić się
od obowiązku odszkodowawczego, wykazując brak odpowiedzialności swojego
podwładnego.
W związku z tym ustawa przewiduje także dalsze ograniczenie odpowiedzialności Korony. Każda ustawa, która wyłącza lub ogranicza odpowiedzialność
funkcjonariusza lub organizacji rządowej w związku z deliktami popełnionymi
przez nie, powinna być stosowana także wobec Korony, tak jak byłaby stosowana
wobec urzędnika lub organizacji (sec. 2 (4)).

3. PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKONYWANIE
WŁADZY PUBLICZNEJ W PRAWIE ANGIELSKIM
Choć prawo angielskie przyjęło model odpowiedzialności odszkodowawczej za wykonywanie władzy publicznej oparty na zasadach prawa prywatnego,
w literaturze przedmiotu podkreśla się szczególny charakter tej odpowiedzialności w ramach prawa deliktów (tort law)14. Same delikty należą do szerszej
Nie wyklucza to oczywiście odpowiedzialności dyscyplinarnej takiego sędziego za pośrednictwem Judicial Conduct Investigation Office. Zob. https://judicialconduct.judiciary.gov.uk/
rules-regulations/ (dostęp: 19.05.2018 r.).
13
M. Lunney, Capacity to Commit a Tort and to Sue, (w:) A. Grubb (red.), The Law of Torts,
Londyn 2007, s. 76; P. Craig, Administrative Law, Londyn 2012, s. 953.
14
S. Deakin, A. Johnston, B. Markensis, Markesinis and Deakin’s Tort Law, Oxford 2013,
s. 310; J. Cooke, Law of Tort, Harlow 2011, s. 130.
12
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kategorii czynów bezprawnych (wrongful acts). Niektóre z nich podlegają równocześnie sankcjom karnym, inne zaś wywołują skutki jedynie na płaszczyźnie
stosunków cywilnoprawnych. Delikty stanowią więc w prawie angielskim, obok
między innymi przypadków niesłusznego wzbogacenia (unjust enrichment) czy
niedotrzymania postanowień umownych (breach of contract), rodzaj zdarzeń
prawnych rodzących odpowiedzialność cywilną, w tym także odpowiedzialność
władz publicznych15.
Z punktu widzenia prawa kontynentalnego cechą charakterystyczną angielskiego prawa czynów niedozwolonych jest brak jego kodyfikacji. Inaczej niż
w systemie polskim oraz wielu innych europejskich systemach prawnych, prawo
prywatne nie zostało unormowane wyczerpująco w żadnej ustawie, w szczególności w kodeksie cywilnym. Dotyczy to także materialnych podstaw odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej. Choć parlament brytyjski
uchwala pewne ustawy modyfikujące istniejące lub tworzące nowe delikty, najważniejszym źródłem prawa nadal pozostaje orzecznictwo16.
Angielskie prawo deliktów opiera się na tzw. systemie pluralizmu nieograniczonego, w którym brak jest ogólnej klauzuli odpowiedzialności deliktowej
(odpowiadającej art. 415 k.c. lub art. 417 k.c. w odniesieniu do odpowiedzialności władzy publicznej). Zamiast tego występuje wiele poszczególnych deliktów
wskazanych jako podstawy odpowiedzialności, co z kolei skutkuje dużą kazuistyką całego systemu17. Podstawą odpowiedzialności władzy publicznej jest
zatem wypełnienie przesłanek jednego z wielu typów czynów niedozwolonych,
a wyróżnienie przesłanek wspólnych dla wszystkich deliktów na wzór kontynentalnych systemów prawnych staje się problematyczne18.
W prawie angielskim nie istnieje ogólna norma dotycząca odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadzie słuszności za zgodne z prawem wykonywanie
władzy publicznej, która mogłaby odpowiadać normie z art. 4172 k.c. Skoro władza publiczna odpowiada za delikty prawa prywatnego, a delikty te są czynami
bezprawnymi (wrongful acts), dla powstania odpowiedzialności niezbędny jest
J. Kuźmicka-Sulikowska, Odpowiedzialność deliktowa w prawie wybranych państw obcych, Wrocław 2011, s. 219.
16
W zakresie odpowiedzialności władzy publicznej dużą rolę odgrywa ustawa o prawach
człowieka uznająca za bezprawne wszelkie zachowania władzy publicznej sprzeczne z prawami
gwarantowanymi przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Human Rights Act 1998 r., Ch. 42.
17
D. Leczykiewicz, Czyny niedozwolone w prawie angielskim, „Państwo i Prawo” 2004, z. 8,
s. 92–93.
18
J. Cooke proponuje jednak następujący ogólny schemat deliktu: działanie (zaniechanie)
+ związek przyczynowy + wina + chroniony interes + szkoda = odpowiedzialność. J. Cooke,
Law…, s. 4. K. Oliphant wymienia zaś następujące przesłanki: 1) naruszenie chronionego interesu, 2) deliktowe zachowanie sprawcy lub osoby, za którą jest odpowiedzialny, 3) opierające się
na jednej ze słusznych podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej. K. Oliphant, The Nature
of Tortious Liability, (w:) A. Grubb (red.), The Law…, s. 7–8.
15
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więc element bezprawności. Nie oznacza to jednak, że legalne działania władzy
powodujące szkodę będą zawsze pozbawione rekompensaty. W niektórych przypadkach jest to możliwe na podstawie wyraźnego przepisu ustawowego19. Inną
metodą kompensacji poniesionych legalnie szkód są płatności ex gratia dokonywane przez władze publiczne poszkodowanym w oparciu o wewnętrzne przepisy
organów administracji. Instytucje te należą jednak do wyjątkowych środków
naprawienia szkody (alternative remedies) i nie są częścią odszkodowania we
właściwym tego słowa znaczeniu (damages)20.
Najszerszą w praktyce podstawą odpowiedzialności władzy publicznej w prawie angielskim jest delikt negligence, ale odpowiedzialność realizuje się także
w oparciu o konstrukcję innych typów czynów niedozwolonych. Możliwa jest
więc odpowiedzialność władzy publicznej między innymi z tytułu naruszenia
posiadania nieruchomości (tresspass to land), pobicia (battery), czy też niesłusznego uwięzienia ( false imprisonment). Najczęściej spotykanymi podstawami
odpowiedzialności władzy publicznej oprócz deliktu niedbalstwa są jednak breach of statutory duty oraz misfeasance in public office.
3.1. NEGLIGENCE

Mimo że prawo angielskie nie zna ogólnej klauzuli deliktowej, w praktyce
duże znaczenie ma delikt niedbalstwa (tort of negligence). Dla angielskiego prawa
charakterystyczne jest ukierunkowanie raczej na ochronę poszczególnych interesów jednostki niż na samą szkodę21. O ile inne delikty są związane z konkretnymi
chronionymi prawnie dobrami jednostki (np. mienie, wolność, reputacja), o tyle
delikt niedbalstwa może służyć do kompensowania każdego uszczerbku wynikającego z czyjejś nieostrożności, bez względu na przedmiot ochrony. Delikt ten
jest niezmiernie istotny z punktu widzenia ogólnych granic odpowiedzialności
odszkodowawczej, ponieważ często jest wykorzystywany przez powodów do
prób rozszerzenia tych granic na nowe stany faktyczne. Ze względu na szeroki
zakres zastosowania stanowi on zatem swego rodzaju quasi-klauzulę generalną.
Fundamentalnym orzeczeniem dla rozwoju deliktu negligence jest sprawa
Donoughue v. Stevenson22, która ukształtowała jego współczesną, samodzielną
formę na podstawie powszechnego obowiązku staranności (duty of care). Obecnie w świetle orzecznictwa dla poniesienia odpowiedzialności z tytułu niedbalstwa niezbędne jest wykazanie czterech przesłanek: 1) na podmiocie szkodzącym
Part I, Land Compensation Act 1973 oraz s. 133, Criminal Justice Act 1988.
Aczkolwiek sposób ich przyznania może podlegać kontroli sądowej. P. Craig, Administrative…, s. 959. Szeroko na temat różnych sposobów kompensacji C. Harlow, State Liability – Tort
Law and Beyond, Nowy Jork 2004, s. 88–123.
21
„Istotą prawa deliktów jest fakt, że osoba posiada pewne dobra, którym udzielana jest
ochrona prawna”, J. Cooke, Law…, s. 3.
22
Donoghue v. Stevenson (1932) AC 562.
19
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spoczywał obowiązek staranności (duty of care), 2) obowiązek ten został niedopełniony, 3) wskutek niedopełnienia obowiązku powód doznał szkody, 4) między
szkodą a niedopełnieniem obowiązku istnieje związek przyczynowy. Przesłanki
te są niemal identyczne z ogólnymi przesłankami odpowiedzialności cywilnej
w prawie polskim: 1) działaniem (zaniechaniem), 2) szkodą oraz 3) związkiem
przyczynowym.
Centralnym, charakterystycznym dla prawa angielskiego punktem deliktu
negligence jest przesłanka istnienia obowiązku staranności (duty of care), w praktyce w danym stanie faktycznym rozważana w pierwszej kolejności. Dla angielskiego sędziego kluczowe jest pytanie, czy na sprawcy nieumyślnej szkody ciążył
obowiązek staranności wobec poszkodowanego.
Źródła obowiązku staranności wynikają przede wszystkim z konkretnych
stanów faktycznych, na podstawie których sądy angielskie dokonały następnie
metodą indukcyjną sformułowania ogólniejszych reguł postępowania i obowiązków staranności, jakie ciążą na danych podmiotach w konkretnej sytuacji.
Źródłem obowiązku staranności nie powinny być jednak zakazy podejmowania
działań objętych już innymi istniejącymi deliktami (np. zakaz pobicia – delikt
battery, zakaz pomówienia – delikt defamation). Nie można także mówić o generalnym prawnym nakazie niewyrządzania szkód innym przez swoje niedbałe
zachowanie23.
We wspomnianym orzeczeniu Donoughue v. Stevenson Izba Lordów
stwierdziła, że na producencie piwa spoczywa obowiązek upewnienia się, że
produkowany przez niego napój nie zawiera zanieczyszczeń (w tej sprawie –
rozkładającego się ślimaka) i że producent odpowiada wobec poszkodowanego,
nawet mimo braku zawarcia jakiejkolwiek umowy między nimi. Lord Atkin, aby
określić krąg podmiotów, na których spoczywa obowiązek staranności, sformułował tzw. regułę bliźniego (the neighbour principle), w myśl której obowiązek ten
dotyczy „osób, które są blisko i bezpośrednio związane z czynnością, której się
dokonuje, które rozsądnie rozumując, powinno się mieć na uwadze w momencie
kierowania swojego umysłu ku dokonaniu tej czynności”24. Zasada ta następnie
została doprecyzowana w orzecznictwie, ewoluując najpierw w stronę szerszego
zakreślenia kręgu podmiotów zobowiązanych25, a następnie w stronę ograniczenia tego kręgu26. Przed sprawą Donoughue odpowiedzialność z tytułu niedbal-

J. Kuźmicka-Sulikowska, Odpowiedzialność…, s. 251; D. Leczykiewicz, Czyny niedozwolone…, s. 99.
24
Donoghue v. Stevenson (1932) AC 562, s. 44.
25
Por. Anns v. Merton London Borough Council (1978) AC 728, Junior Books v. Veitchi Co
Ltd (1983) 1 AC 520.
26
Por. Leigh & Sillivan v. Aliakmon Shipping Co Ltd “The Aliakmon” (1986) AC 785, Murphy
v. Brentwood District Council (1991) AC 398.
23
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stwa funkcjonowała jedynie w ramach określonych stosunków, takich jak na
przykład relacja lekarza i pacjenta, czy też relacja przewoźnika i pasażera27.
Tak ogólna zasada odpowiedzialności, prowadząca do zakreślenia szerokiego
kręgu podmiotów odpowiedzialnych za niedbalstwo, musiała zostać ograniczona w praktyce orzeczniczej. Dlatego obecnie w angielskim prawie deliktów
dla określenia, czy w nowym stanie faktycznym na organie władzy publicznej
ciąży obowiązek staranności, stosuje się trzyetapowy test zaproponowany przez
Lorda Bridge’a w sprawie Caparo v. Dickman28, określany także jako reguły
Caparo. Dla stwierdzenia obowiązku staranności niezbędne jest zatem wykazanie: 1) przewidywalności możliwości wyrządzenia szkody na skutek działania
sprawcy szkody, 2) relacji bliskości między stronami oraz 3) uczciwości, słuszności oraz rozsądności obowiązku staranności w danej sytuacji.
Mimo iż pojęcie duty of care pozostaje kluczowe dla deliktu niedbalstwa,
samo stwierdzenie obowiązku staranności w danej sytuacji nie wystarczy dla
uznania odpowiedzialności sprawcy szkody z tytułu deliktu negligence. Sądy
angielskie, precyzując stale w swoim orzecznictwie zarówno pojęcie duty of
care, jak i pozostałe elementy deliktu, takie jak związek przyczynowy (causation) czy odległość następstw szkody (remoteness), starają się utrzymać rozsądny
zakres ochrony prawnej poszkodowanych, tak aby z jednej strony zapewnić należytą ochronę dóbr chronionych prawnie oraz słuszną rekompensatę poniesionej
szkody, z drugiej zaś uniknąć wystąpienia sytuacji tzw. lawiny roszczeń ( floodgates argument).
Choć odpowiedzialność władz publicznych w oparciu o delikt negligence
sięga jeszcze XIX w., wzrost liczby tego rodzaju spraw nastąpił dopiero po
uchwaleniu Crown Proceedings Act 1947, wraz z rozprzestrzenieniem się idei
odpowiedzialności za szkody wyrządzone wykonywaniem władzy publicznej29.
W tym zakresie w orzecznictwie można wyróżnić dwie istotne tendencje.
Z jednej strony rozstrzygnięcia w sprawach przeciwko władzom publicznym
istotnie wpływały na ogólny rozwój deliktu negligence, precyzując jego przesłanki i obejmując jego zakresem kolejne stany faktyczne. W orzeczeniu Home
Office v. Dorset Yacht Co Ltd30 przyjęto szeroki zakres obowiązku staranności
wobec władz zakładu poprawczego, uznając ich odpowiedzialność za szkody
dokonane przez podopiecznych. Podopieczni ci uciekli w czasie wyjazdu, na którym mieli pracować, a następnie ukradli i uszkodzili jacht. W niniejszej sprawie
Lord Reid uznał, że w takim przypadku także należy stosować regułę bliźniego
z Donoghue v. Stevenson, w szczególności gdy można było przewidzieć skutki
nieupilnowania podopiecznych. W orzeczeniu Anns v. Merton London Borough
J. Cooke, Law…, s. 31.
Caparo Industries plc v. Dickman (1990) 2 AC 605.
29
Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, Warszawa 2012, s. 452.
30
Home Office v. Dorset Yacht Co Ltd (1970) AC 1004.
27
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City Council31 Lord Wilberforce sformułował natomiast test na istnienie obowiązku staranności w nowych stanach faktycznych. Test ten zakładał niezwykle
szeroki zakres istnienia duty of care, w praktyce przerzucając na pozwanego ciężar dowodu, że w danej sytuacji nie ponosił on obowiązku staranności względem
powoda.
Z drugiej strony, niejako na zasadzie wahadła, stopniowe rozszerzanie
zakresu odpowiedzialności władzy publicznej na nowe stany faktyczne musiało
skutkować kolejnymi regułami szczegółowymi pozwalającymi na ograniczanie
tej odpowiedzialności. W tych samych orzeczeniach Dorset oraz Anns można
dostrzec rozróżnienie na czynności związane z daną polityką działania danego
podmiotu władzy publicznej (policy decisions), za co może odpowiadać odszkodowawczo jedynie wyjątkowo, oraz czynności o charakterze administracyjnym,
operacyjnym (operational decisions), za które władza publiczna odpowiada.
Jeszcze inne reguły dotyczą rozróżnienia nadającej się do kompensacji szkody
na osobie od generalnie niekompensowanej tzw. czystej szkody ekonomicznej
(pure economic loss)32. Konieczność ograniczenia zakresu odpowiedzialności
podmiotów publicznych oraz powszechna krytyka orzeczenia Anns spowodowała, że w sprawie Murphy v. Brentwood District Council33 Izba Lordów odeszła
od stosowania testu Anns. Nie bez znaczenia w tej kwestii było ówczesne tło
polityczno-społeczne, w którym nastąpiła zasadnicza krytyka koncepcji welfare
state wraz z szeroko zakrojonym zakresem odpowiedzialności odszkodowawczej
za działania władz publicznych34.
Ze względu w uniwersalny charakter negligence oraz jego szczególną pozycję w angielskim systemie law of tort, delikt ten nadal jest często wykorzystywany jako podstawa odpowiedzialności władz publicznych. Jego elastyczne
ramy pozwalają na objęcie nim kolejnych stanów faktycznych. W sprawie Sebry
v. Companies House35 urzędnik rejestrowy (Registrar) omyłkowo zarejestrował
likwidację spółki Taylor and Sons Ltd zamiast Taylor and Son Ltd. Wskutek
pomyłki pierwsza ze spółek straciła wartościowe kontrakty, dostawy towaru oraz
płynność i zaufanie wierzycieli, co spowodowało konieczność złożenia przez nią
wniosku restrukturyzacyjnego. Spółka pozwała urzędnika o odszkodowania,
wskazując na dwie podstawy odpowiedzialności: negligence oraz breach of statutory duty. Co do deliktu niedbalstwa sąd uznał, że na urzędniku spoczywał
duty of care w stosunku do administrowanego przez niego rejestru, a naruszenie
tego obowiązku wskutek niedbałej rejestracji pozostawało w związku z powstaniem szkody i doprowadzeniem do złożenia przez Taylor and Sons Ltd wniosku
Anns v. Merton London Borough Council (1978) AC 72.
Na temat pure economic loss szerzej: C. Elliot, F. Quinn, Tort Law, Harlow 2015, s. 23–38.
33
Murphy v. Brentwood District Council (1991) 1 AC 398.
34
D. Priel, The Indirect Influence of Politics on Tort Liability of Public Authorities in English
Law „Law & Society Review” 2013, t. 47, nr 1, s. 169–178.
35
Sebry v. Companies House and another (2015) EWHC 115 (QB).
31
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restrukturyzacyjnego. Sąd oddalił jednak roszczenie z tytułu naruszenia breach
of statutory duty.
3.2. BREACH OF STATUTORY DUTY

Delikt niewykonania ustawowego obowiązku (breach of statutory duty) jest
szczególną, alternatywną w stosunku do negligence, podstawą odpowiedzialności
władzy publicznej. Wiele ustaw uchwalanych przez angielski parlament nakłada
na podmioty prawa określone obowiązki. Breach of statutory duty może nastąpić
w wyniku niewykonania przez zobowiązanego nałożonego na niego obowiązku.
Konsekwencje takiego zachowania mogą być jednak różne. W wielu przypadkach ustawa łącznie z nałożeniem obowiązku wprost zastrzega, że jego niedopełnienie poddane jest reżimowi odpowiedzialności cywilnoprawnej36. Inne akty
prawne z kolei stanowią, że niedopełnienie obowiązków w nich wyrażonych nie
podlega takiej odpowiedzialności37. W obydwu powyższych sytuacjach ustalenie
konsekwencji prawnych takiego działania nie jest problematyczne. Wątpliwości
zaczynają dopiero powstawać w sytuacji, kiedy mimo że ustawa nakłada obowiązki, to nie wspomina nic na temat konsekwencji ich niedopełnienia. W prawie angielskim z faktu, że ustawa milczy na temat sankcji za niedopełnienie
obowiązku, nie można wnioskować automatycznie o braku odpowiedzialności
cywilnej. Konieczne jest zatem dokonywanie przez angielskich sędziów wielu
zabiegów interpretacyjnych mających na celu ustalenie, czy wolą ustawodawcy
było obarczenie odpowiedzialnością cywilną podmiotu niedopełniającego ustawowych obowiązków, czy też nie.
Zasadniczo przyjmuje się domniemanie, że tam gdzie ustawa nakłada obowiązek, ale nie przewiduje sankcji za jego niedopełnienie, osoba poszkodowana może
wnieść skargę z tytułu breach of statutory duty38. Sam fakt wystąpienia szkody
po stronie powoda w wyniku niedopełnienia przez pozwanego obowiązku nie
powoduje bowiem powstania po stronie pozwanego odpowiedzialności z tytułu
niedbalstwa, w szczególności jeżeli chodzi o niedopełnienie obowiązków wynikających z prawa publicznego39. Chcąc skutecznie oprzeć podstawę skargi na
delikcie breach of statutory duty, na powodzie spoczywa obowiązek wskazania
takich postanowień ustawy, z których da się wyinterpretować, że intencją ustawodawcy było przyznanie poszkodowanemu roszczenia o naprawienie szkody
w przypadku niewywiązania się z ustawowego obowiązku40. Nie zawsze jest to
Zob. Building Act 1984, s. 38, Resale Prices Act 1976, s. 25 (2), (3), Race Relations Act
1976, s. 57.
37
Zob. Health and Safety at Work Act 1974, s. 47 (1), Safety of Sports Grounds Act 1975, s. 13,
Guard Dogs Act 1975, s. 5 (2) (a).
38
E. Peel, J. Goudkamp, Winfield and Jolowicz on Tort, Londyn 2014, s. 213.
39
X (minors) v. Bedfordshire City Council (1995) 2 AC 633.
40
Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność…, s. 460.
36
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łatwe. W sprawie Atkinson v. Newcastle Waterworks Co41 odmówiono odszkodowania w sytuacji, kiedy ustawa przewidywała karę £10 za niedopełnienie
ustawowego obowiązku utrzymania ciśnienia wody w rurach na odpowiednim
poziomie, a niedopełnienie tego obowiązku przez dostawcę wody uniemożliwiło
efektywne ugaszenie pożaru. Sąd wskazał, że odmienne rozstrzygnięcie spowodowałoby de facto nałożenie na publiczne przedsiębiorstwo wodociągowe obowiązku na kształt gwarancji ubezpieczenia od pożaru, co byłoby z oczywistych
względów niecelowe.
Jeżeli ustali się, że ustawa daje podstawy do odszkodowania za niedopełnienie obowiązku, należy przedstawić także pozostałe przesłanki deliktu. Konieczne
jest wskazanie, że: 1) na pozwanym ciążył ustawowy obowiązek staranności
wobec powoda, 2) obowiązek ten został niedopełniony, a 3) między niedopełnieniem obowiązku a szkodą istnieje związek przyczynowy. Istotne jest także, żeby
szkoda, której doznał powód, była tego rodzaju, jakiej ustawa miała zapobiegać.
Powód powinien także należeć do grupy, którą ustawa miała w swoich założeniach chronić, gdyż szkody wynikające z niewykonania obowiązków o charakterze powszechnym co do zasady nie podlegają kompensacji42. Ocena spełnienia
powyższych kryteriów pozostaje w obszarze władzy dyskrecjonalnej sądu, stąd
delikt breach of statutory duty jako podstawa odpowiedzialności władzy publicznej jest często krytykowany ze względu na zbyt szeroki zakres uznania pozostawiony judykaturze43.
Przyjmuje się, że gdy akt prawny nakłada obowiązek i wskazuje sposób jego
realizacji, to co do zasady wykonanie tego obowiązku nie może być dokonane
w inny sposób. Od tej zasady istnieją jednak dwa wyjątki. Po pierwsze, kiedy
obowiązek lub zakaz w widoczny sposób został nałożony w celu zapewnienia
korzyści lub ochrony konkretnej grupie podmiotów (np. pracownikom) i wskutek
jego naruszenia członek tej grupy doznał szkody. Po drugie, w sytuacji kiedy
ustawa tworzy prawo o charakterze powszechnym, a pojedynczy członek społeczeństwa doznał bezpośredniej, poważnej szkody odmiennej od tej, której
doznali pozostali członkowie społeczeństwa44.
Istotnym problemem dotyczącym deliktu breach of stuatuory duty jest potencjalna konkurencja środków prawnych przewidzianych za niedopełnienie obowiązku. Co do zasady w przypadku, kiedy ustawa przewiduje za niedopełnienie
obowiązku sankcję karną, poszkodowany nie może domagać się odszkodowa-

Atkinson v. Newcastle Waterworks Co (1877) 2 ExD 441.
Chodzi tutaj przede wszystkim o zadania użyteczności publicznej, zob. Atkinson v. Newcastle Waterworks Co (1877) 2 ExD 441; Clegg Parkinson & Co v. Earby Gas Co (1896) 1 QB
592, 594.
43
A. Mullis, K. Oliphant, Torts, Nowy Jork 2003, s. 230.
44
Lonrho Ltd v. Shell Petroleum Co (1982) AC 173.
41

42
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nia na drodze cywilnoprawnej na podstawie breach of statutory duty45. Podobnie w sytuacji, kiedy ustawa przewiduje już jakiś inny prywatnoprawny środek
ochrony interesów poszkodowanego, w zasadzie nie przyjmuje się tego deliktu
jako podstawy odpowiedzialności46. Od powyższych zasad istnieją jednak pragmatyczne wyjątki podyktowane chęcią zapewnienia powodowi realnej możliwości uzyskania odszkodowania47. Natomiast w przypadku, gdy ustawa przewiduje
środek publicznoprawny, orzecznictwo jest dosyć niespójne w kwestii uznania
dopuszczalności także powództwa cywilnoprawnego48. W tym sensie delikt ten
ma charakter subsydiarny w stosunku do innych przewidzianych prawem środków reakcji, niezależnie od ich prawnego charakteru.
Szanse powoda na uzyskanie odszkodowania dodatkowo zmniejsza ukształtowanie kompetencji do działania administracji w oparciu o duży zakres swobodnego uznania. Im większy zakres swobody w wykonywaniu obowiązków ustawa
pozostawia podmiotowi publicznemu, tym mniejsza szansa na powstanie duty of
care. Początkowo w sprawie Thornton v. Kirklees Borough Council49 dopuszczono przyznanie odszkodowania za naruszenie ustawowego obowiązku sformułowanego w sposób pozwalający władzy publicznej na dużą dozę dyskrecji
w jego wykonywaniu. W późniejszych orzeczeniach wskazano jednak, że właściwym trybem do kwestionowania takich dyskrecjonalnych decyzji administracji jest procedura judicial review50. Ponadto, podobnie także jak w przypadku
deliktu negligence, sądy rozróżniają politykę działania organu (policy decisions)
od czynności operacyjnych (operational decisions)51.
Charakterystyczne dla breach of statutory duty jest pewne podobieństwo
do niedbalstwa, do tego stopnia, że delikt ten nazywany jest niekiedy statutory
negligence. Wzajemny stosunek tych dwóch podstaw odpowiedzialności nie
jest do końca jasny, choć wskazuje się, że powinny być one traktowane oddzielnie, przede wszystkim ze względu na inne źródło obowiązku staranności52.
W delikcie negligence standardem odpowiedzialności jest istnienie rozsądnego
obowiązku staranności w danym stanie faktycznym, dookreślane przez sądy na
podstawie dodatkowych okoliczności. W delikcie breach of statutory duty natomiast standard odpowiedzialności określony jest wprost w ustawie53. Konse45
Philips v. Britannia Hygienic Laundry Co Ltd (1923) 2 KB 832, Richardson v. Pitt-Stanley
(1995) ICR 303.
46
Scally v. Southern Health and Social Services Board (1991) 4 All ER 573.
47
Monk v. Warbey (1935) 1 KB 75.
48
E. Peel, J. Goudkamp, Winfield…, s. 213; A. Mullis, K. Oliphant, Torts…, s. 225.
49
(1979) 1 WLR 637.
50
O’Rourke v. Camden Borough Council (1997) 3 WLR 86.
51
A. Mullis, K. Oliphant, Torts…, s. 226.
52
J. Cooke, Law…, s. 295.
53
W większości stanów USA delikt ten jest jedną z odmian negligence, z określonym w ustawie standardem duty of care; w Kanadzie podobnie przyjmuje się, że ustawa określa standard duty
of care, natomiast standard ten nie jest wiążący dla sądu.
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kwencją traktowania rozłącznie tych dwóch podstaw jest możliwość przypisania
odpowiedzialności za niedopełnienie ustawowego obowiązku, przy jednoczesnym braku odpowiedzialności za niedbalstwo, o ile ustawa zakłada wyższy
standard odpowiedzialności niż reasonable care.
W doktrynie prawa angielskiego istnieje niechęć do uznawania w orzecznictwie breach of statutory duty jako podstawy odpowiedzialności władzy publicznej. Wynika to z utrwalonego w prawie angielskim poglądu stanowiącego, że
stwierdzenie działania organu poza jego kompetencjami (ultra vires) nie daje
samo z siebie możliwości występowania ze skargą cywilną o naprawienie wyrządzonej szkody. W takich wypadkach wskazuje się więc przede wszystkim na
publicznoprawną procedurę judicial review jako podstawowy środek kontroli
działań władzy publicznej, a nie na drogę cywilnoprawną54.
W zakresie odpowiedzialności Korony Crown Proceedings Act 1947 przyjmuje w sekcji 2 (2) odpowiedzialność za naruszenie obowiązków ustawowych,
o ile obowiązki te wiążą także inne osoby. Dla przypisania odpowiedzialności
Koronie niezbędne jest także wyrażone w ustawie wyraźne lub dorozumiane
postanowienie w tym zakresie55. W praktyce można więc mówić o ograniczonej odpowiedzialności władzy publicznej w oparciu o delikt breach of statutory
duty. Wskazuje się, że obecnie zakres jego zastosowania pokrywa się z deliktem
negligence56.
3.3. MISFEASANCE IN PUBLIC OFFICE

Pod tym względem zupełnie odmienną podstawą odpowiedzialności władzy
publicznej w prawie angielskim jest nadużycie władzy – misfeasance in public
office, będące w ostatnim czasie coraz częstszą podstawą skarg przeciwko władzom publicznym57. Mimo że co do zasady samo stwierdzenie w drodze procedury
judicial review przekroczenia kompetencji organu (ultra vires) nie daje prawa do
uzyskania odszkodowania, odszkodowanie może zostać przyznane, jeżeli urzędnik świadomie działa na szkodę powoda58. Delikt misfeasance in public office
polega więc na intencjonalnym wyrządzeniu szkody poprzez wykorzystanie
w tym celu publicznego stanowiska. U jego podstaw leży etyczne założenie, że
sprawowanie władzy publicznej ma służyć działaniu na rzecz dobra wspólnego
i nie może być wykorzystywane dla niesłusznych celów59. Klasyfikowany jako
tzw. public law tort, stanowi istotny wyłom w zasadzie unormowania odpowieCocks v. Thanet District Council (1983) 2 AC 286, O’Rourke v. Camden London Borough
City Council (1997) 2 WLR 86.
55
Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność…, s. 450.
56
S. Deakin, A. Johnston, B. Markesinis, Markesinis…, s. 337.
57
D. Fairgrave, State Liability in Tort: A Comparative Law Study, Nowy Jork 2003, s. 87.
58
S. Deakin, A. Johnston, B. Markesinis, Markesinis…, s. 338.
59
C. Witting, Street on Torts, Oxford 2015, s. 616.
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dzialności władzy publicznej w oparciu o stosunki prywatnoprawne60. W takiej
postaci delikt ten ma ugruntowaną pozycję w orzecznictwie sądów angielskich,
a jego historia sięga co najmniej XVII w.61.
Dla uzyskania odszkodowania na podstawie misfeasance in public office niezbędne jest między innymi wykazanie, że sprawca szkody piastuje publiczne stanowisko oraz że szkoda została poniesiona w związku ze sprawowaniem przez
niego władzy publicznej. Zarówno pojęcie publicznego stanowiska, jak i związanej z nim władzy publicznej jest jednak w tym przypadku interpretowane dosyć
szeroko. Za podmiot publiczny uznaje się nie tylko organy, których rozstrzygnięcia podlegają procedurze judical review, ale także wykonujące zadania publiczne
bez wykorzystywania specjalnych ustawowych prerogatyw w tym zakresie.
Nie ma także znaczenia, czy zadania publiczne wykonywane są odpłatnie czy
nie, ponadto zastosowanie znajdują zasady odpowiedzialności za osoby trzecie
(vicarious liability). Podobnie szeroko interpretowane jest pojęcie wykonywania
władzy publicznej. Dla przyjęcia odpowiedzialności w tym zakresie nie ma znaczenia, że szkoda powstała wskutek działania w obszarze stosunków prywatnoprawnych62.
Najistotniejszą, kluczową przesłanką jest zła wiara sprawcy szkody. W orzeczeniu Three Rivers District Council v. Bank of England63 Izba Lordów wskazała, że zła wiara może przybrać zasadniczo dwie postaci, stąd można też
mówić o dwóch zasadniczych odmianach deliktu misfeasance in public office64.
W pierwszym wariancie zła wiara polega na intencjonalnym nadużyciu władzy
bezpośrednio w celu wyrządzenia szkody (malice). Takie przypadki nie zdarzają
się jednak często. W orzeczeniu Three Rivers District Council przyjęto natomiast odpowiedzialność Bank of England, podmiotu publicznego, wobec depozytariuszy upadłego banku komercyjnego w sytuacji braku podjęcia przez Bank
of England wymaganych działań nadzorczych wobec tego podmiotu. Wykazano
także, że Bank of England miał świadomość zarówno naruszania procedur przez
nadzorowany bank, jak i skutków tych naruszeń. W drugim więc wariancie zła
wiara to świadomość organu władzy publicznej, że jego działanie jest bezprawne
oraz że może ono spowodować szkodę (illegality). Jednak niezależnie od wariantu
deliktu kluczowe dla przypisania odpowiedzialności jest subiektywne nastawienie sprawcy szkody do własnego działania.
60
Do niedawna misfeasance in public office uważany był za jedyny public law tort. Sytuacja
ta uległa zmianie wraz z wejściem w życie Human Rights Act 1998. D. Nolan, Government Liability, (w:) A. Grubb (red.), The Law of Torts, Londyn 2007, s. 885.
61
Turner v. Sterling (1671) 2 Vent. 25.
62
Jones v. Swansea City Council (1990) 1 WLR 54, 1453.
63
Three Rivers District Council v. Bank of England, nr 3, (2000) 2 WLR 1220.
64
D. Fairgrave, State…, s. 89. Te dwie postaci złej wiary w delikcie misfeasance in public
office przypominają nieco prawnokarne formy zamiaru bezpośredniego („chcąc”) oraz zamiaru
ewentualnego (gdy sprawca szkody przewiduje konsekwencje i „godzi się”).
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Wyróżnienie drugiego wariantu, opartego jedynie na bezprawnym zachowaniu wraz ze świadomością konsekwencji takiego zachowania, ma istotny wpływ
na podwyższenie standardu odpowiedzialności władzy publicznej. Dodatkowo
angielskie sądy przy rozpatrywaniu spraw w oparciu o misfeasance in public
office, w przeciwieństwie do deliktu negligence, nie skupiają się na dokładnej
analizie wymogu wykazania odpowiedniego związku przyczynowego (proximity). Inaczej niż w sprawach na podstawie deliktu niedbalstwa, sądy rozpatrują decyzje uznaniowe, a także dopuszczają kompensację tzw. czystych szkód
ekonomicznych (pure economic losses). Na podstawie misfeasance in public
office w niektórych przypadkach możliwe jest ponadto uzyskanie odszkodowania przewyższającego wysokość szkody mającego na celu wyrażenie dezaprobaty dla działania sprawcy (exemplary lub punitive damages)65. Z powyższych
powodów delikt ten stanowi w ostatnich latach atrakcyjną podstawę roszczeń
odszkodowawczych przeciwko władzom publicznym, istotne trudności dowodowe powoduje jednak wymóg wykazania złej wiary urzędnika66.

4. WNIOSKI
W prawie angielskim trudno jest mówić o wyrażonej wprost konstytucyjnej zasadzie odpowiedzialności państwa za bezprawne działanie władzy. Ustawa
Crown Proceedings Act 1947, będąca jedną z podstawowych ustaw ustrojowych
Zjednoczonego Królestwa, wprawdzie wprowadziła odpowiedzialność Korony
za działania jej urzędników, jednak poza przewidzianym w ustawie katalogiem
podstaw odpowiedzialności Korona zachowała swój immunitet. Choć ustawa
przyznaje prawo do pozywania (right to sue the Crown), podkreślając gwarancje
proceduralne, to trudno stwierdzić, że w angielskim systemie prawnym na poziomie konstytucyjnym istnieje prawo podmiotowe do odszkodowania za wykonywanie władzy publicznej.
Crown Proceedings Act 1947 nie sprecyzował także podstaw odpowiedzialności Korony, pozostawiając je do określenia parlamentowi oraz judykaturze
w ramach prawa deliktów. Nie istnieje jednak jedna zasada odpowiedzialności
władzy publicznej na wzór niektórych kontynentalnych systemów prawnych,
gdyż poszczególne delikty oparte są na różnych podstawach odpowiedzialności.
Przykładowo delikt negligence, wymagając wykazania niedbalstwa pozwanego,
opiera się na zasadzie winy, delikt misfeasance in public office wymaga natomiast wykazania umyślnego działania sprawcy szkody, czyli winy kwalifikowa65
D. Nolan, Government Liability, (w:) A. Grubb (red.), The Law…, s. 936. Działanie organu
władzy publicznej musi być „uciskające, arbitralne lub niekonstytucyjne”.
66
D. Fairgrieve, State…, s. 87; E. Peel, J. Goudkamp, Winfield…, s. 229.
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nej. Inne (np. nuisance, tresspass to land) delikty mogą się opierać na zasadzie
odpowiedzialności obostrzonej (strict liability), wymagając jedynie wykazania
naruszenia określonych praw, niezależnie od tego, czy naruszenie to jest zawinione, oraz niezależnie od powstania szkody. Jeszcze inne (Rylands v. Fletcher)
opierają się na zasadzie ryzyka, wymagając kompensacji szkody niezależnie
od możliwości przypisania winy67. Rozdrobnienie podstaw odpowiedzialności
w obszarze prawa deliktów ma swoje odzwierciedlenie w występowaniu równolegle różnych zasad odpowiedzialności przy szkodach wyrządzonych przez
działanie władzy publicznej. W tym sensie w prawie angielskim, w przeciwieństwie choćby do prawa polskiego, nie istnieje ani generalna konstytucyjna zasada
prawa do odszkodowania za niezgodne z prawem działania władzy publicznej,
ani generalna zasada odpowiedzialności na poziomie ustawowym. Brak takiej
zasady określany jest niekiedy jako wada angielskiego systemu68.
Skoro ustawodawca angielski nie jest związany normą dotyczącą odpowiedzialności władzy publicznej na poziomie konstytucyjnym, zasady dotyczące tej
odpowiedzialności w prawie angielskim mogą podlegać zmianie wraz z modyfikacją lub ewolucją poszczególnych typów deliktów. Crown Proceedings Act
1947 nie określa samodzielnie przesłanek tej odpowiedzialności i odsyła w tym
zakresie do prawa deliktów, co wpływa na dynamikę systemu odpowiedzialności odszkodowawczej za działania władzy publicznej. System ten staje się więc
pochodną aktualnych tendencji rozwojowych i orzeczniczych w obszarze angielskiego prawa deliktów.
Z całą pewnością można natomiast mówić o ugruntowanej konstytucyjnej
zasadzie odpowiedzialności osobistej funkcjonariuszy za wykonywanie przez
nich władzy publicznej69. Odpowiedzialność ta w założeniu nadal opiera się na
zasadach regulujących stosunki prywatnoprawne. Przyjęcie zasady, że urzędnicy
Korony poddani są temu samemu prawu co wszyscy obywatele, skutkuje jednak
brakiem charakterystycznego dla państw prawa stanowionego wyraźnego wyodrębnienia działań władczych administracji od działań niewładczych.
Historycznie w krajach prawa stanowionego utrzymywanie rozróżnienia między sferą imperium a dominium służyło uwolnieniu władzy publicznej od odpo-

D. Leczykiewicz, Czyny niedozwolone…, s. 95.
Autorzy raportu Komisji Prawa stwierdzają: „In both public and private law, it provisionally appears to us, there is a lack of any underlying principle or foundational structure that could
lead to a simpler and more predictable system”. The Law Commission, Consultation Paper No
187. Administrative Redress: Public Bodies And The Citizen. A Consultation Paper, Londyn 2008,
s. 75, http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/cp187_ Administrative_Redress_Consultation.pdf (dostęp: 2.12.2017 r.).
69
D. Fairgrieve, State…, s. 14. Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej za zaniechania
legislacyjne wynika natomiast z prawa europejskiego wiążącego jeszcze Zjednoczone Królestwo.
67
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wiedzialności za działania dokonane w sferze imperium70. W prawie angielskim
natomiast poddanie tym samym zasadom prawa zarówno obywateli, jak i osób
sprawujących władzę publiczną tradycyjnie uznawane było za osiągnięcie doktryny rządów prawa i przeciwstawiane było kontynentalnemu modelowi sądownictwa administracyjnego71. Obecnie jednak coraz częściej zarówno w doktrynie,
jak i w orzecznictwie zauważa się szczególny charakter odpowiedzialności władzy publicznej, wskazując na potrzebę odmiennego traktowania podmiotów
wykonujących tę władzę72. Brak rozróżnienia tych dwóch sfer działania władzy
publicznej, z których każda może rodzić rozmaite skutki cywilnoprawne, powoduje utrudnienie uzyskania odszkodowania w przypadku wykonywania przez
administrację funkcji władczych. W angielskim systemie prawnym właściwym
środkiem kontroli takich działań pozostaje procedura judicial review, a nie prywatnoprawne roszczenie odszkodowawcze.
Przyjęcie regulacji, że ustalenie odpowiedzialności osobistej funkcjonariusza
lub przedstawiciela Korony jest niezbędnym warunkiem powstania odpowiedzialności władzy publicznej, umieszcza Wielką Brytanię w kręgu państw normujących instytucję odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za wykonywanie
władzy publicznej na zasadzie odpowiedzialności za czyn cudzy (funkcjonariusza), a nie na zasadzie odpowiedzialności za czyn własny. Odpowiedzialność
Korony jest więc uzależniona od odpowiedzialności osobistej funkcjonariuszy,
którzy podlegają ogólnym zasadom prawa deliktów, odpowiadając za własne
bezprawne zachowanie. Zatem wykazanie nieodpowiedzialności funkcjonariusza Korony powoduje uniknięcie obowiązku odszkodowawczego i w efekcie prowadzi do ograniczenia zakresu odpowiedzialności Korony.
Prawo angielskie, podobnie jak i prawo polskie, rozróżnia bezprawność
działania lub zaniechania władzy publicznej od winy funkcjonariusza, nie utożsamiając ze sobą tych pojęć. W przeważającej większości przypadków odpowiedzialność władzy publicznej uzależniona jest od przesłanki winy (rozumianej
także jako niedopełnienie duty of care), a samo wykazanie bezprawności działania nie zawsze jest wystarczającym jej dowodem73. Skoro jednak w prawie angielskim dla powstania odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej co
do zasady wymagane jest także wykazanie bezprawności zachowania, władze nie
E. Bagińska, J. Parchomiuk, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System
Prawa Administracyjnego. Tom 12. Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji, Warszawa 2016, s. 276.
71
A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Palgrave Macmillan
1985, s. 114; Entick v. Carrington (1765) EWHC KB J98.
72
S. Deakin, A. Johnston, B. Markesinis, Markesinis…, s. 313; Anns v. Merton London Borough Council (1978) AC 728; Home Office v. Dorset Yacht Co Ltd (1970) AC 1004. Zob. jednak
sprzeciw wobec odmiennego traktowania podmiotów publicznych S. H. Bailey, M. J. Bowman,
Public Authority Negligence Revisited, „Cambridge Law Journal” 2000, t. 59, nr 1, s. 85–132.
73
P. Craig, Administrative…, s. 906.
70

CZY „KRÓL MOŻE CZYNIĆ ŹLE”?...

359

są odpowiedzialne za działania wykonywane zgodnie z prawem74. W doktrynie
przebijają się jednak niekiedy wypowiedzi sugerujące poszerzenie generalnych
zasad odpowiedzialności również na szkody spowodowane legalnym działaniem
władzy, opierając je na zasadzie ryzyka lub słuszności75.
Legalne działania władzy mogą jednak w niektórych przypadkach wiązać się
z uzyskaniem rekompensaty. Charakterystyczny dla prawa angielskiego partykularyzm podstaw odpowiedzialności władzy publicznej skutkuje także rozdrobnieniem alternatywnych mechanizmów kompensacji legalnie poniesionej szkody.
„Słusznościowy” aspekt naprawienia szkody może być z kolei osiągnięty za
pomocą przyznania w pewnych wypadkach odszkodowania przewyższającego
jej wartość (punitive damages).
W prawie angielskim istnieje generalna niechęć do uznawania odpowiedzialności deliktowej za zaniechania, a możliwość ewentualnego jej powstania
dotyczy przypadków konkretnych deliktów76. W zakresie deliktu negligence
wskazuje się, że nie istnieje generalny obowiązek troski polegający na zapobieganiu szkodzie drugiego, chyba że między podmiotami istnieje dodatkowa więź
prawna (najczęściej wynikająca z kontraktu)77. Delikt misfeasance in public
office z kolei opiera się na niewłaściwym działaniu, rozumianym jako podjęcie
pewnej czynności, różnym od braku działania (nonfeasance). Rozróżnienie między szkodzącym działaniem a brakiem działania, powodującym w konsekwencji
szkodę, jest jednak mało intuicyjne i w praktyce trudne do dokonania. Z kolei
w zakresie deliktu breach of statutory duty przypisanie odpowiedzialności za
zaniechanie będzie uzależnione od brzmienia konkretnego przepisu ustawy.
Założenie oparcia systemu odpowiedzialności władzy publicznej w jak
największym stopniu na zasadach prawa prywatnego powoduje, że w prawie
angielskim nie występuje konstrukcja odpowiedzialności cywilnej za szkodę
wyrządzoną aktem ustawodawczym. Osoba poszkodowana aktem ustawodawczym, który sam z siebie nie przewiduje odszkodowania, pozostaje praktycznie

D. Fairgrieve, State…, s. 162. W zakresie deliktu neglicence wskazuje się jednak niekiedy, że odpowiedzialność może powstać, mimo że podmiot wykonujący władzę publiczną działał
w granicach uznania administracyjnego. Zob. Barret v. Enfield LBC (2001) 2 AC 550; Phelps
v. Hillingdon LBC (2001) 2 AC 619.
75
D. Fairgrieve, State…, s. 163; H. Street, Governmental Liability: A Comparative Study,
Cambridge 1953, s. 78; P. Craig, Administrative…, s. 959.
76
T. Cornford, Administrative Liability, „Ius Publicum” 2012, nr 3, s. 9.
77
S. Deakin, A. Johnston, B. Markesinis, Markesinis…., s. 178. W orzeczeniu Stovin v. Wise
Lord Hoffman wskazał, że zaniechanie władz publicznych w wykonywaniu swoich ustawowych
kompetencji, z których powód mógłby odnieść korzyść, nie powoduje powstania po jego stronie
roszczenia odszkodowawczego, chyba że ustawa jasno wskazuje prawo do rekompensaty finansowej za niewykonanie kompetencji. Z faktu, że władza publiczna miała obowiązek utrzymywania
autostrady w dobrym stanie, nie wynika obowiązek troski (duty of care) wobec jej użytkowników,
Stovin v. Wise (1996) AC 923.
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bez skutecznego środka prawnego względem władzy publicznej78. Wskazuje się,
że uchwalanie ustaw jest działaniem parlamentu wykraczającym poza sferę stosunków prywatnoprawnych, nie sposób więc w tym przypadku zbudować analogii
między działaniami państwa a działaniami jednostki79. Stanowienie prawa przez
parlament nie jest także przejawem obowiązku wynikającego z ustawy, wobec
czego niemożliwe jest przypisanie odpowiedzialności władzy publicznej za naruszenie ustawowego obowiązku w zakresie działalności ustawodawczej80. Wydaje
się jednak, że brak generalnej reguły odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
aktem ustawodawczym wynika przede wszystkim z doktryny suwerenności
parlamentu, będącej jedną z fundamentalnych zasad konstytucjonalizmu angielskiego. Parlament brytyjski uważany jest za nadrzędnego prawodawcę o nieograniczonych kompetencjach do stanowienia prawa, nie istnieje też żaden podmiot
mogący unieważnić decyzję ustawodawczą parlamentu81. Skoro sądy angielskie
co do zasady nie mogą orzekać o zgodności z porządkiem prawnym uchwalanych
przez parlament ustaw, to tym bardziej nie można mówić o odpowiedzialności
odszkodowawczej władzy publicznej za szkodę wyrządzoną aktem uchwalonym
przez parlament. Odpowiedzialność odszkodowawcza w tym zakresie stanowiłaby ograniczenie zasady suwerenności parlamentu i tym samym naruszałaby
fundamenty angielskiego konstytucjonalizmu82.
Odpowiadając pośrednio na pytanie postawione w tytule, można stwierdzić,
że słudzy Korony „mogą czynić źle”, a Koronie może być przypisana odpowiedzialność cywilna za ich działania. Prawo angielskie jest jednak nadal stosunkowo niechętne do przypisywania odpowiedzialności za wykonywanie władzy
publicznej. Zasadniczym źródłem tej niechęci wydaje się być założenie, że odpowiedzialność ta powinna być oparta w jak największym stopniu na zasadach właściwych dla regulacji stosunków w obszarze prawa prywatnego. Jednak sytuacja,
w której obywatel poszukuje kompensacji szkody poniesionej wskutek działania
władzy publicznej różni się od typowego stosunku cywilnoprawnego. Przeważnie charakteryzuje się faktycznym zaburzeniem zasady równości stron, a w sprawach takich państwo występuje de facto w roli sędziego we własnej sprawie. Nie
ulega także wątpliwości, że szkodzące działania władzy publicznej mogą mieć ze
swojej natury inną formę niż działania obywateli. Poszukiwanie podstaw odpowiedzialności w konkretnych typach deliktów wypracowanych zasadniczo na
H. Street, Governmental…, s. 46. Do ustaw zawierających przepisy dotyczące odszkodowania można zaliczyć ustawy wywłaszczeniowe.
79
E. Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej,
Warszawa 2006, s. 83.
80
Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność…, s. 451.
81
A. V. Dicey, Introduction…, s. 39. Pewne wyjątki w zakresie kontroli ustawodawczej
mogą jednak zachodzić w odniesieniu do prawa Unii Europejskiej oraz Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
82
Tak też B. P. Wróblewski, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za działania ustawodawcy, Warszawa 2011, s. 224.
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CZY „KRÓL MOŻE CZYNIĆ ŹLE”?...

361

gruncie stosunków prywatnoprawnych może więc pozostawić część działań władzy publicznej poza zakresem odpowiedzialności odszkodowawczej. Wydaje się
zatem że, choć oparcie odpowiedzialności podmiotów publicznych na zasadach
właściwych dla stosunków prywatnoprawnych w założeniu służyło poszerzeniu
granic ochrony obywateli przed arbitralnym działaniem władzy, paradoksalnie
obecnie prowadzi do ograniczenia zakresu tej odpowiedzialności.
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CAN THE KING „DO WRONG”? CIVIL LIABILITY OF PUBLIC
AUTHORITIES IN ENGLISH LAW

Summary
The principle of state liability has been widely recognised in 20th century and
codified in certain jurisdictions. English law, however, has been traditionally reluctant
to recognise the liability of Crown distinct from the of its servants. According to the
long-standing principle of rule of law, servants of the Crown should be liable for torts
committed in their official capacity just as individuals. The principle has been allegedly
designed to protect the individuals from arbitrary decisions of public authorities, which
fall in their actions under jurisdiction of common courts. It was not until the advance of
Crown Proceedings Act 1974 when the Crown took material liability for torts committed
by its servants. The nature of tortious liability of the public bodies, however, remained
peculiar. The aim of this article is to indicate that the underlying concept of individual
liability of servants, once designed to protect the individuals, now restricts the scope
of civil liability of public bodies in English law.

KEYWORDS

civil liability, public authorities, tort law, administrative law, Crown proceedings
SŁOWA KLUCZOWE

odpowiedzialność odszkodowawcza, władze publiczne, prawo deliktów, prawo
administracyjne, postępowania z udziałem Korony

STUDIA IURIDICA LXXVI

Aleksandra Tychmańska
Warsaw University

TAX AUTONOMY AND NON-DISCRIMINATION RULES
IN THE ERA OF CONFLICTING POLITICAL GOALS:
INTERNATIONAL AND POLISH PERSPECTIVE1

OVERALL INTRODUCTION OF THE RESEARCH WORK
The aim of this paper is to discuss non-discrimination rules concerning tax
matters on the example of Polish case analysis. Author wishes to conduct research
work in broader context. In this regard it is necessary to outline the current globalized world in which tax systems of states operate, discuss the concept of state’s
tax autonomy and examine how the role of a state on tax matters has recently
changed. Subsequently the non-discrimination rules from an international perspective shall be presented. It is also important to answer the question about
the impact of those rules on state’s tax autonomy and about the role which they
could play in reconciling political goals in the current globalized world. All of
this contexts enable to examine non-discrimination rules from Polish perspective.
Author introduces all of non-discrimination rules concerning taxation in Polish
legal order, accordingly presents and studies Polish case law regarding those rules.
Finally, overall conclusions of the research work are introduced which are intended
to discuss the role, significance and the future of non-discrimination rules in contemporary globalized world, both from international and Polish perspective.
CHAPTER I – CHALLENGES TO TAX AUTONOMY IN AN ERA
OF CONFLICTING POLITICAL GOALS
The purpose of this chapter is to discuss current globalized world in which tax
systems of states operate. This consideration is very important in order to identify
the meaning of non-discrimination rules in contemporary globalized environment.
1
Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2018‒2022 jako
projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant”.
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At first author will discuss the concept of tax autonomy in order to examine state’s
power on tax matters. Next it will be demonstrated that processes of globalization
have changed the traditional meaning of states’ sovereignty on tax matters and states
in order to effectively manage their tax systems need to cooperate between each other.
1. THE CONCEPT OF STATE’S TAX AUTONOMY

On the basis of this research work the term tax autonomy of states is understood in a strict connection with the concept of states sovereignty.
Traditional understanding of the concept of state sovereignty means that state
bears supremacy, control and legitimacy over a physical place and people within
it2. It could be defined as “a self-referential claim to ultimate authority over a certain body politic”3. Traditionally one of main fields which was manifestation of
state’s sovereignty was power over tax matters, especially power of state to tax on
its territory and power to introduce tax law. Power of taxation is crucial in order
to guarantee internal sovereignty and external independence of a state4. In this
regard it could be said that tax autonomy is a part of state’s sovereignty enabling
states to shape and control their tax systems.
2. IMPACT OF PROCESSES OF GLOBALIZATION ON TAX MATTERS

Globalization has strong impact on states’ tax systems. Because of processes
of globalization institutional barriers to the movement of goods, services and capital have relevantly decreased5. It is much easier to move capital and taxable profits between jurisdictions. International capital mobility decreases taxes on global
basis6. There is also much bigger difficulty in defining the localization where
assets and activities which generate income are. Also in a situation when assets
of activities are located in more than one state, the source of income is less clear7.
Globalized world creates opportunities for countries to attract capital by favorable
tax regimes leading to aggressive tax competition within countries. Another point
is that it enables tax avoidance in fact leading to a double non-taxation.
I. Pak, International Finance and state sovereignty: global governance in the international
tax regime, “Annual Survey of International and Comparative Law” 2004, No 10, p. 166.
3
M. Isenbaert, The Contemporary Meaning of “Sovereignty” in the Supernational Context of the
EC as Applied to the Income Tax Case Law of the ECJ, “EC Tax Review” 2009, Vol. 18, issue 6, p. 265.
4
M. Lehner, Limitation of the national power of taxation by the fundamental freedoms and
non-discrimination clauses of the EC Treaty, “EC Tax Review” 2000, Vol. 9, issue 1, p. 5.
5
R. Griffith, J. Hines, P. Sorensen, International Capital Taxation, (in:) J. Mirrlees (ed.),
Dimensions of Tax Design, New York 2010, p. 915.
6
J. Michie, The Handbook of Globalisation, Cheltenham 2011, p. 193.
7
United Nations, Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters Report
on the seventh session, New York 2012, p. 9.
2
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We can observe the global conflict of international taxation where two values
clash with each other: freedom of taxpayers to move around the globe and objectives of tax fairness8. Another point is that in international relations between
states a strong tension between cooperation and competition on tax matters
occurs9.
3. THE NEED OF COOPERATION BETWEEN STATES
ON TAX MATTERS

These remarks show that in globalized world state in order to successfully
manage its tax system needs to cooperate with others states to fairy distribute tax
revenue. Designing their domestic tax rules, sovereign countries may not sufficiency take into account the effect of others countries rules10. These times taxes
are not only domestic matter, but also very important international issue. These
days states start to understand that many issues that traditionally considered as
pertaining to domestic jurisprudence and policy, have now risen to the international level and need to be influenced there11.
Overtime states become more aware of a fact that leaving their taxpayers with
an unlimited freedom is a cause of creating loopholes in the changing international society of “states and individual”12. Recently important initiatives at international level in order to combat aggressive tax planning could be observed.
At the international level crucial role in cooperation between countries in
tax field plays Organization for Economic Co-operation and Development13, The
World Trade Organization14 and European Union15 at the regional, European level.
C. Peters, On the Legitimacy of International Tax Law, Amsterdam 2014, pp. 137–138.
K. Buttenham, M. Maikawa, State sovereignty and multilateral instrument, “Canadian Tax
Journal, Revue fiscal Canadienne” 2016, Vol. 64, No 2, p. 466.
10
OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, 2013, http://
dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en (accessed: 3.10.2018), p. 9.
11
S. Matias, Globalisation, international level and the state, Keynote Speech On October 17,
2008 at the Georgetown University Law Center’s event on Globalization, p. 5.
12
C. Peters, On the Legitimacy…, p. 133.
13
Hereinafter: “OECD”. OECD is an intergovernmental economic organization founded in
1960. It includes 34 member countries; also colaborate with more than 100 other economies, many
of which participate in its committees and adhere to its instruments. In order to join the OECD
a state must be willing to adhere to the basic principles of the Organization: open market economy
and a democratic political system. Also, all joining states must commit to and prove they can meet
numerous conditions of the OECD. The aim of OECD is to help countries develop policies together to promote economic growth and healthy labour markets, boost investment and trade, support
sustainable development, raise living standards and improve the functioning of markets (OECD,
2016). OECD has huge role in developing new solutions in tax matters at the international level
and cooperation between states.
14
Hereinadter: “WTO”.
15
Hereinafter: “EU”.
8
9
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Most of the double tax conventions16 signed by countries conform to the
Model Tax Convention on Income and on Capital17 proposed by the OECD or
the United Nations Model Double Taxation Convention18.
OECD leads also many others, worthwhile initiatives. Nowadays OECD is
a very influential organization on matters regarding international tax competition and cooperation19. The very important initiative at international level coordinated by OECD is Base Erosion and Profit Shifting20 project which refers to tax
avoidances strategies aimed at exploiting gaps and mismatches in domestic tax
law of states in order to artificially shift profits to low or no-tax jurisdictions21.
One of the outcomes of BEPS is the introduction of Multilateral Convention to
Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS22. MLI is a multilateral
convention implementing anti-avoidance measures into DTCs. This document
has been developed in order to quickly and efficiently implement the solutions
developed within the BEPS project to existing DTCs.
WTO is an intergovernmental organization formed in 1995 aimed to regulate
international trade and engaged in economic integration. It associates 163 member states. The creation of WTO and the initiatives undertaken at its level are
a result of processes of globalization23. WTO has some impact on tax matters, also
on income taxation24.
European Union has strong impact on tax systems of its Member States.
Taxes which are harmonized at the European level are Value Added Tax, excise
and Indirect Tax on the Rising of Capital. By contrast there was little done in
the field of harmonization of direct taxation except Merger Directive, the Parent
Subsidiary Directive, Interest and Royalty Directives and most recent, Anti-Tax
Avoidance Directive which contains five anti-abuse measures, which all Member
States should apply in order to combat aggressive tax planning. There was also
a proposal of Common Consolidated Corporate Tax Base directive, however this
project has failed. Despite the fact that direct taxes are not harmonized at EU
level strong impact on direct taxation of Member States fundamental freedoms
of Single Market have.

Hereinafter: “DTC”.
Hereinafter: “MTC OECD”.
18
B. Blonigen, L. Oldenski, N. Sly, The differential effects of bilateral tax treaties, “American
Economic Journal: Economic Policy” 2014, Vol. 6, issue 2, p. 5.
19
K. Buttenham, M. Maikawa, State sovereignty…, p. 468.
20
Hereinafter: “BEPS”.
21
http://www.oecd.org/tax/beps (accessed: 18.03.2018).
22
Hereinafter: “BEPS”.
23
G. Wang, Radiating Impact of WTO on Its Members’ Legal System: The Chinese Perspective, Hague 2011, p. 13.
24
S. van Thiel, General Report, (in:) M. Lang, J. Herdin, I. Hofbauer (eds.), WTO and Direct
Taxation, Wien 2005, p. 15.
16
17
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To conclude, in today’s world the extent to which national governments can
enact reforms is constrained by their membership in international organizations.
Todays state often finds itself in a position where it must enter into a new international agreement or accede to an existing one, if it wishes to stay a significant
actor in the international community and globalized economy25. The process of
harmonization of standards and mechanisms for enforcement in topics previously
considered as domestic could be observed26. Currently domestic tax law of states
is being strongly affected by international law; probably this process will deepen.
In todays globalized world in order to have some kind of control on the evolution
of the tax law it is necessary states to cooperate and build some “international
society of states and individuals”27. Stronger effect of international tax law and
cooperation between states sets a minimum standard to hinder aggressive and
harmful tax competition28. Today’s world has changed dramatically and the new
global economic order including not only states, but also international organizations and nongovernmental organizations, has come29.
4. CONCLUDING REMARKS

Traditionally states possessed unlimited control over taxation at its territory
having tax autonomy in shaping owns tax system. However processes of globalization changed the environment in which tax systems of states operate.
In todays world traditional meaning of tax autonomy lost its significance. In order
to successfully manage its tax system state cannot act in isolation from other
states and their tax systems. The cooperation between states in order to develop
a fair mechanism of division of world’s tax base is unavoidable.
Indicating the need of cooperation, it should also be mentioned that states’
participation in international projects can limit their sovereignty to enact domestic legislation30. The fear of states of weaken their sovereignty was the reason why
projects on international tax regulation has often failed31. However on the other
hand the states may experience loss of sovereignty because of harmful tax competition32. Interesting mark is that for example member states had little difficulty

S. Matias, Globalisation…, pp. 6–9.
Ibidem.
27
C. Peters, On the Legitimacy…, pp. 134–135.
28
Ibidem, p. 146.
29
R. Gilpin, Global political economy: Understanding the international economic order,
Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2001, p. 402.
30
K. Buttenham, M. Maikawa, State sovereignty…, p. 485.
31
Ibidem, p. 480.
32
C. McLure, Globalisation, Tax Rules and National Sovereignty, “Bulletin for International
Fiscal Documentation” 2001, Vol. 55, issue 8, pp. 328–341.
25

26
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in reaching an agreement in the event of a fight against fraud and abuse33. However the cooperation between states on tax matters should have broader coverage,
consequently having a positive impact on their tax systems. There is a need to
develop solutions at the international level that would allow states more effectively manage their tax systems and in fact retain their tax autonomy understood
in up-to-date way.

CHAPTER II – NON-DISCRIMINATION RULES –
INTERNATIONAL PERSPECTIVE
1. THE ROLE OF NON-DISCRIMINATION RULES

Historically states used to charge foreigners with higher burdens than its
nationals34. Such actions were in connection with traditionally understood meaning of state’s tax sovereignty and tax autonomy.
International tax law started to develop at the turn of the XIX and XX century. First DTCs was concluded between neighboring states between which the
trade exchange was the most prominent35. As mobility increased36 and processes
of globalization deepened, states noticed how discriminatory treatment of foreigners can negatively affect international relations and trade between them. As
the level of investment increased, also the need to protect against discrimination
increased37. Therefore DTCs were provided with non-discrimination rules.
The term of discrimination means “unequal treatment of identical or similar cases”38. The principles of non-discrimination concerns situations that are
“different enough to be distinguished, but comparable enough to deserve equal
treatment”39.
Currently non-discrimination rules play very important role in many fields
of law. Also direct and indirect taxation are affected by various types of non-dis-

H. van Arendonk, The European Cooperation Project, Tax & Sovereignty, “EC Tax Review” 2016, Vol. 25, No 5–6, p. 244.
34
N. Bammens, The Principle of Non-Discrimination in International and European Tax
Law, Amsterdam 2012, p. 33.
35
D. Mączyński, Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2015, p. 25.
36
N. Bammens, The Principle…, p. 33.
37
A. Rust, International Tax Neutrality and Non-Discrimination – A Legal Perspective, (in:)
M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck, M. Zagler (eds.), Tax Treaties: Building
Bridges between Law and Economics, Amsterdam 2010, p. 646.
38
K. van Raad, Nondiscrimination in International Tax Law, Deventer 1986, p. 11.
39
N. Bammens, The Principle…, p. 9.
33
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crimination provisions40. The role of non-discrimination rules regarding tax matters is to protect foreigners from more burdensome taxation and providing them
with equal treatment in relation to nationals. In current world those provisions
are of increasing importance, as trade between states grows. On the other hand
taking into account increasing processes of globalization and the difficulty in
determining where taxable income arises states could be more willing to interpret
the provisions of domestic tax law in a way that enables them to tax foreigners
in a more burdensome way. In this regard the significance of non-discrimination
rules should increase and it is important that state interpret them in a way that will
provide their real effectiveness.
2. TYPES, DIFFERENCES AND SCOPE OF VARIOUS
NON-DISCRIMINATION RULES

There are various types of non-discrimination rules covering tax matters.
They differ scope and character, however some of them share many similarities.
This section discusses the following non-discrimination rules: those contained in
OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, in European Union law,
in European Convention on Human Rights, those of World Trade Organization
and in the end, those contained in bilateral investment treaties.
2.1. NON-DISCRIMINATION RULES CONTAINED IN MODEL TAX
CONVENTION ON INCOME AND CAPITAL

The provision on non-discrimination rules are contained in Art. 24 of Model
Tax Convention on Income and on Capital41. W. Haslehner describes the purpose
of non-discrimination rules on the basis of DTC as follows “(…) the purpose of
the non-discrimination article is very much aligned with the overarching objectives of a double taxation convention and serves a complementary role to the
remaining provisions: to safeguard the balance of taxation that has been agreed
between them in the distributive rules and to support a mutually beneficial commercial relationship between the contracting states”. Further he notes that Art. 24
has special features which “(…) extend the scope of Article 24 beyond that of the
rest of the double taxation convention and thus also act as a reminder that it indecently aims at the removal of discrimination in cases with no immediate relation
to the avoidance of double taxation”.

40
K. Dziurdź, C. Marchgraber, Non-discrimination in European and Tax Treaty Law, Open
Issues and Recent Challenges, Wien 2015, p. 2.
41
Version of 2014, https://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2015-full-version_9789264239081-en#.Wq27QLyJy1s
(accessed: 17.03.2018), hereinafter: “OECD MTC”.
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Article 24(1) forbids discrimination on the grounds of nationality; it protects
only non-nationals, not including non-residents. Some researchers opine that
because of that its effect has minor significance in practice42. Next paragraphs of
Art. 24 encompass its scope also non-residents, but only in specific areas. Under
Art. 24(2) stateless persons must be accorded national treatment. Art. 24(3) guarantee the most important non-discrimination provision in practice43. It establish
the principle that discrimination of residents of a Contracting State who have
permanent establishment in the other Contracting State is forbidden. Art. 24(4)
establishes the principle under which discrimination which consists in deduction
of interests, royalties and others disbursements allowed without restrictions when
the recipient is resident, but not is a situation when he is a non-resident, is forbidden. Art. 24(5) forbids to discriminate by giving less favorable treatment to an
enterprise the capital of which is owned or controlled, wholly or partly, directly
or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State.
There is no minimum standard under Art. 2444. Also there is lack of well-articulated scope of Art. 24, leading to uncertainty about its application45. This is
because Commentary on OECD MTC sometimes only mentions some arguments
in favor and against certain view not giving clear answer46. Non-discrimination
rules are not in apparent relationship with the rest of the OECD MTC47. Moreover
it is interesting to note that DTC work to eliminate double taxation through tax
rules concerning tax base, not tax rates48.
During history of OECD MTC changes non-discrimination rules of Art. 24
have slightly changed49. There are also some ideas to improve Art. 24, for example by adding an overriding provision prohibiting taxation and similar requirements that are “arbitrary, unjustified or unreasonable” and a need of transparency
principle regarding national legislation and administration with respect to those
taxpayers50.
A. Rust, International Tax…, p. 634.
Ibidem, p. 638.
44
N. Bammens, The Non-Discrimination Analysis under the OECD Model as Compared to
the EU Fundamental Freedoms, (in:) J. Englisch (ed.), International Tax Law: New Challenges
to and from Constitutional and Legal Pluralism, Amsterdam 2016, p. 98.
45
A. Green, The trouble rule of nondiscrimination in taxing foreign direct investment, Law
& Policy in International Business (1994–1995), No 26, p. 123.
46
K. Dziurdź, C. Marchgraber, Non-discrimination…, p. 11.
47
M. Benett, The David R. Tillinghast Lecture – Nondiscrimination in International Tax Law:
A concept in Search of a Principle, “Tax Law Review” 2006, Vol. 59, p. 439.
48
B. Blonigen, L. Oldenski, N. Sly, The differential effects…, p. 5.
49
N. Bammens, The Principle…, p. 56.
50
C. Brown, J. Mintz, On the Relationship between International Tax Neutrality and
Non-Discrimination Clauses under Tax-Treaties for Source-Based Taxes, (in:) M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck, M. Zagler (eds.), Tax Treaties: Building Bridges between
Law and Economics, Amsterdam 2010, pp. 605–606.
42
43
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2.2. NON-DISCRIMINATION RULES IN THE LAW OF EUROPEAN UNION

The most important provisions concerning EU non-discrimination rules
in the field of direct taxation are the following:
‒ Prohibition of discrimination on grounds of nationality (Art. 18 of Treaty
on the Functioning of the European Union51);
‒ Prohibition of any discrimination based on nationality between workers
of the Member States as regards employment, remuneration and other conditions
of work and employment (Art. 45 of TFEU);
‒ Prohibition of any restrictions on the freedom of establishment of nationals
of a Member State in the territory of another Member State. Such prohibition shall
also apply to restrictions on the setting-up of agencies, branches or subsidiaries by
nationals of any Member State established in the territory of any Member State
(Art. 49 of TFEU);
‒ Prohibition of restrictions on freedom to provide services within the Union
in respect of nationals of Member States who are established in a Member State
other than that of the person for whom the services are intended (Art. 56 of TFEU);
‒ Prohibition of any restrictions on the movement of capital between Member
States and between Member States and third countries (Art. 63 of TFEU).
Court of Justice of the European Union52 states that in general residents and
non-residents are not at the same circumstances53. EU non-discrimination rule
encompass its scope also cover discrimination54. There is an exception to the
application of the EU non-discrimination rules; the discriminatory measure could
be justified if national legislation ensures a proportionate means of achieving
a legitimate aim and those discriminatory measure is necessary in order to satisfy
mandatory requirements relating to public interests55. Objective of the EU non-discrimination rule is to develop Single Market through elimination of discrimination
and restrictions against EU nationals56. Although the matter of direct taxation falls
within the competence of the Member States, they must take into account EU freedoms when exercising those competences57. CJEU by using non-discrimination
rules in some way forces sovereign, in matters of direct taxation, states to adapt
Consolidated version (OJ.UE.C of 2012, No 326), hereinafter: “TFEU”.
Hereinafter: “CJEU”.
53
Court of Justice of the European Union, 14 February 1995, ref. No C-279/93, Finanzamt
Koln-Altstadt v. Schumacker, paragraph 31.
54
Ibidem, paragraph 19.
55
Court of Justice of the European Union, 20 February 1979, ref. No 120/78, Rewe-Zentral AG
v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein.
56
B. Garrido, Interaction between the Interpretation of the Non-discrimination Provisions
in Tax Treaties and in the EC Treaty: An Apparent Rather than Real Conflict, “EC Tax Review”
2009, Vol. 18, No 4, p. 169.
57
Court of Justice of the European Union, March, 11, 2004, ref. No C-397/98, C-410/98,
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domestic tax law in accordance with EU principles58. Those rules are a way to limit
the freedom of states in designing their domestic law of direct taxation.
2.3. NON-DISCRIMINATION RULES CONTAINED IN EUROPEAN
CONVENTION ON HUMAN RIGHTS

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, known as the European Convention on Human Rights59, was opened for
signature in Rome on 4 November 1950 and came into force in 1953. ECHR was
the first instrument to give effect to certain rights stated in the Universal Declaration of Human Rights and make them binding60.
Complaints in tax matters may be submitted by individuals, groups of persons, non-governmental organizations, as well as by States Parties to the ECHR.
In order for the complaint to be resolved it must meet the following requirements:
the infringement must concern the applicant directly and in person, only the allegation of rights contained in the ECHR and in its Protocols can be considered
as infringement of rights, only the actions or omissions of the authorities of the
states which are the Parties to the ECHR or to ECHR’s Protocols may be the subject of the complaint. Moreover the European Court of Human Rights may only
consider the matter after all legal remedies have been exhausted.
ECHR contains general provision on non-discrimination in its Art. 14 which
states that:
“The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall
be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association
with a national minority, property, birth or other status”.
Article 14 has no independent existence and has to to be invoked in conjunction with others human rights of ECHR61. In most cases concerning taxation
Art. 14 is applied together with Art. 6 of ECHR which provides right to a fair trial
and Art. 1 of Protocol 1 to the European Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms62 which provides protection of property.
Article 14 expresses an absolute prohibition of tax discrimination. It prohibits
both direct and covered discrimination63. However ECHR give states some marG. Teixeira, Tax Systems and Non-Discrimination in the European Union, “INTERTAX”
2006, Vol. 34, issue 2, p. 50.
59
Hereinafter: “ECHR”.
60
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c (accessed: 19.03.2018).
61
The judgment of the European Court of Human Rights in Magnus Gunnar Gudmundsson,
Application 23285/94, given 17 January 1996, unreported.
62
Protocol 1 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 20 March 1952, ETS 9 (Dz.U. of 1995, No 36, Item 175).
63
R. Attard, Discriminatory Taxation and the European Convention on Human Rights, (in:)
P. Pistone, D. Weber (eds.), Non-Discrimination in Tax Treaties: Selected Issues from a Global
Perspective – Review, Amsterdam 2016, p. 286.
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gin of appreciation and on the basis of ECHR countries have very broad margin
of appreciation in tax matters64. Therefore, in practice non-discrimination rule
provided in Art. 14 of ECHR finds a small application by the European Court
of Human Rights in matters concerning taxation.
2.4. NON-DISCRIMINATION RULES OF WTO

There are some acts at WTO level concerning non-discrimination rules.
The most prominent is The General Agreement on Tariffs and Trade65 which
was signed in Geneva and entered into force on January 1, 1948. It concerned
international trade policy. On January 1, 1995, when the WTO was established,
it adopted the basic principles of GATT. GATT in its Art. 1 contains General
Most-Favoured-Nation Treatment principle which prohibits states to discriminate
between their trading partners. Further in Art. 3 of GATT National Treatment
on Internal Taxation and Regulation principle is contained which prohibits a state
from discriminating against other states.
Another important agreement is Agreement on Subsidies and Countervailing
Measures66 and The General Agreement on Trade in Services67 which entered
into force on January 1995. GATS contains two provisions on non-discrimination: Most-Favoured-Nation Treatment in its Art. II and National Treatment (NT)
in Article XVII. There are also two central exceptions from those provisions:
Economic Integration exception provided in Art. V and the General Exceptions
in Art. XIV.
Non-discrimination rules provided in WTO’s acts refer to international trade
law. To establish if a measure is compatible with non-discrimination rules similarity and “less favorable treatment” test should be applied. General exceptions
from rules of non-discrimination are available. The question of similarity of particular situations to a large extent depends on the particular provisions and the
context68. Those rules cover also indirect discrimination.
2.5. NON-DISCRIMINATION RULES CONTAINED IN BILATERAL
INVESTMENT TREATIES (BITS)

Bilateral Investment Treaties69 are treaties concluded between states, where
each of the party to the treaty abide to refrain from acts harmful to the investor
64
European Commission Justice, The prohibition of discrimination for the EU non-discrimination directives – an update, Luxembourg 2011, p. 16.
65
Hereinafter: “GATT”.
66
Hereinafter: “SCM”.
67
Hereinafter: “GATS”
68
K. Dziurdź, Non-Discrimination and Harmful Tax Competition under WTO Law and Article of the OECD Model, (in:) P. Pistone, D. Weber (eds.), Non-Discrimination in Tax Treaties:
Selected Issues from a Global Perspective – Review, Amsterdam 2016, p. 173.
69
Hereinafter: “BIT”.
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who is a citizen of the other party to the treaty. The main beneficiaries of the
regulations are investors who are either natural persons or legal entities, or other
entities without legal personality.
Non-discrimination rules provided in BITs include both most-favored nation
treatment, national treatment obligations and requirement of transparency in
national laws70. BITs in tax matters enables protection for investors in situations
when host government abuses its taxation powers71. In practice it could be a situation when host government discriminates between domestic investors (which
have strong political influence) and foreign investors, or when there is application
of general and non-discriminatory rules, but in a way to intentionally damage
foreign investor72.
It is worth mentioning that recently European Commission indicated that
some Member States should terminate their intra-EU BITs as far as all Member
States are subject to the same EU rules in the Single Market, including those on
cross-border investments. According to European Commission “All EU investors
also benefit from the same protection thanks to EU rules (e.g. non-discrimination
on grounds of nationality)”73. This is very interesting remark, because it indicates
that protection against discrimination on the basis of BIT could have different
scope than those provided by EU law.
3. HOW NON-DISCRIMINATION RULES AFFECTS TAX
AUTONOMY OF STATES AND WHAT ROLE COULD THEY PLAY
IN RECONCILING POLITICAL GOALS?

As trade exchange with other countries intensified, the need to protect non-residents from discriminatory treatment in terms of tax burden have
occurred. The idea of international tax neutrality and non-discrimination comes
from times when states had almost exclusive political power and authority within
their territory74.
70
C. Brown, J. Mintz, On the Relationship between International Tax Neutrality and
Non-Discrimination Clauses under Tax-Treaties for Source-Based Taxes, (in:) M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck, M. Zagler (eds.), Tax Treaties…, p. 599.
71
T. Wälde, A. Kolo, Investor-State Disputes: The Interface Between Treaty-Based International Investment Protection and Fiscal Sovereignty, “INTERTAX” 2007, Vol. 35, issue 8‒9,
p. 427.
72
Ibidem, p. 434.
73
European Commission, Press release, Commission asks Member States to terminate their
intra-EU bilateral investment treaties, Brussels, 18 June 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5198_en.htm, (accessed: 17.03.2018).
74
C. Peters, International Tax Neutrality Plea for a More Explicit Dialogue between the State
and the Market, (in:) M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck, M. Zagler (eds.), Tax
Treaties: Building Bridges between Law and Economics, Amsterdam 2010, p. 607.
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Non-discrimination rules limit the autonomy of state to tax. Their provisions
in some way restrict the right to tax of the source state, while transferring taxable income to the state of residence75. However as previously described nowadays state is not sovereign within its borders in a traditional way – state has
to take into account also interest of foreigners76. Also non-discrimination rules
having its basis at state’s will for economic openness does not violate state sovereignty77. Contemporary tax system has to be both – open and competitive in
order to attract economic activities78. Therefore, there is a need to find appropriate balance between those values. It is important that states participating in new
international initiatives to fight aggressive tax competition shape provisions of
tax law in a non-discriminative way. Very important point is that even when states
participate in international or EU initiatives they can be willing to broaden its tax
autonomy and apply the kind of interpretation of international agreements which
limit their scope and in fact, violate them.
It is important to strongly highlight that tax non-discrimination rules shape
the objectives of tax fairness and justice79. The design of non-discrimination rules
is connected with expectations about openness and competitiveness of states on
global market and as a result removing barriers to trade and investments80. The
non-discrimination rules can be seen as a tool of allocation of powers between
states. If the non-discrimination provisions would be drafted too broad, they would
give states power to allocate taxing rights81. Currently the idea of tax autonomy of
state in the context of non-discrimination rules could gain new dimension as far
as it could be seen also as a part of international law, not only national domestic
law. It is important that initiatives undertaken at the international level are supported by the principles of tax justice and non-discrimination.
4. CONCLUDING REMARKS

There are various types of non-discrimination rules regarding tax matters.
Each of them has its own special features and character. Non-discrimination rules
provided in OECD MTC are very similar to EU non-discrimination rules. HowA. Rust, International Tax…, p. 646.
I. Kaul, Blending external and domestic policy demands – The rise of intermediary state,
(in:) I. Kaul, P. Condeicao (eds.), The new public finance: Responding to global challenges, Oxford
2006, p. 73.
77
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78
Ibidem, p. 609.
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N. Bammens, The Principle…, p. 14.
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C. Peters, International Tax Neutrality Plea for a More Explicit Dialogue between the State
and the Market, (in:) M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck, M. Zagler (eds.), Tax
Treaties…, p. 627.
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ever there are also some differences between them: rules contained in OECD
MTC refers to certain precise circumstances, while the catalog of situations to
which EU rules applies is open. Another important difference between them is
that there are no exceptions from non-discrimination rules provided in OECD
MTC, while discriminatory treatment under EU non-discrimination rules could
be justified. Another important point is that OECD countries remain supreme
entities including their DTC and handling cross-border situations82. On contrary
UE member states has a common market and their sovereignty is limited by EU
law and jurisdiction of CJEU83.
For needs of this research work it was worth mentioning non-discrimination
rules provided in ECHR, those resulting from specific WTO’s acts and those
provided in BITs. However they are less important in matters relating taxation.
WTO and BITs provides different measures in identifying discriminatory treatment: most favored treatment and national treatment. Non-discrimination rules
provided in WTO’s acts refer to specific situations occurring from international
trade law, rules provided in BITs also refers to specific situations, namely the
situation between the investor and the state. Instead non-discrimination rules
provided in ECHR are of a general scope, however they has to to be invoked in
conjunction with others human rights of ECHR. Those rules have little relevance
in practice because the European Court of Human Rights gives states the broad
margin of appreciation in tax matters. Important feature of non-discrimination
rules provided in BITs and ECHR is that they enable taxpayer to protect against
actual discrimination manifested in the behavior of the tax authorities.
Taxpayers should realize how much rights non-discrimination provisions
could guarantee them84. At a time when many initiatives are being undertaken at
international level in order to combat tax avoidance and tax evasion, it is important that solutions designed by particular states do not have discriminatory character. There is danger that states could try to justify discriminatory measures
by referring to the need to fight tax avoidance and tax evasion. In this regard, it
should be emphasized that it is very important that those international initiatives
are build at the grounds of non-discrimination rules which reflects objectives
of tax justice and fairness. Moreover it should remember that danger of violation of non-discrimination rules is even more serious in times of globalization
and tax competition.
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F. Vanistendael, Non-Discrimination: Can the EU Learn from the OECD Model Convention and Vice Versa?, (in:) P. Pistone, D. Weber (eds.), Non-Discrimination in Tax Treaties: Selected Issues from a Global Perspective – Review, Amsterdam 2016, p. 254.
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Ibidem, p. 254.
84
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CHAPTER III – NON-DISCRIMINATION RULES – POLISH
PERSPECTIVE
1. POLAND – GENERAL OVERVIEW
1.1. HIERARCHY OF SOURCES OF LAW

Constitution of the Republic of Poland dated 2 April, 199785 is the highest law
in Poland, constituting the basis for other sources of law. Poland is also a member
of European Union from 2004 and a member of OECD. For this moment86 Poland
has concluded 93 DTCs, most of them are based on OECD MTC. On January
23, 2018, Poland submitted to the OECD a document confirming the ratification
of the MLI. Poland is the fourth country that has completed internal ratification
procedures87. In the case of Poland, MLI assumes a change of 78 DTCs concluded
by Poland.
The case concerned an American order DTC is categorized as a ratified international agreement with prior consent expressed in statute. Article 89 of Constitution of RP provides that ratified international agreements belong to sources of
law of general application. Further according to Art. 91 of Constitution of RP an
international agreement, ratified with prior consent expressed in statute, takes
precedence over act, if this act cannot be reconciled with the statute. Accordingly,
provisions of DTC have priority over the provisions of statute, if the statute cannot be reconciled with provisions of DTC88. Also EU law should take precedence
over act, if the statute cannot be reconciled with it.
In the light of the Constitution of RP, international legal norms are introduced
into the domestic legal order by the reception method, which consists in the fact
that the content of a norm or a set of international norms by virtue of state law
becomes its integral part89.
1.2. JUDICIAL ARCHITECTURE AND THE INSTITUTION OF TAX RULINGS

In Poland ordinary courts and administrative courts are distinguished. There
is also Constitutional Tribunal of the Republic of Poland90 which is responsible

Journal of Laws of 1997, No 79, item 483, hereinafter: Constitution of RP.
March 20, 2018.
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http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dla-mediow/informacje-prasowe/-/asset_publisher/6PxF/content/polska-zakonczyla-ratyfikacje-konwencji-mli/pop_up?_101_INSTANCE_6PxF_viewMode=print (accessed: 18.03.2018).
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among others for adjudication on the compliance of domestic legislation and
international agreements with the Constitution of RP.
That’s administrative courts which have jurisdiction in cases concerning taxation. There are two levels of administrative jurisdiction in Poland: voivodship
administrative courts as courts of first instance (altogether: 17) and Supreme
Administrative Court as a court of second instance.
Moreover in Poland exists institution of individual tax rulings. The taxpayer
is entitled to apply to tax authority for an individual tax ruling on a particular
tax problem. It can be obtained in reference to the tax law, including DTCs. Tax
ruling do not have a direct binding effect outside the individual case. When a taxpayer does not agree with decision of tax authority, he is able to challenge it before
administrative court. The institution of individual tax rulings is very popular in
Poland, in 2016 tax authorities issued more than 34 000 tax rulings91.
2. NON-DISCRIMINATION RULES IN CONSTITUTION
OF THE REPUBLIC OF POLAND

There is abundant case-law which refers to principles of equality and non-discrimination. However predominantly cases concerning the issue of discrimination are decided on the basis of Constitution of RP92. That’s because EU principle
of equality and non-discrimination was inferred by CJEU mainly from the constitutional and democratic tradition of member states93.
Under Constitution of RP the concept of tax fairness covers equality of taxation principle and universality of taxation principle94. These principles in the
process of adjudication, if particular tax satisfies the requirements of tax fairness,
should be taken into consideration as a whole95. In the light on Constitution of RP
fair tax is a tax which is payed by everyone on the basis of equality principle96.
According to Art. 32 of Constitution of RP “All persons shall be equal before
the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities”.
Further para 2 provides that: „No one shall be discriminated against in political,
social or economic life for any reason whatsoever”.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1024986,liczba-interpretacji-podatkowych-maleje.html (accessed: 10.03.2018).
92
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prawa unijnego w VAT, Warszawa 2013, p. 162.
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The contemporary understanding of the principle of equality to a large extent
is shaped by the jurisprudence of the Constitutional Tribunal97. It emphasized that
Art. 32 creates an obligation to treat legal entities within a identified category in
the same way. All entities characterized equally by a given significant feature
should be treated equally, according to the same measure; both discriminatory
and favoring treatment of the same situation is forbidden98. In relation to taxation,
a given class will usually be distinguished on the basis of, for example obtaining
income from the same source, having the same property or obtaining certain benefits from this property99.
Differentiation is justified on the basis of the following criteria: relevance,
proportionality, justification through other values, principles and constitutional
norms100. Certain differentiation of entities with even the same characteristics is
acceptable on the basis of principle of equality, if it is consistent with the principle
of social justice, as well as other constitutional principles101.
In its judgement of 5 May 2010102 the Supreme Court stated that “From the
principle of equality, the Constitution of the RP does not know any deviations.
However, different treatment not always constitutes a lack of equality and discrimination. Assessment of this differentiation of the situation of entities always
results from determining whether this variation can be attributed to a legitimate
character. Diversity is justified, if it is in direct relation with the purpose of the
provisions, the weight of the interest for which the differentiation is introduced, if
it is in proportion to the interests violated and if the diversity does not fundamentally diminish different values”.
At the same time, it is possible to distinguish additional categories having
the same relevant characteristic, for example self-raising of children. The relevant feature should take into account the economic situation and economic
opportunities103.
Non-discrimination rule provided in Constitution of RP can apply to all kind
of taxes. However the Constitutional Tribunal rather does not decide on cases
regarding taxation. There is no case law of Constitutional Tribunal regarding the
constitutional non-discrimination rule on tax matters.
Normally courts applies (as shown in some cases presented below) the following analysis on the basis of Constitution of RP in cases concerning taxation
which relates to non-discrimination rules: they refer to Art. 87 in connection with
Ibidem, p. 84.
Constitutional Tribunal of the Republic of Poland, judgement of 9 March 1988, U 7/87.
99
A. Krzywoń, Podatki…, p. 84.
100
B. Banaszak, Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, (in:) L. Garlicki, A. Szmyt (eds.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje,
Warszawa 2003, p. 25 or Constitutional Tribunal in Poland, U 17/97, Lex nr 32606.
101
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102
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Art. 90 and Art. 91 of the Constitution of RP and reach the conclusion that under
those provisions it is necessary to apply EU law or DTC before discriminatory
provisions of statute, because statute is lower in hierarchy of laws than EU law
and DTC.
3. NON-DISCRIMINATION RULES IN THE LAW
OF EUROPEAN UNION

Poland is a member of European Union since 2004. Since that time Polish
legislator and Polish tax authorities has to respect EU non-discrimination rules,
also in reference to tax law.
The most of the cases brought before CJEU concerned indirect taxes, however there is less than few judgements of CJEU on compliance of Polish tax law
concerning direct taxes with EU non-discrimination rules. Polish administrative
courts not often refer a question to the CJEU for a preliminary ruling on matters
concerning direct taxes, however they often refer a question on the interpretation
of cases concerning VAT.
There is one significant case of CJEU on the basis of Polish tax law regarding direct taxes. It concerned an exemption from tax which was provided for
investment funds being investment funds operating in accordance with the provisions of the The Act on Investment Funds of May, 27, 2004 (Dz.U. of 2004,
No 146, Item 1546)104. In practice, foreign investment funds could not benefit
from this exemption, because Polish tax authorities recognized that they are not
the kind of investment funds specified in The Act on Investment Funds. In the
case Emerging Markets105, an American investment fund tested the national provisions against the European non-discrimination rules. The CJEU found that if
the American investment fund operates within a regulatory framework equivalent to that of the EU, it cannot be discriminated.
Author has conducted broad survey of Polish administrative courts’ judgments referring to EU non-discrimination rules in order to identify some main
tendencies and to analyze the way courts understand those rules.
One of the arrays discriminatory treatment of taxpayers occurred was the
provisions concerning thin capitalization. In the period from January 1, 2000 to
December 31, 2004, Polish thin cap regulations were applied only to taxpayers
who were not subject to unlimited tax liability in Poland and those who used
exemption from corporate income tax. Since January 1, 2005106 the provisions of
Hereinafter: “Act on Investment Funds”.
Court of Justice of the European Union, 10 April 2014, ref. No C-190/12, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company v. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
106
Pursuant to the provisions of the Act amending Corporate Income Tax Statute, Art. 16(1)
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Corporate Income Tax Statute of February, 15, 1992 (Dz.U. of 2017, Item 2343)107
regarding thin capitalization rules started to encompass its scope all of shareholders, also Polish tax residents. However, in order to protect acquired rights108, it was
specified that the amendment will not apply to loans granted by Polish legal entities prior to January 1, 2005. Those regulation infringed both non-discrimination
rule on the basis of DTCs and EU non-discrimination rules. In the case concerning Danish shareholder109 tax authority, recalling art. 9 of the DTC with Denmark,
claimed that in accordance with the principle adopted on the basis of DTC, each
state has the right to effectively exercise its tax jurisdiction over income received
in its territory, including the introduction of tax regulations aimed at preventing tax avoidance. Therefore, in the case of thin capitalization cases, there was
a basis for unequal treatment of entities, resulting from Art. 9 par. 1 of the DTC
concerning related enterprises. Court considered the position presented by the
tax authority to be incorrect and stated that the exception provided in Art. 9(1)
of the DTC do not apply. Instead, pursuant to Art. 23 of the DTC and Art. 91(2)
of the Constitution of RP, thin capitalization rules should not apply also to loans
granted by non-resident before January, 1 2005. In another case concerning British resident110 court broadly referred to the allegation of violation of Art. 43 of
TFEU111. Court stated that introduction of a transitional provision led to different
treatment of taxpayers only because of the place of registered office of their significant shareholder. It is also difficult to conclude that such a solution was forced
by reasons related to public interest and proportionate to achieve the objective
of protecting interests of taxpayers, if previous prohibition of including interests
into tax deductible costs did not apply to such a taxpayer. Contrary to claims of
the Minister of Finance, it was possible to protect interests in progress and at
the same time maintain equal treatment of taxpayers irrespective of the place of
residence of their significant shareholders, including loan agreements granted by
entities not subject to unlimited tax liability in Poland in the period after Poland’s
accession to the European Union. As a result of judgments of CJEU concerning
the similar case and judgments of Polish administrative courts112, Polish legislator
repealed the discriminatory provisions in 2007.
Another interesting issue considered by Polish administrative courts concerned taxation of dividends. In accordance with the general principle provided
in the provisions of Corporate Income Tax Statute in force in 2007, dividends
Hereinafter: “Corporate Income Tax Statute”.
Art. 9 of the Amending Act.
109
Voivodship Administrative Court in Gliwice judgment of January 28, 2016, ref. No I SA/Gl
714/15.
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paid by Polish capital companies to other companies (both Polish and foreign)
were subject to a flat-rate tax of 19%. In the case of payment of dividends by
Polish companies to other companies being Polish tax residents, the dividend
of the receiving entity was not taken into account in the calculation of taxable
income. At the same time, the company receiving the dividend was entitled to
deduct the 19% tax collected, pursuant to Art. 23 of Corporate Income Tax Statute. If it wasn’t possible to benefit from a deduction in a given tax year, this
deduction could have been made in the following years. The above-mentioned
system resulted in the fact that the dividends were effectively subject to a zero
rate. However, in respect of dividends paid to companies that were taxpayers in
other EU countries, it was possible to benefit from the flat tax exemption, if that
certain requirements were met113. In the event of failure to meet these conditions,
dividend was subject to a flat rate tax at a rate of 19% (including the provisions of
DTCs). One of interesting cases on the basis of this issue concerned a company
being tax resident in United Kingdom114. In 2007, the company received a dividend from bank. Due to the insufficient block of shares held by the Company in
the share capital of the Bank, the Company did not meet the requirements to benefit from the flat tax exemption provided in the provisions of the Corporate Income
Tax Statute implementing Council Directive 90/435/EEC115. Consequently, when
the dividend was paid, bank collected a withholding tax. Court referred to Banco
Bilbao judgement116 in which was stated that national regulation may be discriminatory when different provisions are applied to comparable situations or when
the same provisions apply to different situations. Next referring to the case under
consideration stated that both resident and non-resident taxpayers bear the same
risk of cascading taxation in the case of dividend payments. Therefore they should
be treated equally when it comes to solutions to avoid this risk. In conclusion
Court indicated that reserving in 2007 the right to deduction of dividend tax for
residents and thus applying to them a mechanism to avoid cascading dividend taxation where a non-resident taxpayer, such as the applicant, was not provided with
any mechanism to prevent such taxation, violates the principle of the free movement of capital. The similar case was the subject of a Court judgment regarding
the Austrian tax resident receiving dividends117. In this judgment Court held that
From the provided for in art. 23 sec. 1 u.p.d.o.p. the right to deduct the tax paid on the received dividends from the amount of tax charged in accordance with art. 19 of this Act, both Polish
residents and entities based in other member states could take advantage. The condition was to
conduct business in the Republic of Poland.
114
Supreme Administrative Court judgment of April 26, 2013, ref. No II FSK 1521/11.
115
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Polish regulations in a different way shape the tax and tax status of Polish tax
residents and residents from other Member States, while shareholders in a similar
situation should be treated similarly.
Different arrays discriminatory treatment of taxpayers occurred was previously mentioned taxation of investment funds. Before the amendment of provisions in 2011 the tax exemption of foreign investment funds was derived by Polish
administrative courts through pro-EU interpretation of provisions of Art. 6(1)
point 10 of Investment Funds Act, in order to avoid a conflict with the provisions of EU law regulating the fundamental freedoms of the Single Market. In
the case which was a subject of judgement of Voivodship Administrative Court
in Warsaw118 the Applicant was an investment fund with its seat in Luxembourg,
operating in accordance with the principles of Council Directive 85/611/EEC of
20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative
provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities119. Tax authority claimed that this investment fund is not a kind of fund
which operates in accordance with the provisions of The Act on Investment Funds
therefore it is not entitled to exemption. Court stated that every foreign fund operating in Poland is a fund operating under The Act on Investment Funds, because
in the period of its activity on the territory of Poland in the scope of its powers
and duties, as well as sanctions arising from their violation, the provisions of this
law were applicable to it. Another important judgment is a judgment of Supreme
Administrative Court of June 28, 2012120. Court stated that the interpretation of
law presented by tax authority is in conflict with the provisions of EU law. First
of all, it violates the principle of the freedom of capital, but also the freedom
of establishment and the prohibition of discrimination on grounds of nationality. Next the Court found that the basic principles of creating and operating
investment funds and exercising supervision over them have been harmonized
in a large part at the level of EU, therefore funds of the same type cannot be in
an objectively incomparable situation. The Investment Funds Act was amended
after the judgment, however tax authorities did not change their interpretation
of the discussed provision. Therefore, foreign investment funds were still not
able to benefit from the exemption. The way in which tax authorities infringed
non-discrimination rules is demonstrated in the case brought before Supreme
Administrative Court121. In this case tax authority indicated that although under
the German tax regulations investment funds are taxpayers of German income
tax, in the light of Polish tax regulations they will not have such a statute for the
purposes of Polish income tax. These funds do not fit to the catalog of entities
118
Voivodship Administrative Court in Warsaw judgment of March 14, 2008, ref. No III SA/Wa
1577/07.
119
Hereinafter: “the UCITS Directive”.
120
Supreme Administrative Court judgment of June 28, 2012, ref. No II FSK 1308/11.
121
Supreme Administrative Court judgment of September 29, 2015, ref. No II FSK 2002/15.
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listed in Art. 1 of Corporate Income Tax Statute – they are not legal entities or
capital companies in the organization, nor are tax capital groups, nor can they
be classified as organizational units without legal personality. They constitute
only separate assets owned by the German Company, which have neither legal
capacity nor organizational structure. The Court pointed out that the provision of
Art. 6(1) point 10 of Corporate Income Tax Statute should be read in a way that
would ensure the implementation of the EU rules – the free movement of capital
principle and the freedom of establishment principle. Interpretation of Art. 6(1)
point 10 should not be limited to literal interpretation and should also be made in
systemic terms, including the context of the provisions of the Law of the United
Nations. relating, e.g. to management companies. While analyzing Polish provisions regarding investment funds, it was necessary to take into account the actual
economic functions that the foreign entity meets, not its legal form. The similar
conclusions were reach in the following judgment of the Supreme Administrative Court: judgment of 28 June 2012122, judgment of December 5, 2012123 and
judgment of 7 November 2014124. The change of situation enabling foreign investments funds to benefit from the exception was a result of judicature of domestic
administrative courts and the judgment of CJEU.
Another important issue concerned deduction of looses by a parent company
incurred in another Member State by a non-resident subsidiary. In a Polish regulations there is no provisions regarding the deduction of losses that arose as
a result of activities carried out by a permanent establishment in another country. In one of the cases concerning this issue125 the court held that considering
the principle of primacy of EU law and taking into account the basic principles
of the EU legal system (in particular freedom of establishment, the principle of
non-discrimination and equality of competition), it is necessary to interpret Polish
law in a way that excludes less favorable taxation of the non-resident company.
This means the need to grant the non-company the right to settle losses in the
settlement made in Poland after the permanent establishment will be liquidated
in Germany. The settlement should take place on the same basis on which the
loss settlement would be carried out in Poland. The Court also stated that it has
to be remembered that the contemporary system of Polish law consists of three
elements: national law created by the national legislator, EU law and public international law. This view is grounded in the wording of Art. 87 in connection with
Art. 90 and Art. 91 of the Constitution of RP. In the case under examination, both
the provisions of the Corporate Income Tax Statute and the provisions of the DTC
with Germany should be interpreted in accordance with the postulate of the docSupreme Administrative Court judgment of June 28, 2012, ref. No I FSK 1308/11.
Supreme Administrative Court judgment of December 5, 2012, ref. No II FSK 725/11.
124
Supreme Administrative Court judgment of November 7, 2014, ref. No II FSK 2691/12.
125
Voivodship Administrative Court in Poznań judgment of January 14, 2016, ref. No I SA/Po
1631/15.
122
123
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trine, taking into consideration the substantive provisions of EU law and in a way
which won’t infringe the principle of primacy of EU law. In another case concerning deduction of looses by permanent establishment126 Supreme Administrative
Court referred to CJEU judgment Lidl Belgium127 and found that in order to determine the violation of freedom of establishment, it is sufficient to establish that the
taxation of a company established in Poland and operating in another Member
State is less favorable than if the branches were located in Poland.
It is also worth mentioning the case concerning residency relief. From January 1, 2007 to December 31, 2008, the Personal Income Tax Act of July, 26, 1991
(Dz.U. of 2018, Item 200)128 included in its provisions Art. 21(1) point 126, which
granted a special residency relief. Pursuant to this article free from income tax
were revenues from paid disposal of: a) a residential building, its part or a share
in such a building, b) a dwelling constituting a separate property or a share in
such a building, c) a cooperative ownership right to a dwelling or a share in such
a right, d) the right to a single-family house in a housing cooperative or participation in such a law – if the taxpayer was registered in the building or premises
mentioned above for permanent residence for a period not shorter than 12 months
before the date of disposal. The Applicant argued that such a regulation is discriminatory against foreigners. Court of first instance129 stated that by introducing the condition of permanent residence for a definite period of time in order to
obtain a residency relief, the national legislator in various ways grants the right
to prove it by fulfilling the criteria for obtaining it, differently towards the Polish
citizen and differently towards the foreigner. For a Polish citizen it is a residence
with the intention of permanent residence (permanent stay) for a period of at least
12 months, while for a foreigner – 10 years preceding the 12-month period, standing in Poland on the basis of consent for tolerated stay or 5 years in connection
with obtaining refugee status or subsidiary protection. According to the Court,
this situation should be seen as indirect discrimination, as far as the element of
citizenship is not basic, but by creating an additional criterion – registration for
permanent residence, the achievement of which depends on length of residing
on Polish territory, de facto puts the foreigner in a less favorable situation than
the citizen of Poland. The criterion of permanent residence determined by the
period of residence on the territory of Poland is unfavorable for citizens of other
countries and is aimed against (mainly) citizens of another Member States. The
case reached the Supreme Administrative Court. The Court found that, at the
outset, it should be considered whether Polish regulation is not a form of indirect
Supreme Administrative Court judgment of October 15, 2014, ref. No II FSK 2401/12.
Court of Justice of the European Union, 15 May 2008, ref. No C-414/06, Lidl Belgium
GmbH & Co. KG v. Finanzamt Heilbronn.
128
Hereinafter: “Personal Income Tax Statute”.
129
Voivodship Administrative Court in Łódź judgment of May 23, 2012, ref. No I SA/Łd
468/12.
126
127
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discrimination. The right of permanent residence in Poland can be obtained also
by citizens from another EU Member State, however in order to obtain it the
requirement of uninterrupted residence for a period of 5 years must be fulfilled.
The place of residence or residence criterion may be aimed primarily at citizens
of another Member State, because non-resident persons are most often foreigners.
However, on the other hand Court considered that resignation from the obligation to confirm residence by permanent registration would place in a privileged
situation those citizens from other EU Member States, who apart from staying
and willing to reside in Poland, still have permanent residence and registration
in the territory of another Member State and do not intend to abandon it. In such
a situation, Polish citizens would be harmed because, due to the lack of permanent residence registration, they would loose the right to use the residency relief.
This provision could potentially constitute a violation of art. 18 of TFEU, but all
depends on the assessment of the actions taken by the taxpayer130.
In the end the reference should be made to cases concerning discriminatory
treatment on the basis of Value Added Tax. One of interesting cases concerned
the appointment of an inadequate deadline for submitting a tax return certificate131. Tax authority has set an inadequate deadline for the German taxpayer
to submit a certificate for VAT refund. The taxpayer was not able to present the
desired certificate in such a short time, what deprived him of the possibility of
getting a VAT refund. Court stated that the proceedings of the tax authority who
imposed unrealistic obligations on foreign taxpayer to meet its deadline, deprives
the taxpayer of the right to obtain tax refund, therefore it is discriminatory to
a foreign applicant and disproportionate to the purpose of the institution of the
Eight Council Directive132 which is to ensure taxpayers are able to comply with
the principle of recovering invoiced tax in connection with the supply of goods or
services in another Member State. Another important case concerned a Swiss taxpayer133. Tax authority refused to charge and pay him interest due to late refund of
VAT, because nor the provisions of Act of 11 March 2004 on Value Added Tax134
nor Regulation135 regulated the payment of interest for failing to receive a refund
of VAT within 6 months which was filed by a taxpayer who does not have his
registered office, residence or place of business in Poland and unregistered for
VAT purposes in Poland. The Court stated that the interpretation presented by tax
For example: Has the taxpayer made efforts to obtain the right of a permanent residence,
or obtained a permanent registration on the territory of Poland.
131
Supreme Administrative Court judgment of April 26, 2013, ref. No I FSK 811/12.
132
Eighth Council Directive 79/1072/EEC of 6 December 1979 on the harmonisation of the
laws of the Member States relating to turnover taxes – Arrangements for the refund of value-added
tax to taxable persons not established in the territory of the country.
133
Supreme Administrative Court judgment of April 27, 2012, ref. No I FSK 1041/11.
134
Dz.U. of 2017, item 1221, hereinafter: “VAT Act”.
135
The Regulation of the Minister for Finance of 23 April 2004 regarding refund of tax on
good and services to a certain entities.
130
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authority undermines the principle of equality before the law expressed in Art. 32
of the Constitution of RP as well as prohibition of discrimination on grounds
of nationality resulting from Art. 18 of TFEU. The situations of both groups of
entities are comparable. In both cases, we are dealing with taxpayers of VAT tax.
Such status is held by all economic entities, regardless of the their place of business. Both groups are characterized by the same common feature – they make
taxed purchases of goods and services on the territory of Poland. Once the time
of return has been exceeded by tax authority, both groups become – towards the
state budget – creditors in the field of VAT, simultaneously obtaining the right to
deduct input tax. The Supreme Administrative Court came to similar conclusions
in its judgement of 16 June 2011136.
4. NON-DISCRIMINATION RULES UNDER BILATERAL DOUBLE
TAX CONVENTIONS

Almost every DTC concluded by Poland contains provisions on non-discrimination rules137. The agreements which does not contain those provisions are DTC
with Australia138 and Saudi Arabia139. Most of DTCs are based on OECD MTC;
individual DTCs contains insignificant distinctnesses from OECD MTC, as an
example: the OECD MTC in art. 24(3) uses the expression “carrying on the same
activities” – most of DTC concluded by Poland are provided with this wording,
however for example DTC with India140 uses the expression “carrying on the same
activities in the same circumstances or under the same conditions” while DTC
with United Arab Emirates141 “carrying on the same activities in the same circumstances and under the same methods”. Nonetheless in rare DTCs differences
having different effect on the scope of protection by DTC’s non-discrimination
rules than those contained in OECD MTC occurs. Some dissimilarities appear in

Supreme Administrative Court judgment of June 16, 2012, ref. No I FSK 952/10.
A. Zalasiński, Umowy o UPO – polska praktyka traktatowa, (in:) B. Brzeziński (ed.), Model Konwencji OECD. Komentarz, Warszawa 2010, p. 1181.
138
Agreement between the Republic of Poland and Australia for the Avoidance of Double
Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income dated 7 May, 1991
(Dz.U. of 1992, No 41, Item 177).
139
Convention between the Republic of Poland and the Kingdom of Saudi Arabia for the
Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital dated 22 February, 2011 (Dz.U. of 2012, Item 505).
140
Agreement between the Government of the Polish People’s Republic and the Government
of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion
with Respect to Taxes on Income (Dz.U. of 1990, No 8, Item 46).
141
Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of
United Arab Emirates for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion
with Respect to Taxes on Income dated 31 January, 1993 (Dz.U. of 1994, No 81, Item 373).
136
137
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art. 24(3) of DTC with Russia, United States of America142 and Pakistan which
provides most favoured nation clause143.
There is a modest case law of Polish administrative courts referring to the
non-discrimination rule provided in DTCs. Most of those cases concerned personal income tax, as an example: in this case concerning taxation of pension from
Spain in Poland the court found that the provision of Art. 24 of DTC with Spain
means that both Polish and Spanish citizens should be subject to the same taxation
and tax obligations in Poland. It cannot be inferred from those provision that the
tax exemption provided in Spanish tax law concerning a Polish citizen holding
a tax residence there, moves together with the change of tax residence to Poland
and in Poland this income should also benefit from tax exemption. One cannot
agree with the statement that the pension from Spain, due to the tax exemption in
Spain, should be exempt from taxation also in Poland. A similar case was the subject of judgement of Voivodship Administrative Court in Gdańsk of 22 September
2015 (on the basis of the DTC with Romania)144.
5. NON-DISCRIMINATION RULES UNDER EHRC AND BIT – BRIEF
OVERVIEW

Poland ratified EHRC on January 19, 1993. The European Court of Human
Rights considered 2827 actions concerning Polish law since then until today145.
Most of them concerned infringement of Art. 6 of EHRC146. However cases concerning the discriminatory character of Polish tax law provisions wasn’t a subject of judgments of EHRC. Generally there is an occasional amount of cases
concerning taxation. The reason for this may be the fact that Poland is relatively
142
Convention between the Government of the Polish People’s Republic and the Government
of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal
Evasion with Respect to Taxes on Income dated 8 October, 1974 (Dz.U. of 1976, No 31, Item 178).
143
Convention between the Polish People’s Republic and the Islamic Republic of Pakistan
for the Avoidance of Double Taxation of Income dated 25 October, 1974 (Dz.U. of 1976, No 9,
Item 47).
144
Voivodship Administrative Court in Gdańsk judgment of September 22, 2015, ref.
No I SA/Gd 861/15.
145
ht t ps:// hudoc.ech r.coe.i nt /eng #{“respondent ”:[“POL”],”docu mentcollect ionid2”:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”]}, (accessed: 19.03.2018).
146
In this regard it is worth mentioning the case Alojzy Formela v. Poland (Application
No 31651/08); http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/images/stories/file/31651-08%20%20Statement%20of%20Facts%20and%20Questions%20to%20the%20Parties.pdf (accessed: 20.03.2018).
The complaint concerned the proceedings conducted by the tax authorities against the entrepreneur – Alojzy Formela. He accused Poland of violating his right to property and the right to a fair
trial. First of all, he meant that although he fulfilled all his duties, he was punished for the tax
negligence of his contractors. However in the end this case was not a subject of a court decision.
However it shows that it is possible to use Art. 6 of ECHR in cases concerning the incorrect behavior of tax authorities.
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short-term party to the EHRC. Another point is that many persons may not realize
that taxation matters may violate the provisions of EHRC. In addition, the waiting
time for the sentence is long and in effect it can act discouragingly to take action
in the European Court of Human Rights.
Poland concluded the majority of BITs in the 80’s and 90’s. Recently, under
the impact of the European Union, Poland begins to terminate its BITs with
another Member States. Lately Poland has terminated the BIT with Portugal147
and Denmark148.
In the context of non-discrimination rules concerning taxation on the basis of
BITs it is important to note that investor can sue state for abuse of power, including incorrect behavior of tax authorities which was of a discriminatory character.
An interesting case was the subject of a judgment of the arbitration court. The
case concerned an American investor demanded compensation from Poland for
the fact that the proceedings of tax authorities led to the bankruptcy of his margarine factory149. The investor claimed that his company went bankrupt because
of the devastating struggle with tax authorities. The tax authorities found that the
company illegally included expenditure on consulting services as tax deductible
costs, which reduced the taxes paid. As a result, the company had to pay over
PLN 50 million to the treasury with interest (for CIT and VAT taxes). The investor
in proceedings before arbitration court claimed that the conduct of the tax authorities was biased, prejudiced and discriminatory and that the company was denied
due process. For instance, he claimed that tax authorities applied the transfer pricing rules through non-binding guidelines when those rules had yet to be incorporated in the statute. Further the investor argued that the guidelines set unreasonable
standards for providing documentation rather than seeking the objective truth – the
tax authorities were motivated by a bonus system, which rewarded them for issuing decisions against taxpayers. In this regard the investor referred to Art. II(6)
of the BIT with the United States150 expressing the right to fair and equitable treatment and to Art. VII expressing protection against expropriation.
However arbitration court found that the lost of tax proceedings was not
a result of conduct of the tax authorities but because of K insufficient record
keeping. Court stated also that there has been no expropriation. The example of
this case shows how the rules of non-discrimination on the basis of BITs can be
used in building arguments during court’s proceedings.
147
orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-644-2017/…/8-020-644-2017.pdf (accessed: 25.03.2018).
148
bip.kprm.gov.pl/download/75/24617/RM-10-174-17.pdf (accessed: 25.03.2018).
149
International Centre for Settlement of Investment Disputes (additional facility), ICSID
Case No ARB(AF)/11/3 of 24 November, 2015.
150
Bilateral Investment Treaty between the United States of America and the Republic of
Poland Concerning Business and Economic Relations signed on 21 March 1990 (Dz.U. of 1994,
No 97, Item 467).
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Important feature regarding both, non-discrimination rules on the basis of
ECHR and BIT is that they enable taxpayer to protect against actual discrimination manifested in the behavior of the tax authorities.
6. LAW PROVISIONS WHICH COULD BE CONSIDERED
AS DISCRIMINATORY
6.1. THE ISSUE OF DISCRIMINATORY CHARACTER OF TAX
CAPITAL GROUPS

This issue was not a subject to Polish case-law, however it interested researchers151 and practitioners.
The reason why the discriminatory character of Tax Capital Group152 may be
considered are the regulations of Polish Corporate Income Tax Statute according
to which TCG may only consist of limited liability companies or joint-stock companies having their seat within the territory of Poland153.
Creating a TCG brings the following tax benefits:
– The object of imposition of income tax in TCG shall be the income earned
in a tax year which is a surplus of total incomes earned by all companies constituting a tax capital group in excess of their total losses – this enables consolidation of incomes and losses in TCG154;
– Exclusion of transfer pricing regulations in relation to TCG155;
– Tax neutrality of donations made between entities belonging to the Tax Capital Group156.
B. Kuźnicki indicates that dissimilar treatment of TCG results only from the
place of their registered office157 and according to judicature of CJEU the difference in tax treatment resulting exclusively from the place of the company’s
registered office should be seen as a covered discrimination158. Also the establishment of a TCG offers certain benefits, and therefore the fact that it cannot be
established by entities that do not have their seat in Poland may be discriminatory
against them.
151
B. Kuźniacki, Niezgodność przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle prawa unijnego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
“Przegląd Podatkowy” 2015, No 9, and B. Kuźniacki, Niezgodność polskich przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości, “Europejski Przegląd Sądowy” 2015, No 2.
152
Hereinafter: “TCG”.
153
Art. 1a(2) item 1 of Corporate Income Tax Statute.
154
Art. 7a(1) of Corporate Income Tax Statute.
155
Art. 11(8) item 1 of Corporate Income Tax Statute.
156
Art. 16(1) item 14 of Corporate Income Tax Statute.
157
B. Kuźniacki, Niezgodność przepisów o podatkowych grupach kapitałowych…, p. 39.
158
C-397/98, C-410/98, EU:C:2001:134, pkt 42.
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This regulation could be regarded as discriminatory also on the basis of
DTC159. According to Art. 24(3) of OECD MTC “the taxation on a permanent
establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation
levied on enterprises of that other State carrying on the same activities”. In connection with the fact that the permanent establishment cannot be part of a TCG,
it can be considered that it is discriminated in relation to companies established
in Poland, which may take advantage of tax benefits resulting from being a part
of TCG.
C. Brown indicates that the requirement of equal treatment does not take into
consideration relationships the enterprise and others enterprises in the context of
rules allowing consolidation, transfer of looses or transfers of property between
companies under common ownership (tax-free)160. Such situation could be seen
contrary to non-discrimination rules.
Consideration could be given why until today no one has appealed to court on
this matter. It seems that this may be due to the low popularity of TCG in practice.
In addition, recently Poland is actively working to combat tax optimization. The
Ministry of Finance issued a special warning against tax optimization in TCG161.
Therefore, conducting business activities in a form of TCG can start enjoying
even less popularity.
6.2. DISCRIMINATORY CHARACTER OF CREDIT METHOD?

Using the credit method, the similar treatment – from the point of view of
the state of residence – is guaranteed only in the case of income coming from
states with low tax rates (such income is subject to taxation taking into account
the higher level of taxation in the state of residence), while in the case of income
obtained in states using higher tax rates the differentiation of tax burdens is tolerated (the tax surplus is not refunded). In the opinion of the CJEU, such differentiation of tax rates and, consequently, differentiated income taxation is justified
and does not violate EU freedoms162.
In past the credit method was established in DTC with United Kingdom. In
2006 new DTC with United Kingdom was introduced. In the explanatory memorandum to new DTC with United Kingdom it was clarified that: “credit method
is a significant impediment to Poles taking up employment in the United KingB. Kuźniacki, Niezgodność przepisów o podatkowych grupach kapitałowych…, p. 46.
C. Brown, J. Mintz, On the Relationship between International Tax Neutrality and
Non-Discrimination Clauses under Tax-Treaties for Source-Based Taxes, (in:) M. Lang, P. Pistone,
J. Schuch, C. Staringer, A. Storck, M. Zagler (eds.), Tax Treaties…, p. 597.
161
The Ministry of Finance, Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych, June 26, 2017, ref. No 004/17.
162
Court of Justice of the European Union, 12 May 1998, ref. No C-336/96, Mr and Mrs Robert
Gilly v. Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin.
159
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dom. According to this method, income from hired labor in the United Kingdom
obtained by a resident for tax purposes in Poland is taxed in both the United
Kingdom and Poland, with the tax paid in the United Kingdom deductible from
tax to be paid in Poland. It should be noted that in the United Kingdom there is
a significantly lower tax burden for a certain amount of income from hired labor,
which makes it necessary to pay tax in Poland. As a result, the tax situation of
Polish residents working in the United Kingdom is unfavorable compared to the
situation of Polish employees in other countries (eg. neighboring Ireland) applying the exclusion method with progression, according to which their income is
exempt from taxation in Poland”.
There has been also some judgments concerning the issue of discriminatory
character of credit method. For example in the case on the basis of DTC with
United States of America163 Taxpayer argued, recalling the provision of art. 21 of
DTC with United States of America which stated that a national of a Contracting
State who is resident in the other Contracting State cannot be subject to taxation
or related obligations that are different or more burdensome than the taxation
or duties that the citizens of the other Contracting State may undergo under the
same circumstances, that the credit method is of a discriminatory character. The
Court disagreed with an Applicant founding that the prohibition of discrimination
means that the citizens of a Contracting State shall not be subject to taxation in the
other Contracting State on special terms, different from the rules governing all
citizens of that state. The income obtained by the taxpayer, including the income
from the foreign pensions, was taxed in Poland on general principles, the same as
that which income of those kind obtained by Polish citizens is subjected to.
7. CONCLUSIONS

Non-discrimination rules that applies in tax matters are a part of Polish legal
landscape. They exist both in Constitution of RP, at the level of EU law, in DTCs,
EHRC, BITs and at the level of WTO. Constitution of RP provides general principle of equity before the law. It is very important that this principle applies to
“all persons” not only to nationals. However in practice this provision does not
have strong impact in the process of applying tax law. The overview of judicature shows that although courts refer to constitutional principle of equity before
the law, they do not apply it more widely in the process of the interpretation of
tax law. Courts often just indicates it together with different non-discrimination
provisions. The reason why constitutional principle of non-discrimination does
not have strong impact in the process of interpreting and applying tax law is the
existing hierarchy of laws in Poland which provides that provisions of EU law and
163

21/06.

Voivodship Administrative Court in Kielce judgment of April 12, 2006, ref. No I SA/Ke
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ratified agreements with prior consent expressed in statute have priority over the
provisions of statute, if the statute cannot be reconciled with provisions of those
agreements. In this regard, when statute – which is the main legal act establishing
tax matters in Poland, violates the non-discrimination rules provided in ratified
agreements with prior consent expressed in statute, courts refer more widely to
provisions of ratified agreements with prior consent expressed in statute.
The overview of case law allows the conclusion that DTC does not have
strong impact on Polish law in the aspect of non-discrimination rules. There are
very few cases regarding non-discrimination rules on the basis of DTC. Most of
them relates to issues concerning personal income tax and in most of this cases
courts disagreed with taxpayer in regard that provisions indicated by taxpayer are
of a discriminatory nature. There is even less cases concerning corporate income
tax indicating that non-discrimination rules contained in DTCs are of negligible significance for world’s business. Another point is that strict interpretation of
non-discrimination rules on the basis of DTC could be understandable since DTC
is a result of the waiving of the part of the sovereignty of contracting states164.
The overview of case law regarding EU non-discrimination rules leads to
different conclusions from those expressed in relation to DTC. There is a lot of
case law concerning issue of discriminatory character of provisions of Polish tax
statutes or discriminatory interpretation of these statutes by tax authorities, contrary to EU law and EU fundamental freedoms. Many cases concern corporate
income tax what shows that EU non-discrimination rules are used by taxpayers conducting economic activities in Poland. Tax authorities are not willing to
respect non-discrimination rules; tax ruling issued by them shows that domestic
law of statue is often the most important for them and they do not try to interpret
it in a spirit of EU non-discrimination rules165. However Polish courts usually
recognize the significance of EU non-discrimination rules and skillfully interpret
provisions of Polish tax statutes in the light of their spirit. The reason why EU
non-discrimination rules are used more often than DTC non-discrimination rules
is probably because Polish courts are more familiar with EU law, there is a lot
of judgments of CJEU which help courts in building line of argumentation; also
some courts emphasized the supremacy of EU law over DTC. Another point is that
EU non-discrimination rules have a wider scope than those expressed in DTC, so
it is easier to indicate violation of non-discrimination rules of EU law than those
resulting from DTC. Moreover it should be noted that there is an important difference regarding application of non-discrimination rules on the basis of DTC and
164
K. Vogel, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD, UN
and UN Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation on Income and Capital With
Particular Reference to German Treaty Practice, London 1997, p. 19.
165
However it should be also indicated that tax authorities generally represent in dubio pro
fisco attitude and often are interpreting the provisions of tax law in a way to burden taxpayer with
the highest possible tax obligations, both to resident and non-resident taxpayers.

394

Aleksandra Tychmańska

EU law: cases based on DTC law are settled by domestic courts which could be
more willing to apply narrow scope of non-discrimination rules recognizing its
own country objectives. Instead EU non-discrimination rule is subject to wide
interpretation of CJEU which takes into account the aspect of integration of the
economies of contracting states166 and is not limited by state’s particularism.
Furthermore the overview of judicature shows that in process of designing
and implementing the law non-discrimination rules not always are respected by
Polish legislator. In this regard the activity of courts is crucial in order to remove
effects of provisions incomparable with non-discrimination rules expressed in
EU law and DTCs.
In conclusion it should be stated that in Polish legal order various non-discrimination rules concerning tax matters are provided: constitutional, those included
in EU law, DTCs, HCHR and BIT. In practice the most substantial significance
regarding cross-borders situations have non-discrimination rules provided in EU
law. Moreover it should be remembered that there are also other possibilities to
impede the tax situation of foreigners. In this regard the most important are State
aid rules. According to those rules states cannot unduly favour certain companies
over others167. State aid rules concerning tax matters could be a form of discrimination of foreigners168.
That it is very important taxpayers being aware of protection which non-discrimination rules are able to provide them especially in a situation where courts
are willing to interpret provisions of law in the light of EU (mainly) and DTC
non-discrimination rules. On the other hand Polish legislator and Polish tax
authorities has to remember about significance of non-discrimination rules and
that violation of them is a violation of Polish law.

OVERALL CONCLUSION OF THE RESEARCH WORK
Traditionally states was fully sovereign in shaping their tax systems. Their tax
autonomy was unlimited by other states. However over time the economic relations between states intensified and the need to remove barriers to the economic
166
W. Haslehner, Nationality, Non-Discrimination and Article 24 OECD Model: Perennial
Issues, Recent Trends and New Approaches, (in:) P. Pistone, D. Weber (eds.), Non-Discrimination
in Tax Treaties: Selected Issues from a Global Perspective ‒ Review, Amsterdam 2016, p. 6.
167
Poland has violated state aid rules concerning tax matters. For example recently European
Commission found Poland’s tax on the retail sector in breach of EU rules, https://ec.europa.eu/
taxation_customs/node/963_en (accessed: 25.03.2018).
168
Author just wanted to indicate this issue in conclusions, because state aid rules was not
a subject of this paper. However violation of state aid rules can also severely harm foreigners on
tax matters.
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exchange has occurred. In current globalized world we observe many initiatives at
international level aimed at combating aggressive tax competition between states.
Those initiatives at the same time when implementing unified measures, bring
together tax systems of states. Nowadays tax autonomy has changed its traditional
meaning: it gains international dimension as matter of taxes are becoming more
and more a part of international relations between states and are not only internal
state matter anymore.
It is important that international initiatives concerning international tax
law are build on principles of fairness and justice. In this regard non-discrimination rules are very important. Moreover non-discrimination rules guarantee
equal treatment of foreign taxpayers creating beneficial ground for conducting
cross-border businesses and intensifying economic relations between states.
Non-discrimination rules limit tax autonomy of state. However on the other
hand the states may experience loss of sovereignty because of harmful tax competition. That’s why there is a need to develop solutions at the international level that
would allow states more effectively manage their tax systems and in fact retain
their tax autonomy understood in up-to-date way.
Non-discrimination rules are provided in provisions of many international
agreements: in EU law, in DTCs, in ECHR, those of WTO and in the end, in BITs.
The overview of Polish case law regarding tax non-discrimination rules indicates
that tax authorities still not always recognize the meaning of non-discrimination
rules. Another point is that it shows how important appropriate and case-by-case
interpretation of those rules is. Never two situations are entirely similar or entirely
different169 so strictly defined criteria regarding discriminatory treatment will not
enable true protection to foreign taxpayers; non-discrimination rules should be
drafted in a way to enable case-by-case adjudication.
The overview of case law indicates that in practice the most significant
non-discrimination rules are those provided in EU law. In context of tax autonomy concept it indicates that the way of interpretation has a significant impact
on implementation of non-discrimination rules to a particular situations. CJEU
as an EU institution is able to interpret those rules in a spirit detached of state’s
will to maintain full sovereignty over its tax matters. Moreover CJEU has to make
sure that EU law is applied in the same way in all EU Member States. However
it should be remembered that non-discrimination rules provided in international
agreements are a part of a law and their violation is a violation of law. It is important legislator and tax authorities to comply with non-discrimination rules. Also
it is important that at the level of international organizations the significance of
those rules is emphasized. However, most importantly taxpayers has to realize the
protection which non-discrimination rules guarantee them. As overview of Polish

169

P. Western, The empty idea of equality, “Harvard Law Review” 1982, Vol. 95, No 3, p. 537.
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case law indicates, the change of incompatible with non-discrimination rules tax
law provided is statute is possible through court’s interpretation.
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TAX AUTONOMY AND NON-DISCRIMINATION RULES
IN THE ERA OF CONFLICTING POLITICAL GOALS:
INTERNATIONAL AND POLISH PERSPECTIVE

Summary
The aim of this paper is to discuss non-discrimination rules concerning tax matters
on the example of Polish case analysis. Author wishes to conduct research work in broader
context. In this regard it is necessary to outline the current globalized world in which tax
systems of states operate, discuss the concept of state’s tax autonomy and examine how the
role of a state on tax matters has recently changed. Subsequently the non-discrimination
rules from an international perspective shall be presented. It is also important to answer
the question about the impact of those rules on state’s tax autonomy and about the role
which they could play in reconciling political goals in the current globalized world. All
of this contexts enables to examine non-discrimination rules from Polish perspective.
Author introduces all of non-discrimination rules concerning taxation in Polish legal
order, accordingly presents and studies Polish case law regarding those rules. Finally,
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overall conclusions of the research work are introduced which are intended to discuss the
role, significance and the future of non-discrimination rules in contemporary globalized
world, both from international and Polish perspective.
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KONSTYTUCJA A MAŁŻEŃSTWO: STUDIUM
KOMPARATYSTYCZNE NA PRZYKŁADZIE POLSKI
I HISZPANII

I. UWAGI OGÓLNE
Przeciwnicy legalizacji związków i małżeństw homoseksualnych w swojej
argumentacji wskazują na niemożność realizacji przez pary jednopłciowe podstawowej funkcji małżeństwa, czyli funkcji prokreacyjnej1. W 2018 r., gdy prawie 30 państw na świecie zrównało status prawny małżeństw jednopłciowych
z sytuacją nupturientów odmiennej płci, argument ten zdaje się nie przystawać
do rzeczywistości społecznej. Co więcej, spójność takiej linii argumentacyjnej
budzi wiele wątpliwości w kontekście zdolności reprodukcyjnych małżeństw
o charakterze heteroseksualnym, w których pary z przyczyn biologicznych lub
innych mogą tej funkcji nie realizować. Wydaje się, że słuszniejszym jest traktowanie instytucji małżeństwa przez pryzmat praw człowieka2, w szczególności
jako prawa jednostki do decydowania o swoim życiu osobistym, które powinno
przysługiwać każdemu człowiekowi bez względu na jego orientację seksualną.
W Polsce jako w jednym z niewielu krajów sytuacja par jednopłciowych
znajduje się niejako w próżni prawnej. Pomimo kilku debat na temat legalizacji związków homoseksualnych w polskim systemie prawnym nie wprowadzono
żadnych regulacji, które służyłyby ochronie tej sfery życia osobistego obywateli3.
A. Mączyński, Prawo do zawarcia małżeństwa w świetle Konstytucji RP, (w:) K. Motyka
(red.), Prawo do małżeństwa na progu XXI w., Lublin 2016; B. Banaszkiewicz, „Małżeństwo jako
związek kobiety i mężczyzny”. O niektórych implikacjach art. 18 Konstytucji RP, „Kwartalnik
Prawa Prywatnego” 2013, z. 3.
2
Prawo do zawarcia małżeństwa zostało zapisane m.in. w art. 12 Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 9 Karty Praw Podstawowych
Unii Europejskiej.
3
Dnia 24 kwietnia 2018 r. w Sejmie przez posłów partii .Nowoczesna został złożony projekt
ustawy o związkach partnerskich, umożliwiający zawarcie związku partnerskiego przez pary hetero- i homoseksualne. Od 1989 r. do Sejmu wpłynęło łącznie 8 projektów ustaw postulujących
legalizację związków partnerskich.
1
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Jak apeluje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, obecny stan prawny, niezapewniający jakiejkolwiek formy uznania prawnego par jednopłciowych, sprawia że
homoseksualiści są dyskryminowani na wielu płaszczyznach, m.in. w kwestii
dostępu do praw socjalnych i podatkowych, czy nabycia obywatelstwa przez
dzieci par jednopłciowych4. W związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Orlandii inni v. Włochy5
zachowanie w tej kwestii status quo może jednak przestać być akceptowane na
płaszczyźnie prawa międzynarodowego.
W debacie na temat legalizacji związków partnerskich w polskim systemie
prawa oponenci tego rozwiązania jako najpoważniejszą prawną przeszkodę
wskazują regulację konstytucyjną dotyczącą małżeństwa, która expressis verbis
wprowadza rozróżnienie płci nupturientów. Z podobną sytuacją mamy jednak
do czynienia na gruncie ustawy zasadniczej Hiszpanii, w której wskazano, że
prawo podmiotowe do zawarcia małżeństwa przysługuje kobiecie i mężczyźnie. Pomimo to dzisiaj w systemie prawa hiszpańskiego mamy do czynienia ze
zrównaniem sytuacji par homoseksualnych i heteroseksualnych sensu stricto, co
związane jest z zalegalizowaniem przez hiszpańskiego ustawodawcę małżeństw
jednopłciowych. W związku z tym, że zarówno w polskiej, jak i hiszpańskiej
ustawie zasadniczej określono odmienność płci nupturientów oraz fakt, że sytuacja prawna par jednopłciowych obecnie w tych krajach bardzo się różni, wartościowym zdaje się ujęcie konstytucyjnych uregulowań instytucji małżeństwa
w tych państwach w ujęciu komparatystycznym.

II. STATUS PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA W SYSTEMACH
KONSTYTUCYJNYCH POLSKI I HISZPANII
W hierarchii aktów prawnych systemów prawa polskiego i hiszpańskiego
ustawy zasadnicze tych państw zajmują miejsce nadrzędne w stosunku do innych
aktów normatywnych. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.6 rozdział II został poświęcony wolnościom, prawom i obowiązkom
człowieka. W Konstytucji Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r. wraz z ostatnią
zmianą z dnia 27 sierpnia 1992 r.7 katalog praw człowieka został wyrażony
European Court od Human Rights Orlandi and Others against Italy – Application nos.
26431/12, 26742/12, 44057/12, 60088/12 – written comments by the Helsinki Foundation for Human
Rights, https://tinyurl.com/ y968pgs7 (dostęp: 12.05.2018 r.).
5
Wyrok ETPCz z dnia 14 grudnia 2017 r., Orlandi i inni v. Włochy, skarga nr 26431/12.
6
Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm. (dalej: Konstytucja RP).
7
Tłum. T. Mołdawa, Warszawa 1993, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html
(dostęp: 13.05.2018 r.) (dalej: Konstytucja Hiszpanii).
4
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w tytule I tego aktu normatywnego, który nosi tytuł „O podstawowych prawach
i obowiązkach”.
W doktrynie wolności i prawa człowieka w Konstytucji Hiszpanii dzieli
się na dwie grupy. Kryterium podziału jest przyznanie konkretnym wolnościom i prawom odmiennego poziomu ochrony prawnej. Za T. Motyką należy
stwierdzić, że: „Ochronę dalej idącą (także w drodze skargi o ochronę praw,
czyli skargi konstytucyjnej) zapewniono prawom podstawowym i wolnościom
publicznym określonym w sekcji pierwszej rozdziału drugiego tytułu I, obejmującej art. 15–29”8. Należą do nich prawa i wolności indywidualne, m.in. prawo
do życia, prawo do wolności czy prawo do sądu. Do kategorii praw chronionych
na takim samym poziomie należą także: nieznajdująca się w wymienionej wyżej
sekcji, lecz w art. 14, zasada równości i zakaz dyskryminacji, a także prawo zwolnienia od służby wojskowej ze względów sumienia wyrażone w art. 30 hiszpańskiej ustawy zasadniczej. Obywatelom dochodzącym ochrony tych praw zgodnie
z art. 53 Konstytucji Hiszpanii przysługuje prawo do posiadającego pierwszeństwo i uproszczonego postępowania przed sądami powszechnymi oraz prawo do
złożenia skargi konstytucyjnej. Drugą grupę praw, która jest chroniona w toku
postępowania zwykłego, stanowią wolności ekonomiczne i prawa socjalne.
W Konstytucji RP „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”
zostały zapisane w rozdziale II ustawy zasadniczej. Mogą one podlegać ograniczeniom jedynie na mocy regulacji ustawowych i w zakresie wyznaczonym
w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Podstawowym środkiem przysługującym obywatelom w ramach ochrony przed naruszeniami tych praw jest wyrażone w art. 45
Konstytucji RP prawo do sądu. Dalszą procedurą, z której mogą skorzystać jednostki, jest środek w postaci skargi konstytucyjnej wymienionej w art. 79 polskiej ustawy zasadniczej oraz wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na
mocy art. 80 tego aktu normatywnego.
W art. 18 Konstytucji RP została sformułowana częściowa definicja legalna
małżeństwa9. Na gruncie Konstytucji RP małżeństwo zostało zdefiniowane jako
„związek kobiety i mężczyzny”. Z eksplicytnym wskazaniem na heteroseksualny charakter małżeństwa mamy do czynienia także w konstytucjach państw,
takich jak np. Hiszpania, Litwa, Łotwa, Bułgaria czy Węgry. W konstytucjach
innych państw europejskich instytucja małżeństwa została zdefiniowana w sposób odmienny, bez określenia płci współmałżonków. Przykładem tego typu regulacji może być konstytucja Niemiec, w której zapisano, iż „małżeństwo i rodzina

T. Mołdawa, System konstytucyjny Hiszpanii, Warszawa 2012, s. 33.
Odmienny pogląd sformułował A. Jezusek, który twierdzi, że w art. 18 Konstytucji RP
określono jedynie jedną z cech konstytutywnych małżeństwa. W związku z tym przepis ten nie
spełnia przesłanek definicji legalnej, ponieważ nie objaśnia w sposób wystarczający znaczenia
terminu „małżeństwo”, w: A. Jezusek, Możliwość instytucjonalizacji związków tej samej płci
w świetle art. 18 Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 4 (129).
8
9
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znajdują się pod szczególną ochroną porządku państwowego”10. Z analogicznym
sposobem uregulowania kwestii małżeństwa na poziomie konstytucyjnym spotykamy się także w ustawach zasadniczych państw takich jak Słowenia, Włochy
czy Grecja.

III. ARTYKUŁ 18. KONSTYTUCJI RP – NORMA PROGRAMOWA
CZY PRAWO PODMIOTOWE?
W Konstytucji RP artykuł poświęcony małżeństwu został zapisany w rozdziale I ustawy zasadniczej, zawierającym podstawowe zasady ustrojowe państwa. Umieszczenie tego przepisu w rozdziale I, a następnie uzupełnienie go
o bardziej szczegółowe regulacje – m.in. art. 47 i 48 ustawy zasadniczej – świadczy o szczególnej wadze, którą ustrojodawca nadał wyrażonym i chronionym
przez ten przepis wartościom, takim jak rodzina czy małżeństwo. Nie ulega wątpliwości, że przepis ten ma charakter normy programowej. Określenie: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny (…) znajdują się pod ochroną i opieką
Rzeczpospolitej Polskiej”, wyznacza państwu konkretne cele i zadania z zakresu
sprawowania władzy publicznej poprzez nałożenie na nie obowiązku „ochrony
i opieki”.
Zakres wykonywania powyższych zobowiązań przez władze publiczne
nie został jednak wyraźnie wskazany w ustawie zasadniczej, zatem określenie
poziomu ich realizacji należy do kompetencji ustawodawcy zwykłego. Taki sposób regulacji przesądzałby o tym, że przepis ten ma charakter normy blankietowej. W związku z powyższym, w ślad za A. Jezuskiem należy stwierdzić, że:
„Z komentowanego przepisu nie da się wywieść/konkretnych zakazów/nakazów zachowania kierowanych do określonych podmiotów (…)11”. W doktrynie dużym powodzeniem cieszy się jednak pogląd, jakoby wyjątkiem od takiej
wykładni omawianego przepisu był obowiązek respektowania przez ustawodawcę konstytucyjnej definicji legalnej małżeństwa jako związku heteroseksualnego. Takie rozumienie art. 18 jest uznawane przez oponentów legalizacji innych
form związków niż małżeństwo jako jeden z podstawowych argumentów przeciwko legalizacji małżeństw homoseksualnych czy związków partnerskich.
W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (m.in. wyrok z dnia 27 stycznia
1999 r., K 1/98, OTK 1999, nr 1, poz. 3, wyrok z dnia 10 lipca 2000 r., SK 21/99,
OTK 2000, nr 5, poz. 144, wyrok z dnia 11 maja 2011 r., SK 11/09, OTK-A 2011,
nr 4, poz. 32, postanowienie z dnia 14 grudnia 2004 r., SK 24/01, OTK-A 2004,
10
Konstytucja Niemiec, tłum. B. Banaszak, A. Malicka, Warszawa 2008, http:// libr.sejm.gov.
pl/tek01/txt/konst/niemcy.html (dostęp: 13.05.2018 r.).
11
A. Jezusek, Możliwość instytucjonalizacji związków…
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nr 11, poz. 122) dominuje pogląd, że art. 18 Konstytucji RP należy rozpatrywać
wyłącznie jako normę programową, wykluczając tym samym wyprowadzenie
z niego norm o charakterze szczegółowym. W postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2004 r. w odniesieniu do art. 18 czytamy, że: „Ta
ogólna deklaracja, konkretyzowana między innymi w art. 70 ust. 3, art. 71, czy
w art. 72 Konstytucji, znajduje wypełnienie także w szeregu rozwiązań ustawowych, sama jednak w sobie pozostaje jedynie programową zasadą, określającą, że
wskazane w niej dobro podlega ochronie i opiece Rzeczypospolitej”12. We wskazanych powyżej przykładach orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego art. 18
zostaje sprowadzony jedynie do „ogólnej deklaracji programowej”13, co sugerowałoby, że nie wynikają z niego żadne konkretne prawa przysługujące obywatelom, a dochodzenie przez nich indywidualnych roszczeń byłoby niemożliwe.
Przeciwnie, adresatem tego przepisu byłby wówczas jedynie ustawodawca, zobowiązany do jak najefektywniejszej realizacji obowiązku ochrony i opieki nad
wartościami konstytucyjnymi takimi jak rodzina, małżeństwo czy rodzicielstwo.
Biorąc pod uwagę dorobek doktryny prawa, a także regulacje międzynarodowe, należy wziąć pod rozwagę również odmienne stanowisko i zdecydowanie
skłonić się ku możliwości wyprowadzenia z art. 18 przysługujących obywatelom
praw podmiotowych. P. Sarnecki, podając przykład art. 18, podkreśla, że: „Bez
przyjęcia istnienia tych wolności czy praw i wypływających z nich swoistych
roszczeń, konstruowanie odpowiedniego celu działalności publicznej byłoby przecież bezprzedmiotowe. Wydaje się, że poszukiwanie w normach programowych
także określonych wolności obywatelskich jest uprawnionym zabiegiem interpretacyjnym”14. Fakt, że z art. 18 Konstytucji RP mogą wynikać prawa podmiotowe
dla jednostek, ma niebagatelny charakter. Szczegółowy charakter normy prawnej
może bowiem stanowić dla jednostek podstawę do indywidualnego dochodzenia
roszczeń, a także stać się podstawą do wniesienia skargi konstytucyjnej na mocy
art. 79 ust. 1 Konstytucji RP. Na gruncie art. 18 należałoby zatem sprecyzować
prawo podmiotowe do zawarcia związku małżeńskiego.
Ponadto należy powtórzyć za L. Garlickim, że art. 18 Konstytucji RP implikuje swoistą gwarancję instytucjonalną, której „konsekwencją jest nadanie
małżeństwu charakteru instytucji prawnej, tzn. ustanowienie obowiązku ustawodawcy zwykłego do ustanowienia odpowiednich instytucji prawnych zapewniających trwałe miejsce małżeństwu”15. Przepis ten nakłada w związku z tym na
12
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2004 r., SK 24/01, OTK-A
2004, nr 11, poz. 122.
13
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 1999 r., K 1/98, OTK 1999, nr 1,
poz. 3.
14
P. Sarnecki, Normy programowe w Konstytucji i odpowiadające im wolności obywatelskie,
(w:) L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia
i inspiracje, Warszawa 2003, s. 255.
15
L. Garlicki, Art. 18, (w:) L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz, t. I, Warszawa 2016, s. 491.
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ustawodawcę obowiązek ukształtowania w polskim systemie prawnym instytucji małżeństwa, zgodnie z wyznaczonymi przez Konstytucję RP przesłankami.
Realizacja takiego obowiązku umożliwiłaby obywatelom realizację prawa do
zawarcia związku małżeńskiego.

IV. MAŁŻEŃSTWO W AKTACH PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
Za uznaniem art. 18 Konstytucji RP jako źródła praw dla obywateli przemawiałyby także ratyfikowane przez Polskę akty międzynarodowe w postaci Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności16 oraz
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej17. Podmiotowe prawo do zawarcia
związku małżeńskiego zostało bowiem wyrażone w art. 12 EKPCz, w którym
eksplicytnie zapisano, iż: „Mężczyźni i kobiety w wieku małżeńskim mają prawo
do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny (…)18”, oraz w art. 9 Karty Praw
Podstawowych, w której czytamy, że: „Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo
do założenia rodziny są gwarantowane zgodnie z ustawami krajowymi (…)”19.
Przytoczone wyżej fragmenty międzynarodowych aktów prawnych zapewniają
jednak obywatelom państw, które je ratyfikowały, ochronę w zakresie prawa
ograniczonego wyłącznie do samego aktu zawarcia małżeństwa. Jak podkreśla
M. Nowicki „(…) państwa mają pewną swobodę odmiennego traktowania par
związanych i niezwiązanych małżeństwem, szczególnie w sferze polityki społeczne i fiskalnej w sprawach takich jak podatki, emerytury czy polityka socjalna
(…)”20. Należy podkreślić jednak, że powyższe regulacje międzynarodowe nie
nakładają na państwa obowiązku otwarcia instytucji małżeństwa na pary homoseksualne.
Stanowisko to podkreśla dotychczasowe orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W przełomowym w tej materii wyroku z dnia 24 czerwca
2010 r. w sprawie Schalk i Kopf v. Austria Trybunał podkreślił, że państwa mają
swobodę w zakresie regulacji małżeństw o charakterze innym niż heteroseksualny21. Co istotniejsze, Trybunał wskazał jednak, że w związku z art. 9 Karty
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284, z późn. zm.), dalej: EKPCz.
17
Dz.Urz. UE C 303 z 14.12.2007, s. 1, z późn. zm., dalej: Karta Praw Podstawowych.
18
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Rzym, 4 listopada 1950 r., https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf (dostęp: 13.05.2018 r.).
19
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, https://tinyurl.com/ycvwr8lw (dostęp:
13.05.2018 r.).
20
M. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka, Warszawa 2017, s. 847.
21
Wyrok ETPCz z dnia 24 czerwca 2010 r., Schalk i Kopf v. Austria, skarga nr 30141/04.
16
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Praw Podstawowych, w którym nie zastosowano analogicznego zapisu do
art. 12 EKPCz, gdzie zróżnicowano płeć nupturientów, art. 12 nie można interpretować jako wykluczającego instytucję małżeństwa homoseksualnego. Na
uzasadnienie powyższego stanowiska zwrócił uwagę W. Brzozowski, który
stwierdził, że: „Ważniejsze są wszakże zawarte w uzasadnieniu wywody odnośnie do EKPCz jako »żywego narzędzia« (ang. living instrument), którego stosowanie musi uwzględniać zachodzące przemiany społeczne i prawne22”.
Wydaje się, że niejako konsekwencją powyższego rozumowania jest uzasadnienie wyroku z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Orlandi i inni v. Włochy. Trybunał potwierdził w nim dotychczasowe stanowisko dotyczące swobody wyboru
państw w kwestii uznania małżeństw jednopłciowych. Jednakże we wskazanym
wyżej wyroku Trybunał nałożył na państwa jako sygnatariuszy EKPCz obowiązek prawnego uznania i ochrony związków o charakterze innym niż heteroseksualny. Zdaniem Trybunału wystarczającym stopniem ochrony mogłaby być
legalizacja tzw. związków partnerskich o charakterze tożsamym lub zbliżonym
do instytucji małżeństwa heteroseksualnego. Powyższe stanowisko Trybunału
odnosi się m.in. do sytuacji prawnej par jednopłciowych w Polsce, gdzie jedyną
prawnie respektowaną formą małżeństwa jest małżeństwo heteroseksualne.

V. CECHY MAŁŻEŃSTWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP
W treści art. 18 Konstytucji RP explicite została wyrażona tylko jedna cecha
małżeństwa – jego heteroseksualny charakter. Z literalnego brzmienia przepisu,
w którego zapisie użyto sformułowań „kobieta i mężczyzna” w liczbie pojedynczej, możemy wywodzić także monogamiczny charakter związku małżeńskiego.
Jednakże, aby najpełniej określić wszystkie cechy konstytucyjnej regulacji
małżeństwa, należy odnieść się do treści całego aktu normatywnego. Jak podkreśla J. Pawliczak: „Z całokształtu norm ustawy zasadniczej można z pewnością wywieść, że małżeństwo powinno być związkiem swobodnie zawieranym
z wybraną osobą (art. 30, art. 31, art. 47), a także opartym na zasadzie równouprawnienia kobiety i mężczyzny (art. 32, art. 33)”23. Taki pogląd wydaje się być
w pełni uzasadniony, co potwierdza orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(m.in. wyrok z dnia 25 lipca 2013 r., P 56/11).
Chociaż to heteroseksualny charakter związku małżeńskiego wydaje się
stanowić jedyną cechę konstytutywną wyraźnie definiującą małżeństwo na
W. Brzozowski, Małżeństwo, życie rodzinne, związki osób tej samej płci – glosa do wyroku
ETPCz z 24.06.2010 r. w sprawie Schalk i Kopf v. Austria, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011,
t. 4, z. 67.
23
J. Pawliczak, Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo, Warszawa 2014, s. 339.
22
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poziomie konstytucyjnym, to w doktrynie wywodzi się także inne jego cechy
– również te niewynikające bezpośrednio z innych przepisów Konstytucji RP
– w oparciu o koncepcję „pojęć zastanych”. Zgodnie z nią (jak przekonuje m.in.
B. Banaszkiewicz w artykule pt. „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. O niektórych implikacjach art. 18 Konstytucji RP”24) w rekonstrukcji intencji ustawodawcy do takiego sposobu określenia instytucji małżeństwa należy
odwołać się do znaczenia, jakie ta nazwa posiada w języku ogólnym. Co więcej,
na potwierdzenie powyższej tezy W. Borysiak przywołuje argument, że: „Pojęcie małżeństwa jest pojęciem zastanym także z tego względu, że jest doprecyzowane przez pojęcia zawarte w KRO. Kodeksowe przepisy regulujące małżeństwo
utrwalają i sprecyzują istotne cechy małżeństwa w rozumieniu powszechnym”25.
Do tych „istotnych cech” z pewnością można zaliczyć trwały – chociaż nie
nierozerwalny – charakter związku małżeńskiego. Nie sposób jednak zgodzić się
z tym, jakoby do tego zbioru cech miała należeć, przytaczana chociażby przez
A. Mączyńskiego, zdolność prokreacyjna współmałżonków. A. Mączyński, odnosząc się do heteroseksualnego charakteru małżeństwa, uzasadnia jego wyłączność właśnie na podstawie przesłanki zdolności współmałżonków do prokreacji.
Twierdzi on, że „(…) związek dwóch osób tej samej płci nie mogąc realizować
funkcji prokreacyjnej, nie może być podstawą rodziny, a prawne ukształtowanie
instytucji małżeństwa zdeterminowane tym, że jest ono – przynajmniej potencjalnie – podstawą rodziny”26. Takiego stanowiska nie sposób uznać za słuszne,
ponieważ sugerowałoby ono, że najważniejszą rolą małżeństwa jest pełnienie
funkcji reprodukcyjnej. Tymczasem szczególną wartością zasługującą na ochronę
jest już sama więź łącząca osoby pozostające w związku małżeńskim. Należy
podkreślić, że taka forma prawnej ochrony związku dodatnio wpływa na komfort
psychiczny osób w nim pozostających m.in. poprzez wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, także z punktu widzenia ich sytuacji prawnej. Ponadto nadmierne
podkreślenie funkcji reprodukcyjnej małżeństwa mogłoby dyskryminować pary
heteroseksualne, które z powodów zdrowotnych lub innych nie są zdolne do prokreacji. W związku z powyższym nie można ograniczyć funkcji małżeństwa
jedynie do roli reprodukcyjnej, ponieważ w ogromnej liczbie przypadków byłoby
to niezgodne z zamiarem stron. Co więcej, mogłoby nosić znamiona dyskryminacji wobec osób, które z powodów zdrowotnych do prokreacji byłyby niezdolne.

B. Banaszkiewicz, „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny”…, s. 621.
W. Borysiak, Art. 18, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz art. 1–86,
t. I, Warszawa 2016, s. 478.
26
A. Mączyński, Konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania instytucjonalizacji
związków homoseksualnych, (w:) M. Andrzejewski (red.), Związki partnerskie. Debata na temat
projektowanych zmian prawnych, Toruń 2013, s. 90.
24
25
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VI. HETEROSEKSUALNY CHARAKTER MAŁŻEŃSTWA
A KONSTYTUCJA RP
Użycie w art. 18 Konstytucji RP sformułowania „małżeństwo jako związek
kobiety i mężczyzny” zdaje się przesądzać – szczególnie przy literalnej wykładni
tego przepisu – o heteroseksualnym charakterze instytucji małżeństwa na gruncie ustawy zasadniczej. Wprowadzenie określenia małżeństwa jako związku
nupturientów odmiennej płci zostało zaproponowane dopiero w trakcie czytań
projektu Konstytucji RP przez Zgromadzenie Narodowe. L. Garlicki podkreśla,
że „celem przyjętej zmiany było wykluczenie możliwości legalizacji małżeństw
homoseksualnych”27, co przesądza o intencji ustawodawcy w zakresie tej regulacji. Odczytanie art. 18 przez pryzmat wykładni historycznej wykluczałoby zatem
możliwość wprowadzenia do polskiego systemu prawnego modelu małżeństwa
odmiennego niż heteroseksualny bez zmiany Konstytucji RP w trybie wskazanym w art. 235 tego aktu normatywnego. Taki pogląd podziela m.in. B. Banaszkiewicz, który twierdzi że: „Poddanie jakiegokolwiek innego związku regulacji
prawnej w postaci jego formalnego zarejestrowania, co tworzyłoby nowy status
osób znajdujących się w takim związku, zbliżałoby go do małżeństwa. Stąd też
byłoby niezgodne z art. 18 Konstytucji RP28”.
Powyższe stanowisko zostało zakwestionowane przez E. Łętowską i J. Woleńskiego, którzy uważają, że małżeństwa o innym charakterze niż heteroseksualny
nie są wykluczone na poziomie regulacji konstytucyjnej. Twierdzą, że: „Z konstytucyjnego umiejscowienia tego przepisu wynika, że małżeństwo heteroseksualne, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod opieką i ochroną
niejako kwalifikowaną, jako iż gwarantowaną konstytucyjnie, w stosunku do
innych form (…) i to na poziomie zasad ustrojowych, aczkolwiek bez konkretnego poziomu tej ochrony”29. Taki sposób rozumienia art. 18 Konstytucji RP
wskazywałby na to, że małżeństwo heteroseksualne jest jedynie preferencyjną
formą tej instytucji, lecz nie ma charakteru wykluczającego dla jej alternatywnych form.
Autorzy przedstawionego wyżej poglądu podkreślają także nieścisłość
w przyjętym w doktrynie sposobie interpretacji art. 18 Konstytucji RP na poziomie wykładni literalnej. Użycie określenia „małżeństwo jako związek kobiety
i mężczyzny” nie jest równoznaczne z zapisem „małżeństwo to związek kobiety
i mężczyzny”, co mogłoby świadczyć o ekskluzywnym charakterze zdefiniowania instytucji małżeństwa w Konstytucji RP. Użycie wykluczającego określenia,
zgodnie z zasadami wykładni literalnej i logicznej, wskazywałoby także użyL. Garlicki, Art. 18, (w:) L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja…, s. 492.
B. Banaszkiewicz, „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny”…, s. 628.
29
E. Łętowska, J. Woleński, Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP
z 1997 r., „Państwo i Prawo” 2013, z. 6, s. 22.
27
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cie słowa „tylko”. Taki sposób regulacji rzeczywiście ograniczałby obowiązek
władz państwa do sprawowania „opieki i ochrony” wyłącznie do małżeństw
o charakterze heteroseksualnym. Natomiast w art. 18 Konstytucji RP zostało
zastosowane wyrażenie „jako”, co sugerowałoby, że zapisana w art. 18 „opieka
i ochrona” państwa podlega stopniowalności. Eksplicytne umieszczenie w treści
omawianego przepisu definicji małżeństwa „jako związku kobiety i mężczyzny”
może wskazywać jedynie, że taki rodzaj małżeństwa zostaje objęty przez państwo „opieką i ochroną” w sposób szczególny, a zatem odmienny w stosunku do
innych jego form.
Warto przytoczyć stanowisko W. Borysiaka, który twierdzi, że związki
o charakterze innym niż małżeństwo heteroseksualne: „Mogą (…) zachować
opiekę jedynie w sposób pośredni i ograniczony (…), a więc w ramach ochrony
przyznawanej obywatelom dla sfery ich życia prywatnego (…)”30. Wydaje się, że
takie rozumienie nie jest wykluczające dla zapewnienia parom jednopłciowym
statusu prawnego odmiennego niż małżeństwo, chociaż zbliżonego. Takie uregulowanie nie stanowiłoby bowiem zagrożenia dla ochrony małżeństw o charakterze heteroseksualnym, ponieważ nie wpłynęłoby na pogorszenie ich sytuacji
prawnej, lecz jedynie formalizowało związki jednopłciowe, których obecność
w społeczeństwie jest niezaprzeczalnym faktem.

VII. MAŁŻEŃSTWO W KONSTYTUCJI HISZPANII
Dyskusja wokół konstytucyjnego sposobu regulacji instytucji małżeństwa,
a w szczególności dopuszczalności jej rozszerzenia w przypadku par jednopłciowych, miała miejsce także w Hiszpanii. W sposób zbliżony do Konstytucji
RP heteroseksualny charakter małżeństwa został wyrażony bowiem w ustawie
zasadniczej tego kraju. W art. 32 Konstytucji Hiszpanii czytamy bowiem, że
„(…) mężczyzna i kobieta mają prawo zawrzeć związek małżeński przy poszanowaniu pełnej równości wobec prawa”. Pomimo eksplicytnego wskazania na
odmienność płci nupturientów, co sugerowałoby wykluczenie legalizacji małżeństw osób tej samej płci, dnia 1 lipca 2005 r. hiszpański ustawodawca uchwalił
ustawę 13/200531 nowelizującą m.in. art. 44 hiszpańskiego kodeksu cywilnego
(Código Civil)32, w wyniku której został on rozszerzony o paragraf następującej
treści: „Wymogi do zawarcia małżeństwa będą takie same, gdy obie strony będą
W. Borysiak, Art. 18, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja…, s. 484.
Law 13/2005 of 1 July, amending the Civil Code concerning the right to marriage person of the same sex, https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632-23634.pdf (dostęp:
23.10.2018 r.).
32
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r., nr 13/2005.
30
31
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tej samej albo odmiennej płci”33. Zmianom uległy także inne przepisy Código
Civil związane z art. 44 tego aktu normatywnego i wskazujące na odmienność
płci małżonków. I tak, zmienione zostały „(…) określenia »mąż« i »żona« oraz
»ojciec« i »matka«, na określenia »małżonkowie« oraz »rodzice« (progenitores –
dosłownie »protoplaści«)”34. Jak sugeruje J. Falski: „Celem reformy było potwierdzenie i zagwarantowanie także w tej płaszczyźnie ludzkiego życia równości
obywateli wobec prawa i swobodnego rozwoju ich osobowości”35, co umożliwia
realizację zasad wyrażonych kolejno w art. 10 ust. 1 i 14 Konstytucji Hiszpanii36.
Prawo do zawarcia związku małżeńskiego w Konstytucji Hiszpanii zostało
wyrażone w tytule I „O podstawowych prawach i obowiązkach” w rozdziale II
„Prawa i wolności” w sekcji 2. „O prawach i obowiązkach obywateli” tego aktu
normatywnego. Treść art. 32 Konstytucji Hiszpanii: „mężczyzna i kobieta mają
prawo zawrzeć związek małżeński”, nie pozostawia wątpliwości, że wynika
z niego przysługujące obywatelom prawo podmiotowe do zawarcia związku
małżeńskiego. Ponadto w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (Tribunal
Constitucional) – m.in. w wyroku z dnia 15 listopada 1990 r., STC 184/1990 –
podkreślono, że pełni on także funkcję gwarancji instytucjonalnej. Należy podkreślić, że „kategoria gwarancji instytucjonalnych zastosowana w wyroku z dnia
28 lipca 1981 r., o sygn. STC 32/1981 ma na celu ochronę niektórych konstytucyjnie uznanych instytucji przed działaniami legislacyjnymi, które mogłyby
zmniejszyć ich znaczenie”37. Używając określenia „podstawowe elementy architektoniczne porządku konstytucyjnego38”, Trybunał podkreślił ogromne znaczenie, które gwarancje instytucjonalne pełnią w systemie prawa hiszpańskiego.
Ustawy zasadnicze Hiszpanii i Polski wydają się definiować małżeństwo
w kwestii jego heteroseksualnego charakteru w sposób bardzo zbliżony. Aby podkreślić drobne – chociaż znaczące – różnice, należy jednak odwołać się do języka
naturalnego i wykładni literalnej. Treść art. 18 Konstytucji RP, „małżeństwo jako
związek kobiety i mężczyzny”, wskazuje, że podmiotem gramatycznym zdania
jest „małżeństwo”, którego egzemplifikacją jest związek dwóch osób odmiennej
płci. Z analogiczną sytuacją nie mamy do czynienia na gruncie ustawy zasadniczej Hiszpanii, w której podmiotami art. 32 są osobno kobieta i mężczyzna. Taki
J. Pawliczak, Zarejestrowany związek…, s. 268.
Ibidem, s. 269.
35
J. Falski, Konstytucyjne aspekty reformy prawa małżeńskiego w Hiszpanii, „Państwo i Prawo” 2009, z. 4, s. 84.
36
Tłum. za T. Mołdawą: art. 10 ust. 1. Godność jednostki, przynależne jej nienaruszalne
prawa, swobodny rozwój osobowości, poszanowanie ustawy oraz praw pozostałych jednostek stanowią podstawę ładu publicznego i pokoju socjalnego; art. 14. Hiszpanie są równi wobec prawa.
Niedopuszczalna jest wszelka dyskryminacja z powodu pochodzenia, rasy, płci, religii, poglądów
albo jakichkolwiek innych osobistych lub społecznych warunków lub okoliczności.
37
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Hiszpanii z dnia 28 lipca 1981 r., STC 32/1981,
https://tc.vlex.es/vid/1-u-2-3-an-32-c-4-5-6-15356842 (dostęp: 23.10.2018 r.).
38
Ibidem.
33
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sposób regulacji spowodował, że zwolennicy legalizacji małżeństw o charakterze
innym niż heteroseksualny popierali swoje stanowisko poglądem, że prawo podmiotowe do zawarcia związku małżeńskiego przysługuje kobiecie i mężczyźnie
niejako niezależnie od siebie39. W związku z powyższym przepis ten nie przesądzałby o dopuszczalności zawarcia małżeństwa jedynie przez osoby różnych
płci. Stanowisko to zostało także poparte przez hiszpańską Radę Stanu, która
stwierdziła, iż „art. 32 konstytucji zapewnia prawo do małżeństwa mężczyźnie
i kobiecie, a nie parom jednej płci”40.
Wspólny dla konstytucji polskiej i hiszpańskiej jest natomiast brak wyczerpującego zdefiniowana instytucji małżeństwa i pozostawienie tej kwestii ustawodawcy. Zakres sprawowania przez władze publiczne wyrażonej w art. 18
Konstytucji RP „ochrony i opieki” nie został określony na poziomie ustawy
zasadniczej i należy do kompetencji ustawodawcy. Z podobną sytuacją mamy do
czynienia w systemie prawa hiszpańskiego. W ust. 2 art. 32 Konstytucji Hiszpanii czytamy bowiem, że to „Ustawa określi formy małżeństwa, wiek i zdolność
do jego zawarcia, prawa i obowiązki małżonków, przyczyny separacji i rozwiązania oraz ich skutki”. Swoboda działania ustawodawcy w obu przypadkach jest
zatem szeroka. Wydaje się, że za główne ograniczenie należy uznać nienaruszenie
istoty konstytucyjnych regulacji. W przypadku omawianej przeze mnie kwestii
chodziłoby o zachowanie istoty małżeństwa rozumianego w świetle przepisów
konstytucyjnych. To właśnie naruszenie istoty art. 32 Konstytucji Hiszpanii stało
się przedmiotem skargi złożonej przez hiszpańskich parlamentarzystów do Trybunału Konstytucyjnego.

VIII. MAŁŻEŃSTWO A INNE PRAWA JEDNOSTKI
W wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Hiszpanii z dnia 6 listopada 2012 r.,
STC 198/201241, w sprawie zgodności z konstytucją małżeństw osób tej samej
płci hiszpański Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał zarzuty wnioskodawców,
jakoby w wyniku nowelizacji art. 44 Código Civil „doszło do konstytucyjnej,
świeckiej i prawnej zmiany koncepcji małżeństwa jako związku między mężczyzną a kobietą”. Ich zdaniem w wyniku legalizacji małżeństw homoseksualnych i faktycznego zrównania z sytuacją prawną małżeństw o charakterze
heteroseksualnym doszło do ograniczenia praw nupturientów odmiennej płci, co
w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia roli małżeństwa jako gwarancji
J. Falski, Konstytucyjne aspekty…, s. 85.
Ibidem, s. 87.
41
Wyrok z dnia 6 listopada 2012 r., STC 198/2012, https://tc.vlex.es/search?q=STC+198%2F2012
(dostęp: 23.10.2018 r.).
39

40
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instytucjonalnej. Trybunał oddalił wniosek, wskazując, że legalizacja małżeństw
homoseksualnych nie doprowadziła od dysfunkcji tej instytucji w sferze prawnej,
a także nie zmieniła jej istoty. Legalizacja homoseksualnych małżeństw sensu
stricto nie doprowadziła także do pogorszenia sytuacji par heteroseksualnych.
Ponadto Trybunał, uwydatniając rolę małżeństwa jako swoistej więzi uczuciowej, która łączy dwie osoby bez względu na płeć, podkreślił, że małżeństwa jednopłciowe są odzwierciedleniem zaistniałej rzeczywistości społecznej. Fakt, że
na poziomie konstytucyjnym małżeństwo zostało zdefiniowane przez pryzmat
reguły heteroseksualności, nie wyklucza zatem istnienia w systemie prawnym
instytucji chroniących – nawet w równym stopniu – związków małżeńskich osób
tej samej płci.
Zalegalizowanie małżeństw homoseksualnych sprzyja także pełniejszej realizacji innych praw czy zasad konstytucyjnych zapisanych w hiszpańskiej ustawie
zasadniczej. Należy wówczas spojrzeć na małżeństwo jako na instytucję rozpatrywaną w kontekście uprawnień jednostki do korzystania z przysługujących jej
praw podmiotowych, aniżeli instytucji pełniącej głównie funkcje prokreacyjne.
Przy tak rozumianej istocie związku małżeńskiego art. 32 Konstytucji Hiszpanii
powinno się rozpatrywać w ścisłym powiązaniu z art. 14 tego aktu normatywnego, w którym została wyrażona fundamentalna dla hiszpańskiego porządku
prawnego zasada równości. Takie rozumienie prowadziłoby „do rozpatrywania obu podmiotów (mężczyzna, kobieta) prawa jako istot odrębnych, z których
każda (niezależnie) ma prawo do małżeństwa, bez względu na orientację seksualną – tak swoją, jak i partnera”42. W takim ujęciu wprowadzenie regulacji
zrównującej sytuację prawną par homoseksualnych w kwestii zawarcia związku
małżeńskiego wiąże się bezpośrednio z kryterium wyrażonym w art. 10 ust. 1
Konstytucji Hiszpanii, czyli „swobodnym rozwojem osobowości”. Pełniejszej
ochronie podlega także wynikające z art. 18 Konstytucji Hiszpanii „prawo do
ochrony życia osobistego”.
W art. 14 Konstytucji Hiszpanii czytamy, że: „Hiszpanie są równi wobec
prawa. Niedopuszczalna jest wszelka dyskryminacja z powodu pochodzenia,
rasy, płci, religii, poglądów albo jakichkolwiek innych osobistych lub społecznych warunków lub okoliczności”. Wśród przesłanek dyskryminacyjnych nie
wymieniono expressis verbis kryterium orientacji seksualnej. Warto jednak podkreślić, że wyliczenie to nie ma charakteru enumeratywnego, co sugeruje użycie nieprecyzyjnego terminu „innych osobistych lub społecznych warunków lub
okoliczności”. Jak sugeruje J. Falski, analizując opinie Rady Stanu, w których
powoływano się na przesłankę orientacji seksualnej np. w kontekście dyskryminacji w miejscu pracy43: „Jeśli więc w kwestii dostępu do służby publicznej
istnieje zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, kluczowa staje
42
43

J. Falski, Konstytucyjne aspekty…, s. 87.
Ibidem, s. 90.
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się odpowiedź, czy zakaz ten obowiązuje także w innych płaszczyznach życia
osobistego, niosącego swoiste reperkusje publiczne, np. w stosunku do małżeństwa”44. Odpowiedź na powyższą hipotezę zdaje się być twierdząca, szczególnie
w kontekście opinii Rady Stanu, w których organ ten stwierdził, że brak analogicznych do regulacji prawnych dla związków heteroseksualnych, przysługujących parom homoseksualnym nosi znamiona „dyskryminacji pośredniej”.

IX. POSTULATY DE LEGE FERENDA
Przeciwnicy zrównywania statusu małżeństwa heteroseksualnego ze związkami par jednopłciowych na uzasadnienie swojego stanowiska przywołują
argumenty opierające się na wykładni historycznej. Nie ulega wątpliwości, że
wprowadzenie na półmetku prac legislacyjnych nad Konstytucją RP zapisu
o odmienności płci nupturientów w art. 18 tego aktu normatywnego miało na celu
podkreślenie heteroseksualnego charakteru tej instytucji. Z podobną sytuacją
mieliśmy do czynienia w toku prac nad hiszpańską ustawą zasadniczą, w której
art. 32 zdecydowano się sformułować przez pryzmat analogicznie zdefiniowanego zakresu podmiotowego.
Należy jednak pamiętać, że konstytucje państw systemu prawa kontynentalnego nie są jedynie martwym zapisem historycznym, lecz podstawą prawnej
regulacji stosunków społecznych. W związku z powyższym wydaje się, że konstytucja powinna odpowiadać na przemiany, które zachodzą w społeczeństwie,
aby jak najefektywniej chronić znajdujące się pod jej jurysdykcją jednostki.
Legalizacja związków partnerskich czy małżeństw homoseksualnych zdaje się
być konieczną odpowiedzią na rodzące się w społeczeństwie potrzeby. O ile ustawodawca hiszpański wyszedł im naprzeciw, to w Polsce prawo dotyczące sfery
życia prywatnego i rodzinnego zdaje się pozostawiać obywateli homoseksualnych poza swoją regulacją. W związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w sprawie Orlandi i inni v. Włochy należy liczyć się z tym, że
w związku z respektowaniem prawa międzynarodowego sytuacja ta powinna ulec
zmianie. Tym zmianom nie powinna stanąć na drodze polska ustawa zasadnicza.
Jak pokazuje bowiem przykład Hiszpanii, określenie na poziomie konstytucyjnym odmienności płci nupturientów nie musi stać na przeszkodzie prawnemu
zrównaniu statusu praw jednopłciowych sensu stricto.

44

Ibidem, s. 91.
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CONSTITUTION AND MARRIAGE: COMPARATIVE STUDY
OF POLAND AND SPAIN

Summary
The purpose of this article is to compare constitutional regulations of marriage in
Polish and Spanish legal systems. Both Polish and Spanish Constitutions emphasise the
difference of sex between spouses and define marriage as a relationship between man and
woman. Despite this, same-sex marriage has been legal in Spain since 2003, wheareas in
Poland no regulations have been implemented in this area until now.
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