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STUDIA IURIDICA LIX

Zuzanna Benincasa
Uniwersytet Warszawski

OCCUPATIO JAKO SPOSÓB NABYCIA WŁASNOŚCI DZIKO
ŻYJĄCYCH ZWIERZĄT W PRAWIE RZYMSKIM

1. WSTĘP
1.1. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE ZAWŁASZCZENIA JAKO SPOSOBU NABYCIA
WŁASNOŚCI

W uzasadnieniu projektu Code civil, którego art. 713 w pierwotnym brzmieniu
negował możliwość nabycia własności przez zawłaszczenie (simple occupation)
trybun Simèon przeciwstawiał porządek społeczny (l’ordre social) porządkowi
naturalnemu (l’ordre naturel). Zawłaszczenie rzeczy utożsamiane z nabyciem jej
posiadania miałoby, jego zdaniem, należeć do porządku naturalnego i jako takie
nie mogło być uznawane przez obowiązujące prawo za sposób nabycia własności1. Zawłaszczenie jest więc z założenia uważane przez niektórych cywilistów
za sposób nabycia własności, określany jako naturalny, oparty na koncepcji istnienia własności naturalnej rozumianej jako stan niezależny od regulacji prawnych, a utożsamianej z samym faktem posiadania rzeczy. Fundamentem nabycia
własności naturalnej jest w pewnym sensie walka o zawłaszczenie terytorium
i innych dóbr, a gwarancją takiej własności jest jedynie dysproporcja siły fizycznej, która taki podbój czyniła możliwym. W tym ujęciu zawłaszczenie traktuje
się więc jako sposób nabywania własności w społeczeństwach naturalnych, nieW konsekwencji Code civil nie uznawał zawłaszczenia za sposób nabycia własności, przewidywał jednak wiele szczególnych przypadków nabycia własności, które co do zasady powielały schemat sytuacji, w których właściciel może rzecz zawłaszczyć. W konsekwencji, aczkolwiek
zawłaszczenie nie jest przewidziane w Kodeksie Napoleona jako autonomiczny sposób nabycia
własności, sama koncepcja znalazła odbicie w wielu szczególnych dyspozycjach regulujących
przypadki nabycia własności w sytuacjach, w których w świetle tradycyjnej doktryny dopuszczano nabycie własności przez occupatio. Na temat dyskusji nad niedopuszczalnością zawłaszczenia jako sposobu nabycia własności rzeczy porzuconej przez właściciela przy tworzeniu projektu
Code civil i późniejszej interpretacji szczególnych przypadków nabycia własności por.: L. Vacca,
‘Derelictio’ e acquisto delle ‘res pro derelicto habitae’. Lettura delle fonti e tradizione sistematica, Milano 1984, s. 3–25.
1
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zorganizowanych i przeciwstawia sposobom nabycia własności właściwym społeczeństwom, w których stosunki faktyczne są regulowane przez porządek prawny chroniony przez władzę państwową. Ze względu na to, że zawłaszczenie jest
uważane za sposób nabycia własności wywodzący się z czasów, kiedy własność
nie była stanem chronionym i gwarantowanym przez normy prawne, a jedynie
przez stosunki oparte na sile fizycznej, prawo, uznając occupatio za dopuszczalny sposób nabycia własności, ogranicza jego zastosowanie w zasadzie tylko do
sytuacji, w których dana rzecz jest z punktu widzenia regulacji prawnych rzeczą niczyją (res nullius). Taka rzecz jest uznawana za znajdującą się w stanie
„przedprawnym”, co uzasadnia możliwość nabycia jej własności osobie, która
obejmie ją w posiadanie2. Za rzeczy niczyje uważane są w pierwszym rzędzie
rzeczy powstałe wskutek działania sił przyrody, niebędące niczyją własnością
oraz rzeczy, które właściciel porzucił z zamiarem wyzbycia się ich własności.
W tym ostatnim przypadku możliwość zawłaszczenia rzeczy znajduje uzasadnienie w przekonaniu, że w zakresie uprawnień właściciela zawiera się również
prawo do porzucenia rzeczy, a więc wyzbycia się posiadania rzeczy ze skutkiem
w postaci utraty prawa własności. W momencie porzucenia rzecz staje się res
nullius, powraca niejako do stanu „przedprawnego”, co w konsekwencji umożliwia nabycie jej własności przez zawłaszczenie każdej osobie, która obejmie rzecz
w posiadanie samoistne.
1.2. OCCUPATIO JAKO SPOSÓB NABYCIA WŁASNOŚCI W DOKTRYNIE
ROMANISTYCZNEJ

W tradycyjnej romanistyce zawłaszczenie jest zaliczane do pierwotnych sposobów nabycia własności obok połączenia (accessio), przetworzenia (specificatio), nabycia skarbu (thesaurus) i pożytków ( fructus)3. Możliwość nabycia rzeczy
2
We współczesnej cywilistyce zawłaszczenie jest zaliczane do pierwotnych sposobów nabycia własności. W prawie polskim instytucję tę reguluje art. 181 k.c., stanowiąc, że własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się przez objęcie jej w samoistne posiadanie. Za rzecz niczyją mogą
zaś być uznane rzeczy, które nigdy nie stanowiły przedmiotu prawa własności (np. przedmioty
powstałe na skutek działania sił przyrody, których własność nikomu nie przysługuje), rzeczy porzucone przez właściciela z zamiarem wyzbycia się własności oraz, na podstawie art. 182 k.c. rój
pszczół, który stał się rzeczą niczyją. Do zawłaszczenia rzeczy konieczne jest objęcie jej w posiadanie samoistne, a więc zawładnięcie rzeczą z zamiarem władania nią jak właściciel. Sporny jest
natomiast charakter prawny zawłaszczenia, czy należy traktować je jako czynność prawną, czy
faktyczną. Zdaniem części autorów należy uznać zawłaszczenie za jednostronną czynność prawną
o charakterze realnym, chociaż niektórzy cywiliści, uznając, że do zawłaszczenia wystarcza samo
objęcie rzeczy w posiadanie samoistne nawet w braku zamiaru lub świadomości nabycia prawa
własności, prezentują pogląd odmienny. Na temat zawłaszczenia rzeczy niczyjej w prawie polskim i kontrowersji, jakie ten sposób nabycia własności budzi w piśmiennictwie, por.: P. Księżak,
Rzeczy niczyje, „Rejent” 2005, nr 15.4 (168), s. 59–81.
3
Ten katalog pierwotnych sposobów nabycia własności jest niekiedy uzupełniany o commixtio (połączenie ciał stałych) i confusio (połączenie rzeczy jednorodzajowych, w szczególności
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przez zawłaszczenie istniała przede wszystkim w odniesieniu do rzeczy uważanych przez jurystów rzymskich za res nullius, a za takie uważano rzeczy, które
były ze swojej istoty rzeczami niemającymi właściciela albo własność ich nie była
uznawana za chronioną. Do pierwszej kategorii należały rzeczy, które nie stanowiły przedmiotu indywidualnej własności, nie były bowiem wyodrębnione ze
stanu natury (dziko żyjące zwierzęta, które dopiero w momencie zawłaszczenia
stawały się w świetle prawa prywatnego odrębnym przedmiotem prawa własności4), rzeczy, które były wytworem działania sił natury (np. wyspa powstała na
morzu5), a także rzeczy nowo wytworzone (efekt przetworzenia materiału w zupełnie nową rzecz6). Do drugiej kategorii należały res hostiles, a więc rzeczy
należące do wrogów, których własność nie podlegała ochronie7. Dla rzymskich
jurystów takie rzeczy nie były przedmiotem niczyjego prawa własności, a więc
znajdowały się niejako w stanie „natury” i własność ich mógł nabyć każdy, kto
nabywał posiadanie takiej rzeczy z zamiarem zatrzymania jej dla siebie. Za kontrowersyjne należy jednak uznać w prawie rzymskim zagadnienie dopuszczalności zawłaszczenia rzeczy porzuconej przez właściciela z zamiarem wyzbycia się
własności. W odniesieniu do rzeczy porzuconej teksty rzymskich iurisprudentes
nie dają bowiem jasnej odpowiedzi na pytanie, czy własność takiej rzeczy można
było nabyć przez zawłaszczenie, zasiedzenie, czy też może w niektórych przypadkach dochodziło do przeniesienia własności rzeczy, a więc nabycia pochodnego, kiedy to zamiarem porzucającego było przeniesienie prawa własności na

płynów). Por.: M. Talamanca, Istituzioni di diritto Romano, Milano 1990, s. 413–421; M. J. Schermaier, Teilvindikation oder Tailungsklage? Auf der Suche nach dem klassischen Vermischungsrecht, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung” (ZSS)
1993, nr 110, s. 127. W najnowszej literaturze pojawiają się jednak poglądy krytycznie odnoszące
się do tej klasyfikacji, która wymusza interpretację rzymskich tekstów w kontekście nieznanych
prawu rzymskiemu kategorii prawnych (juryści rzymscy nie klasyfikowali nabycia własności
według kryterium nabycia pierwotnego i pochodnego, wyróżniając nabycie własności iure civili
i naturali iure – por.: Gai. 2.65). Ze względu na kazuistyczną metodę pracy juryści rzymscy nie
konstruowali abstrakcyjnych konstrukcji prawnych odpowiadających współcześnie uznawanym
sposobom nabycia własności, ograniczając się do rozstrzygania konkretnych stanów faktycznych,
w których dochodziło do utraty prawa własności dotychczasowego właściciela i ewentualnie nabycia tego prawa przez inną osobę. W rozstrzygnięciach tych, nie będąc związanymi ramami, jakie
narzucałoby uznanie pewnego abstrakcyjnego wzorca określonego sposobu nabycia własności,
modyfikowali przyjęte rozwiązania, kierując się zasadami słuszności i uwzględniając konkretne okoliczności stanu faktycznego. Takie kazuistyczne podejście klasycznej jurysprudencji do
zagadnienia nabycia własności utrudnia badaczom prawa rzymskiego jednoznaczne ustalenie,
w jaki sposób w konkretnym przypadku własność była nabywana z punktu widzenia współczesnych kategorii prawnych. Por.: A. Plisecka, Accessio and specificatio reconsidered, „The Legal
History Review” 2006, nr 74.1–2, s. 45–60, w szczególności s. 45–46.
4
Gai. 2.66–67; D. 41.1.1.1; D. 41.1.14; I. 2.1.12.
5
D. 41.1.7.3.
6
D. 41.1.7.7.
7
Gai. 2.69; Gai. 4.16; I. 2.1.17.
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osobę nieokreśloną (traditio in incertam personam)8. Prawdopodobnie problemy
związane z określeniem sposobu nabycia własności res pro derelicto habita wy8
W dotychczasowej literaturze romanistycznej poświęconej zagadnieniom derelictio i nabycia własności res pro derelicto habita można odnaleźć dwa podejścia do kwestii nabycia własności
rzeczy porzuconej. Niektórzy autorzy starali się interpretować teksty jurystów klasycznych posługując się współczesnymi kategoriami nabycia własności i próbując ustalić, w jaki sposób własność
takich rzeczy nabywały osoby, które weszły w ich posiadanie, co niekiedy prowadziło do interpretacji tych tekstów nie do końca zgodnej z ich literalnym brzemieniem lub zakładającej ich modyfikacje przez kompilatorów justyniańskich. I tak np. Pietro Bonfante zakwestionował w odniesieniu
do prawa klasycznego możliwość zasiedzenia rzeczy porzuconej, twierdząc, że w tym wypadku juryści rzymscy stosowali konstrukcję zbliżoną do traditio, a więc przeniesienia własności na osobę
nieokreśloną. Taka traditio w przypadku res nec mancipi miałaby przenosić na nabywcę własność
ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaś res mancipi jej skutkiem miałoby być jedynie nabycie posiadania rzeczy umożliwiające po upływie określonego czasu zasiedzenie rzeczy. Zdaniem
innych autorów własność rzeczy porzuconej przez właściciela mogła być nabyta przez zawłaszczenie ze skutkiem natychmiastowym, podczas gdy w przypadku wyrzucenia rzeczy przez inną
osobę niż właściciel (np. kazus iactus mercium) było możliwe tylko zasiedzenie rzeczy przez osobę,
która była przekonana, że zabiera rzecz porzuconą. Drugie podejście zakłada, że juryści rzymscy
w odniesieniu do nabycia własności rzeczy porzuconej stosowali rozwiązania bardzo kazuistyczne,
uzależniając możliwość nabycia własności takiej rzeczy od dodatkowych elementów stanu faktycznego zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych, leżących po stronie i porzucającego, i osoby
obejmującej rzecz w posiadanie. Takie stanowisko na podstawie analizy bogatej kazuistyki, jaką
oferują teksty rzymskich iurisprudentes z okresu klasycznego, zajęła w swoich badaniach Letizia
Vacca. Jej zdaniem, koncepcja rzeczy porzuconej w pismach jurystów klasycznych nie tylko nie
przystaje do współczesnej koncepcji, zawłaszczenia rzeczy niczyjej, czy nawet wizji occupatio,
jaką oferuje tradycyjnie nauka prawa rzymskiego, ale nawet różni się od koncepcji, jaką przy
jęli kompilatorzy justyniańscy, uznając za rzecz porzuconą rzecz, której posiadania właściciel się
wyzbył z zamiarem utraty jej własności. Jak twierdzi Vacca, juryści klasyczni przede wszystkim
starali się odpowiedzieć na pytanie, w jakich okolicznościach osoba trzecia może nabyć własność
porzuconej rzeczy i w jakich sytuacjach osoba, która rzecz zabrała, popełnia kradzież, a nie w jaki
sposób następuje nabycie własności rzeczy porzuconej. W zależności bowiem od okoliczności
stanu faktycznego nabycie to mogło następować w sposób analogiczny do nabycia własności res
nullius (jeżeli właściciel porzucił rzecz z zamiarem wyzbycia się własności, a osoba obejmująca
rzecz w posiadanie samoistne była tego świadoma), jak i w sposób traktowany przez rzymskich
jurystów per analogiam do pochodnego przeniesienia własności przez traditio (jeżeli właściciel
wyrzucił rzecz z zamiarem wyzbycia się własności, chcąc by jakaś osoba nabyła jej własność – vide
iactus missilium). W konsekwencji romaniści posługujący się współczesnymi kategoriami nabycia
własności, starając się sklasyfikować analizowane przez rzymskich jurystów stany faktyczne, aby
zdefiniować, czy nabycie własności takiej res pro derelicto habita następowało przez zawłaszczenie, zasiedzenie czy przez traditio, mają wrażenie, że jurysprudencja rzymska nie wypracowała
jednolitej generalnej reguły nabycia własności rzeczy porzuconej, lecz rozstrzygała ad casum konkretne przypadki, kierując się okolicznościami danego stanu faktycznego. Por.: P. Bonfante, La
derelizione e l’apprensione di cose derelitte, [w:] Scritti giuridici varii, Torino 1918, s. 342–369;
S. Romano, Studi sulla derelizione nel diritto romano, Padova 1933; H. Ankum, Pomp. D. 41.7.5
pr.: Die occupatio einer res mancipi derelicta un der Ausdruck in bonis alicuius esse in den klassischen römischen Rechtsquellen, ZSS 1986, nr 103, s. 248–274; D. Daube, ‘Derelictio, Occupatio
and Traditio: Romans and Rabbis’, „The Law Quarterly Review” 1961, nr 77, s. 382–389; L. Vacca,
‘Derelictio’ e acquisto…; L. Solidoro Maruotti, Studi sull’abbandono degli immobili nel diritto
romano, Napoli 1989 oraz recenzja L. Vacca, „Labeo” 1993, nr 39, s. 408–424.
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nikają z trudności, jakie mieli sami rzymscy juryści w jednoznacznym uznaniu
rzeczy porzuconych za res nullius, których status byłby analogiczny do rzeczy
nowo powstałych lub stanowiących niewyodrębniony element natury9.

2. NABYCIE WŁASNOŚCI OMNIA, QUAE TERRA, MARI,
CAELO CAPIUNTUR
2.1. OCCUPATIO JAKO SPOSÓB NABYCIA WŁASNOŚCI OPARTY NA
NATURALIS RATIO

Mówiąc w Instytucjach o zawłaszczeniu rzeczy niczyjej w kontekście nabycia własności naturali ratione, Gaius uznaje za res nullius w pierwszym rzędzie
wszystko to, co można schwytać na lądzie, na morzu i na niebie, a więc zwierzęta
żyjące dziko w stanie natury10.
Gai. 2.66: Nec tamen ea tantum, quae traditione nostra fiunt, naturali nobis ratione acquiruntur, sed etiam, quae occupando ideo adepti erimus, quia antea nullius essent, qualia sunt
omnia, quae terra, mari, caelo capiuntur.

Przekonanie o dopuszczalności zawłaszczenia zwierząt żyjących dziko opierało się na przeświadczeniu, że istnieje pewna kategoria rzeczy, wywodzących
się z natury, które z mocy prawa natury należą do wszystkich (res omnium communes)11. Ponieważ uznawano niekwestionowane prawo człowieka do korzystaZdaniem Letizzi Vacca, termin res pro derelicto habita miał bardzo szeroki zakres znaczeniowy i oznaczał rzecz, którą właściciel z jakiegokolwiek powodu uważał za utraconą. W tym
pojęciu, jej zdaniem, mieściłoby się więc zarówno wyrzucenie rzeczy z zamiarem wyzbycia się
własności, jak i strata rzeczy w innych okolicznościach, której skutkiem było jednak uznanie
rzeczy za niemożliwą do odzyskania i w konsekwencji utrata własności przez wyzbycie się, późniejsze w relacji do utraty samego corpus rzeczy, animus rem sibi habendi. Prawdopodobnie ze
względu na to, że w konkretnych przypadkach określenie, czy właściciel porzucił rzecz z zamiarem wyzbycia się własności, nie było obiektywnie możliwe do stwierdzenia, juryści w odniesieniu
do res iacta, którą ktoś zabierał, traktując jako porzuconą, rozstrzygali kwestię nabycia własności
bardzo kazuistycznie. W swoich rozstrzygnięciach uwzględniali elementy zarówno obiektywne,
jak i subiektywne stanu faktycznego, leżące i po stronie osoby porzucającej, i zawłaszczającego.
Por.: L. Vacca, ‘Derelictio’ e acquisto…, s. 154–156.
10
Por.: D. 41.1.1.1 (Gai. 2 rer. cott.): Omnia igitur animalia, quae terra mari caelo capiuntur,
id est ferae bestiae et volucres pisces, capientium fiunt […].
11
Za rzeczy z samej natury należące do rodzaju ludzkiego uznawano w prawie rzymskim
powietrze, wodę płynącą w rzekach, morze i brzeg morski. D. 1.8.2.1 (Marc. 3 inst.): Et quidem
naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris.
Por.: D. 41.1.14; D. 43.8.1; D. 47.10.13.7; Plaut., Rud. 975; Cic., pro Roscio Am. 26.71–72; Cic., de
off. 1.51; Verg., Aen. 7.228–230; Sen., ben. 4.28.3; Ovid., met. 6. 349–352. Wyróżnienie kategorii
res omnium communes w tekście Marcianusa jest kwestią szeroko dyskutowaną w dotychczasowej literaturze romanistycznej. Niektórzy autorzy koncepcje res omnium communes są skłonni
9
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nia z natury, uznawano również prawo poszczególnych jednostek do korzyści,
jakie ta natura oferowała człowiekowi, w którym to prawie mieściła się m.in.
możliwość nabywania własności rzeczy stanowiących element porządku naturalnego przez osobę nabywającą ich posiadanie. Możliwość zawłaszczenia rzeczy
wywodzących się z natury była więc uzasadniona przekonaniem, że natura była
rzeczą należącą do wszystkich i każdy mógł z niej korzystać.
2.2. SWOBODA POLOWANIA NA DZIKIE ZWIERZĘTA A IUS PROHIBENDI
PRZYSŁUGUJĄCE WŁAŚCICIELOWI NIERUCHOMOŚCI

Skutek w postaci nabycia przez occupatio własności dzikiego zwierzęcia
schwytanego przez myśliwego powstawał niezależnie od tego, na czyim gruncie
zwierzę zostało schwytane12, co oczywiście w konkretnych przypadkach musiało prowadzić do konfliktu interesów między myśliwym a właścicielem gruntu.
Kwestia relacji między zasadą swobody polowania zarówno na gruncie własnym,
jak i cudzym, a uprawnieniami właściciela gruntu co do wyłączenia czy ograniczenia tej swobody, stanowi niewątpliwie jedną z kontrowersyjnych kwestii i na
gruncie dostępnych tekstów źródłowych nie może zostać jednoznacznie rozstrzygnięta13. Zdaniem Gabrio Lombardiego początkowo wolność polowania na dziko
przypisywać dopiero kompilatorom justyniańskim, zdaniem innych pojęcie to było oryginalną
koncepcją stworzoną właśnie przez Marcianusa. Powszechnie upatruje się w klasyfikacji Marcianusa wpływu myśli stoickiej, chociaż Okko Behrends, porównując poglądy Marcianusa i Ulpiana, wskazuje na związki koncepcji Marcianusa z wizją natury uznawaną przez pitagorejczyków
i perypatetyków. Por.: F. Sini, Persone e cose: res communes omnium. Prospettive sistematiche
tra diritto romano e tradizione romanistica, „Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana” 2008, nr 7, artykuł dostępny na stronie internetowej http://
www.dirittoestoria.it/7/Tradizione-Romana/Sini-Persone-cose-res-communes-omnium.htm;
M. J. Schermaier, Res Communes Omnium: The History of an Idea from Greek Philosophy to
Grotian Jurisprudence, „Grotiana” 2009, nr 30.1, s. 20–48; A. Miele, ‘Res publica’, ‘res communis
omnium’, ‘res nullius’: Grozio e le fonti romane sul diritto del mare, „Index” 1998, nr 26, s. 383–
–387; J. D. Terrazas Ponce, El concepto de ‘res’ en los juristas romanos, II. Las ‘res communes omnium’, „Reviste de Estudios Historico-Juridicos” 2012, nr 34, s. 127–163. Na temat morza i brzegu
morskiego i ich kwalifikacji jako res omnium communes por. także: N. Charbonnel, M. Morabito,
Les rivages de la mer: droit romain et glossateurs, „Revue historique de droit français et étranger”
(RHD) 1987, nr 65, s. 23–32; L. Gutierrez-Masson, Mare nostrum: imperium ou dominium, „Revue Inernationale des Droits de l’antiquité” (RIDA) 1993, nr 40, s. 293–315; M. Fiorentini, Sulla
rilevanza economica e giuridica delle ville marittime durante la Repubblica e l’Impero, „Index”
1996, nr 24, s. 143–198; H. Ankum, ‘Litora maris’ et ‘longi temporis praescriptio’, „Index” 1998,
nr 26, s. 357–376 wraz z literaturą cytowaną przez autora na s. 376–381.
12
Por.: D. 41.1.3.1; D. 41.1.5.2–3; D. 43.24.22.3; D. 47.2.26 pr.-1.
13
Wolność polowania na zwierzęta żyjące dziko i łowienia ryb w morzu lub rzekach była
chroniona przez prawo jako zasada wywodząca się z prawa natury poprzez przyznanie przeciwko
właścicielowi uniemożliwiającemu osobie trzeciej korzystanie z tej swobody actio iniuriarium.
Juryści przyznają co prawda właścicielowi prawo do zabronienia osobom trzecim wejścia na jego
teren (ius prohibendi), ale istnienie takiego uprawnienia nie było równoznaczne z prawem zakazu
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żyjące zwierzęta była zasadą nadrzędną w stosunku do uprawnienia właściciela
do zakazania osobom trzecim korzystania z jego rzeczy. Prawo do polowania
na dziko żyjące zwierzęta Lombardi zdefiniował jako ius hominis, niezbywalne i niepodlegające ograniczeniom prawo człowieka do korzystania z zasobów
naturalnych ziemi, które to prawo było niezależne od prawa własności poszczególnych gruntów. Zdaniem tego autora, dopiero w okresie cesarstwa można zaobserwować tendencję do zapewnienia właścicielowi wyłączności czerpania korzyści ekonomicznych z gruntu kosztem tradycyjnej zasady wolności polowania,
co doprowadziło w okresie poklasycznym do zmiany podejścia do zagadnienia
polowania na cudzym gruncie, które to podejście zostało następnie zaakceptowane przez kompilatorów justyniańskich14. Z osoby wykonującej swoje ius hominis
myśliwy stał się zatem intruzem naruszającym własność prywatną wbrew zakazowi właściciela. Odmienną wizję relacji między swobodą polowania na dziko
żyjące zwierzęta a prawem właściciela do zakazania osobom trzecim korzystania
z rzeczy zaproponował Giovanni Polara15. Autor ten twierdził, że wywodząca się
z ius naturale nieograniczona wolność polowania na dzikie zwierzęta, początkopolowania na dzikie zwierzęta żyjące na tym terenie, co więcej – jak sugeruje tekst D. 47.10.13.7
– taki zakaz ze strony właściciela był w świetle prawa nieskuteczny. Na temat swobody polowania i ius prohibendi przysługującemu właścicielowi gruntu por.: P. Bonfante, Corso di diritto
romano, II. La proprietà, Milano 1968; G. Lombardi, Libertà di caccia e proprietà privata in
diritto romano, „Bulletino dell’Istituto di Diritto Romano” (BIDR) 1948, nr 12–13, s. 273–343;
M. J. Garcia Garrido, Derecho de la caza y ‘ius prohibendi’ en Roma, „Anuario de Historia del Derecho Español” (AHDE) 1956, nr 26, s. 269–336; G. Polara, Le venationes. Fenomeno economico
e costruzione giuridica, Milano 1983, w szczególności s. 9–17 oraz recenzje L. Amirante, „Iura”
1983, nr 34, s. 255–262; R. Martini, Sui frutti delle ‘venationes’, „Labeo” 1986, nr 32, s. 215–218;
Hughes, Furtum ferarum bestiarum, „The Irish Jurist” 1974, nr 9, s. 189; O. Longo, Le regole della
caccia nel mondo greco-romano, „Aufidus” 1987, nr 1, s. 59–91; A. De Manfredini, Un’iniuria che
non c’è, [w:] Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo, red. L. Vacca, Cedam 2008, s. 181–202. Na temat polowań w starożytności por.: J. K. Anderson, Hunting
in the Ancient World, Berkeley 1985; C. M. Green, Did the Romans hunt?, „Classical Antiquity”
1996, nr 15.2, s. 226–260; R. J. Lane Fox, Ancient Hunting: from Homer to Polybios, [w:] J. Sal
mon, G. Shipley [red.], Human Landscapes in Classical Antiquity. Environment and Culture, New
York 1996, s. 119–153; P. Galloni, Storia e cultura della caccia. Dalla preistoria a oggi, Roma
2000; N. B. Crowther, Sport in Ancient Times, Westport 2007, s. 87–88, 113–116; D. Słapek, Sport
i widowiska w świecie antycznym. Kompendium, Kraków–Warszawa 2010, s. 450–453, 703–708
wraz z literaturą powoływaną przez autora.
14
Por.: G. Lombardi, Libertà di caccia…, s. 273–343, w szczególności s. 302–328. Podobnie
Garcia Garrido traktuje wolność polowania na dzikie zwierzęta żyjące w stanie natury jako ius
hominis, niepodlegające ograniczeniom prawo jednostki do korzystania z korzyści, jakie natura
oferowała człowiekowi. Prawo to, w miarę kształtowania się i konsolidowania własności prywatnej oraz systemu jej ochrony, w coraz większym zakresie wchodziło w konflikt z uprawnieniem
właściciela gruntu do uzyskania wyłączności na eksploatację tego gruntu. Por.: M. J. Garcia Garrido, Derecho de la caza…, s. 269–336.
15
Jako środki ochrony przysługujące właścicielowi gruntu przeciwko osobie, która wbrew
jego zakazowi polowała na gruncie właściciela, najczęściej w literaturze romanistycznej wskazuje
się interdictum quod vi aut clam oraz actio iniuriarium. Por.: G. Lombardi, Libertà di caccia…,
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wo wynikająca z konieczności walki człowieka o przeżycie, stopniowo wchodziła
w konflikt z uprawnieniami mieszczącymi się w zakresie prawa własności. Prowadziło to do wykształcenia się instrumentów, za pomocą których właściciel nieruchomości mógł doprowadzić do ograniczenia tej wolności poprzez zakazanie
osobom trzecim wstępu na jego grunt. Zdaniem Polary rozwój gospodarki rolnej
opartej na systematycznej i zorganizowanej eksploatacji posiadłości ziemskich,
dla której swoboda polowania na dziko żyjące zwierzęta stanowiła zagrożenie,
doprowadził do przyznania właścicielowi gruntu określonych uprawnień mających na celu ochronę gruntu przed szkodliwym działaniem ze strony myśliwych.
Istnienie takiego ius prohibendi jednak nie prowadziło do zanegowania ogólnej
zasady wolności polowania. Fundamentem tej wolności, jak słusznie wskazuje
ten autor, było bowiem uznanie, że zwierzęta żyjące dziko stanowią res nullius,
a więc rzeczy niczyje, które każdy mógł zawłaszczyć, co prowadziło do uznania,
że właściciel gruntu, na którym bytują w środowisku naturalnym, nie miał w stosunku do nich żadnych uprawnień16.
Podobnie Arrigo Manfredini17 wskazuje na okoliczność, że ius prohibendi,
przysługujące właścicielowi w stosunku do osoby, która chciała polować czy łowić ryby na jego gruncie, wykształcało się w drodze powolnej ewolucji. Wynikas. 303–321; G. Polara, Le venationes…, s. 12 przyp. 8, s. 15 przyp. 12; A. De Manfredini, Un’iniuria…, s. 181–202.
16
Odmiennie niż Lombardi, który traktuje prawo do polowania jako ius hominis, Polara za
gwarancję wolności polowania uważa zaliczenie dziko żyjących zwierząt do kategorii res nullius,
co w konsekwencji uniemożliwiało uznanie, że właściciel gruntu, na którym żyły takie zwierzęta, miał w stosunku do nich jakiekolwiek uprawnienia. Jednocześnie jednak uznawano prawo
właściciela do zakazania osobom trzecim wstępu na jego grunt, co w praktyce mogło zapobiegać
polowaniu na tym gruncie przez osoby trzecie. Por.: G. Polara, Le venationes…, s. 9–17.
17
Manfredini wskazuje na trudności w jednoznacznym określeniu, jakie środki ochrony
przysługiwały właścicielowi w celu egzekwowania zakazu wstępu na grunt. Zdaniem tego autora, przywoływany w literaturze tekst komentarza Ulpiana ad edictum D. 47.10.13.7 nie uprawnia
do stwierdzenia, że juryści rzymscy przyznawali skargę z iniuria przeciwko osobie naruszającej
własność poprzez wtargnięcie na grunt wbrew zakazowi właściciela. Autor ten nie wyklucza, że
w konkretnych przypadkach, w których takie zachowanie miało na celu również znieważenie
właściciela poprzez zlekceważenie jego zakazu, właściciel mógł posłużyć się actio iniuriarum.
Zwraca on jednak uwagę na fakt, że z reguły myśliwy wkraczający na teren należący do innej
osoby nie robił tego z zamiarem znieważenia właściciela, ale po to, by schwytać dzikie zwierzę czy ptaka. Jego zdaniem, dopiero glosatorzy od tekstu D. 47.10.13.7, dotyczącego możliwości
przyznania actio iniuriarum przeciw właścicielowi uniemożliwiającemu korzystanie ze swobody
polowania, łatwo przeszli do konstrukcji zniewagi polegającej na naruszeniu zakazu właściciela
wejścia na jego grunt i powództwa z tytułu iniuria przysługującemu właścicielowi przeciw osobie
naruszającej taki zakaz. Również lex Cornelia regulująca odpowiedzialność za użycie siły przy
domum introire nie regulowała kwestii wejścia na sam grunt stanowiący własność prywatną. Ani
interdykt quod vi aut clam i inne interdykty posesoryjne, ani actio negatoria, jako zakładające
wystąpienie dodatkowych okoliczności stanu faktycznego wtargnięcia na cudzą nieruchomość,
nie mogą być w opinii tego autora postrzegane jako środki ochrony przysługujące właścicielowi
przeciwko myśliwemu czy rybakowi polującemu, czy łowiącemu ryby na jego gruncie. Por.: A. De
Manfredini, Un’iniuria…, s. 181–202 wraz z literaturą cytowaną przez tego autora.
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ła ona z konfliktu między uprawnieniami właściciela a zasadą prawa natury, pozwalającą na nabycie przez zawłaszczenie res nullius, zarówno na nieruchomości
własnej, jak i cudzej. W gruncie rzeczy nie można stwierdzić, czy i kiedy proces
ten został ostatecznie ukończony.
Akceptując co do zasady pogląd, że zagadnienie relacji między swobodą polowania na dziko żyjące zwierzęta i możliwością nabywania ich własności przez
occupatio a bezwzględnym charakterem prawa własności, które umożliwiało
uprawnionemu zakazanie osobom trzecim korzystania z rzeczy, jest kwestią niezmiernie złożoną w prawie rzymskim, należy zwrócić uwagę na istotny aspekt
tego zagadnienia, podkreślany przez Giovanniego Polarę. Autor ten odwołuje się
do samej koncepcji res nullius stanowiącej, jego zdaniem, swoisty paradygmat
mający wpływ na rozstrzyganie poszczególnych przypadków spornych, w których prawo do polowania na dziko żyjące zwierzęta wchodziło w konflikt z interesami właścicieli terenów, na których te zwierzęta bytowały. Istnienie bowiem
kategorii prawnej res nullius z założenia wykluczało możliwość przyznania właścicielom gruntów prawa do wydania zakazu polowania na dziko żyjące zwierzęta przebywające na ich terenach, ponieważ rzeczy te nie stanowiły przedmiotu
ich prawa własności. Przyjęcie takiego założenia nie dało się jednak łatwo pogodzić z koncepcją ochrony prawa własności, gdyż prowadziło do uznania, że co
prawda właściciel nieruchomości może zakazać wstępu na teren swojej posiadłości, ale nie może zakazać polowania tam na dzikie zwierzęta czy łowienia ryb.
Należy zauważyć, że o ile w przypadku łowienia ryb w morzu czy w rzece, które
stanowiły res omnium communes, niektórzy juryści opowiadali się za pełną swobodą połowu chronioną przez możliwość wystąpienia z actio iniuriarum, o tyle
swoboda polowania na zwierzęta czy łowienia ryb na gruncie prywatnym jest już
kwestią kontrowersyjną. Z tekstu D. 47.10.13.7 wynika nawet możliwość zakazania przez właściciela łowienia ryb w jeziorze stanowiącym własność prywatną
określonej osoby, ale już w odniesieniu do polowania na ptaki czy zwierzęta,
które mogą przemieszczać się z gruntu jednej osoby na teren należący do innego
właściciela, możliwość wydania takiego zakazu nie wydaje się tak oczywista.
Stąd być może enigmatyczna odpowiedź udzielona przez Antoninusa Piusa, który w swoim reskrypcie uznał, że nie jest 'ευλογον (co można tłumaczyć jako racjonalne, rozsądne, uzasadnione) polowanie na ptactwo na cudzym terenie, jeżeli
właściciel gruntu nie wyraził na to zgody. Niejednoznaczny wydźwięk odpowiedzi udzielonej w reskrypcie mógł zatem wynikać stąd, że z jednej strony cesarz
musiał respektować prawo właściciela, który zabraniał wstępu na swój grunt,
z drugiej strony nie mógł zanegować przysługującego każdemu uprawnienia do
polowania na zwierzęta quae terra mari, caelo capiuntur, należały one bowiem
do kategorii res nullius i własność ich mógł nabyć każdy przez zawłaszczenie18.
18
Polowanie na ptactwo na cudzym gruncie było przedmiotem reskryptu cesarza Antoninusa
Piusa (D. 8.3.16), w którym cesarz ten stwierdza, iż nie jest racjonalne, uzasadnione (ουκ ἐστίν
'ευλογον), łapanie ptaków na cudzym gruncie wbrew zakazowi właściciela. Tekst ten jest dość
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Swoboda polowania na dziko żyjące zwierzęta i ptactwo oraz łowienia ryb
w naturalnych zbiornikach wodnych – wywodząca się z okresu archaicznego,
kiedy dzikie zwierzęta w dużym stopniu stanowiły zagrożenie dla człowieka –
w miarę podporządkowywania mu środowiska naturalnego i rozwoju gospodarki
rolnej opartej na zorganizowanej i systematycznej eksploatacji posiadłości ziemskich w coraz szerszym zakresie wchodziła w konflikt z prawem własności właścicieli ziemskich. Zwierzęta dziko żyjące na ich gruntach zaczęły być traktowane nie jako zagrożenie, ale przede wszystkim jako źródło korzyści, dostarczając
nie tylko pożywienia i skór, ale także rozrywki i pokaźnych zysków. Ze względu na to, że zwierzęta dzikie bytujące w stanie natury były traktowane jako jej
część, a więc jako rzecz ze swojej istoty niczyją, właściciel nie miał możliwości
zapewnienia sobie z góry wyłącznej możliwości chwytania i łowienia zwierząt
dzikich znajdujących się na jego gruncie. Taką możliwość stwarzało mu jednak
zorganizowanie na swoim terenie sztucznego rezerwatu, w którym umieszczał
uprzednio schwytane zwierzęta, ponieważ zwierzęta żyjące w zorganizowanym
vivarium były uważane za jego własność, a więc w stosunku do nich uzyskiwał
wyłączne prawo polowania i czerpania z nich innych korzyści. Również praktyka
zakładania parków myśliwskich, które obejmowały znaczne zalesione obszary,
w których właściciele nieruchomości utrzymywali zwierzęta w ich naturalnym
środowisku i urządzali polowania na dziką zwierzynę, można uznać za swego
rodzaju remedium na nieograniczoną swobodę polowania, gdyż ogrodzenie lasu
nie tylko zapobiegało ucieczce zwierząt, ale również uniemożliwiało osobom
trzecim korzystanie z zasobów parku19.
niejasny i nie można na jego podstawie jednoznacznie stwierdzić, czy udzielona w reskrypcie
odpowiedź dotyczyła tylko kazusu aucupio, a więc polowania na ptaki, czy też każdego rodzaju
polowania, i czy takie zachowanie jako naruszające zakaz wstępu ze strony właściciela gruntu
było traktowane tylko jako nieracjonalne czy również bezprawne.
19
Vivaria stanowiły zamknięty teren lub akwen wodny w obrębie nieruchomości, przeznaczony do hodowli dzikich zwierząt, ptaków i ryb. Zwyczaj zakładania w sąsiedztwie villa takich
rezerwatów, w których trzymano m.in. dziki, jelenie, sarny, zające, a także koszatki oraz kaczki,
gęsi, a nawet ślimaki, oraz utrzymywania sztucznych zbiorników wodnych, w których hodowano
ryby, miał w prawie rzymskim długą tradycję. W dziele Warrona Rerum rusticarum libri tres
opisano trzy typy takich hodowli: leporaria, w których hodowano zające oraz inne dzikie zwierzęta, ornithones, nazywane dawniej aviaria, w których właściciel villa hodował ptaki fructus
causa albo delectationis causa oraz piscinae, zarówno ze słoną, jak i słodką wodą, w których
hodowano przeróżne gatunki ryb morskich i słodkowodnych. W zależności od funkcji spełnianej
przez vivaria, zdaniem Warrona, można było wyróżnić dwa ich rodzaje odpowiadające ewolucji historycznej: wcześniejszy, związany z antyczną frugalitas, i późniejszy, wynikający z coraz
większych potrzeb luksusu wśród posiadaczy majątków ziemskich. Początkowo vivaria miały być
przeznaczone przede wszystkim na potrzeby auspicia oraz na zaspokajanie potrzeb familia, gdyż
znajdujące się w nich zwierzęta dostarczały mięsa oraz rozrywki polującym na nie osobom, ptaki
dostarczały jaj i pierza oraz podobnie jak ryby hodowane w stawach stanowiły źródło pożywienia. Wzrost poziomu życia obywateli rzymskich i związana z tym zmiana nawyków posiadaczy
ziemskich, którzy porzucili obyczaje przodków na rzecz realizacji coraz bardziej luksusowych
potrzeb i zachcianek, spowodował zmianę charakteru vivaria, które z czasem przekształciły się
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2.3. USTALENIE MOMENTU NABYCIA WŁASNOŚCI DZIKIEJ ZWIERZYNY
W PISMACH RZYMSKICH JURYSTÓW

Zawłaszczenie dzikiego zwierzęcia następowało w momencie, w którym myśliwy czy rybak, łapiąc zwierzę, nabywał jego posiadanie i dopóki zwierzę znajdowało się pod jego custodia, było uważane za jego własność:
Gai. 2.67: Itaque si feram bestiam aut volucrem aut piscem ceperimus, simul atque captum
fuerit hoc animale, statim nostrum fit, et eo usque nostrum esse intellegitur, donec nostra
custodia coerceatur, cum vero custodiam nostram evaserit et in naturalem se libertatem receperit, rursus occupantis fit, quia nostrum esse desinit. Naturalem autem libertatem recipere
videtur, cum aut oculos nostros evaserit, aut licet in conspectu sit nostro, difficilis tamen eius
persecutio sit.

Jeżeli natomiast dzikie zwierzę wyzwoliło się spod custodia (custodiam evaserit) i powróciło do stanu naturalnej wolności, co, jak wyjaśnia Gaius, następowało, kiedy właściciel utracił nad nim kontrolę (stracił zwierzę z zasięgu wzroku
albo, chociaż mógł je dostrzec, nie mógł go już pochwycić), zwierzę z powrotem
stawało się res nullius podlegającą zawłaszczeniu20.
w swego rodzaju „przedsiębiorstwa” generujące zysk i dostarczające ich właścicielom pokaźnych
dochodów ze sprzedaży hodowanych w vivaria okazów. Por.: Varro, rer. rust., 3.3.1–7; 3.4.2; Coll.,
de re rust. 8.16.2–3; 8.16.5. W I w. p.n.e. vivaria nie były już traktowane jedynie jako przydomowe
hodowle, dzięki którym familia właściciela była zaopatrywana w mięso i skóry, ale jako poważne
przedsięwzięcia o charakterze dochodowym, stanowiące autonomiczne źródło utrzymania właściciela i mające istotny wpływ na wartość nieruchomości. Również upowszechnienie się publicznych spektakli w amfiteatrach, w których odgrywano sceny polowania i walk dzikich zwierząt
między sobą, spowodowało, iż vivaria stały się cennym źródłem dzikich zwierząt. Por.: Varro, rer.
rust., 3.4.1; 3.2.11; 3.2.11–17; 3.5.8; 3.6.1; 3.6.6; 3.7.10–11; 3.16.10–11. W czasach Warrona modne
było również posiadanie parków myśliwskich, zajmujących znaczne górzyste i zalesione połacie
terenu ogrodzone murem. Prekursorem ich zakładania był Fulvius Lippinus, i rychło znalazł on
naśladowców wśród innych nobiles, znanych z zamiłowania do zbytku i luksusu. (Plin., Nat. Hist.
8.211). Popularność takich parków wynikała z szerzącej się mody na polowanie, traktowane jako
godny sposób spędzania czasu przez rzymską arystokrację oraz potrzeby zamanifestowania bogactwa i pozycji społecznej właścicieli ziemskich. Park myśliwski był nazywany therotrophium,
w odróżnieniu od tradycyjnego vivarium, zapewne z uwagi na jego rozmiar jak i odmienny charakter. O ile w vivarium właściciel w sensie dosłownym hodował dzikie zwierzęta (karmił je
i sprawował kontrolę nad ich liczebnością i rozrodem), o tyle w parku myśliwskim większość
zwierząt żyła na ogrodzonym obszarze w swoim środowisku naturalnym w stanie półdzikim,
jedynie okresowo będąc dokarmianymi przez właściciela. Por.: Varro, rer. rust. 3.12.1–2; 3.13.1–2;
Coll., de re rust. 9.1.6. Na temat rzymskich vivaria i parków myśliwskich por.: M. J. Garcia Garrido, Derecho de la caza…, s. 280–281; G. Polara, Le venationes…, s. 85–110; M. Fiorentini, Sulla
rilevanza economica…, s. 143–198; Z. Benincasa, ‘Si vivariis inclusae ferae’. Status prawny dzi
kich zwierząt żyjących w vivaria i parkach myśliwskich w prawie rzymskim, „Zeszyty Prawnicze”
2013, nr 13.4, s. 7–46.
20
Por.: D. 41.1.1.1 (Gai. 2 rer. cott.): Omnia igitur animalia, quae terra mari caelo capiuntur,
id est ferae bestiae et volucres pisces, capientium fiunt […]. Kompilatorzy justyniańscy w Institutiones niemal wiernie przytoczyli ów fragment podręcznika Gaiusa, dodając jedynie, że nie miało
znaczenia, czy do zawłaszczenia doszło na gruncie myśliwego, czy na cudzym, ani czy właściciel
tego gruntu godził się na polowanie na jego terenie, czy też nie. Własność dzikiego zwierzęcia
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Jak wynika z przywołanego tekstu, dla jurystów klasycznych kluczowym momentem dla nabycia własności był moment nabycia posiadania dzikiego zwierzęcia, a więc efektywnego schwytania i nabycia corpus jako elementu fizycznego
konstytuującego posiadanie. Jak można jednak wywnioskować z innego tekstu
Gaiusa, pochodzącego z Res cottidianae, kwestia ustalenia momentu, w którym
zawłaszczający nabywał własność dzikiego zwierzęcia, nie była wcześniej dla
rzymskich jurystów bezsporna.
D. 41.1.5.1 (Gai. 2 rer. cott.): Illud quaesitum est, an fera bestia, quae ita vulnerata sit, ut
capi possit, statim nostra esse intellegatur. Trebatio placuit statim nostram esse et eo usque
nostram videri, donec eam persequamur, quod si desierimus eam persequi, desinere nostram
esse et rursus fieri occupantis: itaque si per hoc tempus, quo eam persequimur, alius eam ceperit eo animo, ut ipse lucrifaceret, furtum videri nobis eum commisisse. plerique non aliter
putaverunt eam nostram esse, quam si eam ceperimus, quia multa accidere possunt, ut eam
non capiamus: quod verius est.

Jak bowiem podaje Gaius, republikański jurysta Trebatius był gotowy uznać,
że nabycie własności następuje już w momencie zranienia dzikiego zwierzęcia
w sposób umożliwiający jego późniejsze schwytanie. W konsekwencji Trebatius
utrzymywał, iż dopóki myśliwy ściga tak zranione zwierzę pozostaje ono jego
własnością. Dopiero w momencie zaprzestania pościgu zwierzę na powrót staje
się rzeczą niczyją i może być zawłaszczone przez inną osobę. Pogląd tego jurysty został jednak odrzucony przez późniejszych iurisprudentes. Za moment nabycia własności uznali oni fizyczne schwytanie zwierzęcia, wspierając przyjęte
rozwiązanie stwierdzeniem, iż podczas pościgu za rannym zwierzęciem wiele
jeszcze może się wydarzyć, co uniemożliwi jego schwytanie (plerique non aliter
putaverunt eam nostram esse, quam si eam ceperimus, quia multa accidere possunt, ut eam non capiamus)21.
nabywał w każdym przypadku zawłaszczający, ponieważ zwierzę wcześniej stanowiło res nullius.
Por.: I. 2.1.12: Ferae igitur bestiae et volucres et pisces, id est omnia animalia quae in terra mari
caelo nascuntur, simulatque ab aliquo capta fuerint, iure gentium statim illius esse incipiunt:
quod enim ante nullius est id naturali ratione occupanti conceditur. nec interest, feras bestias et
volucres utrum in suo fundo quisque capiat, an in alieno: plane qui in alienum fundum ingreditur
venandi aut aucupandi gratia, potest a domino, si is providerit, prohiberi, ne ingrediatur. quidquid autem eorum ceperis, eo usque tuum esse intellegitur, donec tua custodia coercetur: cum
vero evaserit custodiam tuam et in naturalem libertatem se receperit, tuum esse desinit et rursus
occupantis fit. naturalem autem libertatem recipere intellegitur, cum vel oculos tuos effugerit vel
ita sit in conspectu tuo, ut difficilis sit eius persecutio.
21
Poglądy rzymskich jurystów dotyczące zawłaszczenia dzikiego zwierzęcia zostały wykorzystane, by uzasadnić rozstrzygnięcie New York Court Supreme w sprawie Pierson v. Post
w 1805 r. W tej sprawie, powołując się na teksty pochodzące z Institutiones Justyniana, sędziowie
orzekli o oddaleniu powództwa Posta, który polował na Long Island na lisa i ścigał swoją ofiarę
z psami gończymi, którego w ostatnim momencie w schwytaniu zwierzęcia ubiegł Pierson. Uznali
oni, że powód nie ma prawa domagać się wydania upolowanego zwierzęcia, ponieważ zostało ono
zawłaszczone przez pozwanego, jako że sam fakt zranienia i pościgu za zwierzęciem nie jest równoznaczny z nabyciem jego posiadania i własności. Na temat wykorzystania prawa rzymskiego
w sprawie Pierson v. Post por.: Ch. Donahue Jr, Animalia ferae naturae: Rome, Bologna, Leyden,
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Innym zagadnieniem rozważanym przez jurystów w kontekście nabycia własności dzikiego zwierzęcia był przypadek schwytania tego zwierzęcia w pułapkę i konsekwencje prawne jego zabrania bądź uwolnienia z pułapki przez osobę
trzecią:
D. 41.1.55 (Procul. 2 epist.): In laqueum, quem venandi causa posueras, aper incidit: cum eo
haereret, exemptum eum abstuli: num tibi videor tuum aprum abstulisse? et si tuum putas
fuisse, si solutum eum in silvam dimisissem, eo casu tuus esse desisset an maneret? et quam
actionem mecum haberes, si desisset tuus esse, num in factum dari oportet, quaero. respondit: laqueum videamus ne intersit in publico an in privato posuerim et, si in privato posui,
utrum in meo an in alieno, et, si in alieno, utrum permissu eius cuius fundus erat an non
permissu eius posuerim: praeterea utrum in eo ita haeserit aper, ut expedire se non possit
ipse, an diutius luctando expediturus se fuerit. summam tamen hanc puto esse, ut, si in meam
potestatem pervenit, meus factus sit. sin autem aprum meum ferum in suam naturalem laxitatem dimisisses et eo facto meus esse desisset, actionem mihi in factum dari oportere, veluti
responsum est, cum quidam poculum alterius ex nave eiecisset.

Proculus, analizując w drugiej księdze epistulae kazus, w którym dzik
schwytany w sidła zastawione przez myśliwego został wypuszczony na wolność
przez inną osobę, stwierdza, że skoro dzik znalazł się unieruchomiony w pułapce, a więc znajdował się pod kontrolą myśliwego (in potestate), ten ostatni nabył jego własność. W konsekwencji przeciwko osobie, która wypuściła dzika na
wolność, powodując, że myśliwy utracił władztwo nad zwierzęciem, przysługuje
powództwo utilis z tytułu wyrządzenia szkody w majątku22.
Można więc uznać, że dla nabycia własności dzikiego zwierzęcia konieczne było nabycie jego posiadania, którego element fizyczny corpus utożsamiano
z możliwością sprawowania bezpośredniej kontroli nad zwierzęciem. Schwytanie
zwierzęcia w pułapkę, z której nie mogło się już ono uwolnić, było równoznaczne
z nabyciem corpus, ale samo zranienie zwierzęcia, nawet śmiertelne, nie wystarczało do nabycia posiadania samoistnego, co następowało dopiero w momencie
schwytania zwierzęcia. Co do drugiego elementu posiadania samoistnego, animus rem sibi habendi, na pewno można stwierdzić, że zamiar nabycia własnoOxford and Queens County N.Y, [w:] Studies in Roman Law in Memory of A. Arthur Schiller,
Leiden 1986, s. 39–63.
22
Proculus przeprowadza interesującą analogię między dzikiem, który został wypuszczony
z pułapki na wolność, a przypadkiem wyrzucenia naczynia ze statku. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że stan prawny w tych dwóch sytuacjach jest odmienny. Jeśli chodzi o dzika wypuszczenie
go na wolność jest równoznaczne z utratą prawa własności, w przypadku zaś rzeczy wyrzuconej
ze statku jej dotychczasowy właściciel nie traci prawa własności. Por.: Z. Benincasa, ‘Periculi
pretium’. Prawne aspekty ryzyka związanego z podróżami morskimi w starożytnym Rzymie (II w.
p.n.e.–II w.n.e.), Warszawa 2012, s. 89–90. Jak wydaje się jednak, za kluczowy element Proculus uznał w obu przypadkach obiektywną niemożność odzyskania rzeczy przez dotychczasowego właściciela, co zadecydowało o przyznaniu mu skargi przeciwko sprawcy, mimo że rzecz nie
została zniszczona ani uszkodzona. Analogia między tymi dwoma sytuacjami jako kazusami,
w których przyznane będzie powództwo in factum z tytułu wyrządzenia szkody w majątku, sprowadza się więc do niespełnienia wymogu bezpośredniego oddziaływania sprawcy na rzecz, które
doprowadziło do jej zniszczenia czy uszkodzenia.
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ści istniał w przypadku zranienia i pościgu za zwierzęciem. W przypadku zaś
schwytania zwierzęcia w pułapkę nie można na podstawie zachowanego tekstu
jednoznacznie ustalić, czy myśliwy, który zastawił pułapkę, nabywał własność
złapanego w nią zwierzęcia w momencie, w którym w nią wpadło, nawet jeżeli nie był tego świadom (wówczas można założyć, że samo zastawienie pułapki
byłoby traktowane jako wyrażenie z góry zamiaru nabywania własności zwierzyny), czy też konieczne było powzięcie przez niego wiadomości o tym fakcie23.

3. KONCEPCJA CUSTODIA JAKO GWARANCJA ZACHOWANIA
WŁASNOŚCI DZIKIEGO ZWIERZĘCIA
3.1. RELACJA MIĘDZY NATURALIS LIBERTAS A CUSTODIA

Osoba, która zawłaszczyła dziko żyjące zwierzę, zachowywała jego własność
tak długo, jak długo zachowywała możliwość kontroli nad zwierzęciem. W przywołanym wcześniej tekście Institutiones Gaius używa terminu custodia na określenie stanu, w którym musiało znajdować się dzikie zwierzę, by można było
uznać, że stanowi własność określonej osoby (eo usque nostrum esse intellegitur,
donec nostra custodia coerceatur)24. Termin ten, jak się wydaje, jest rozumiany
właśnie jako możliwość sprawowania kontroli nad zwierzęciem i zapobieżenia
jego ucieczce od właściciela. W momencie, w którym dzikie zwierzę uwolniło się
spod custodia i powróciło do stanu naturalnej wolności (in naturalem libertatem
se receperit), dotychczasowy właściciel tracił przysługujące mu prawo, a dzikie
zwierzę na powrót stawało się res nullius25. Wyjaśniając, co oznacza powrót do
Proculus nie precyzuje, czy w przypadku schwytania zwierzęcia w pułapkę dla zawłaszczenia zwierzęcia konieczne było, by myśliwy wiedział o tym zdarzeniu, czy też sam fakt zastawienia pułapki venandi causa wystarczał, aby uznać, że myśliwy wyraził animus rem sibi habendi
w stosunku do wszystkich zwierząt, które mogłyby się w nią złapać. W średniowieczu Bulgarus
uważał, że do nabycia własności zwierzęcia złapanego w pułapkę konieczne jest wyjęcie go z pułapki, ale inni glosatorzy utrzymywali, że złapane w pułapkę zwierzę, jako będące in potestate
myśliwego, jest jego własnością, o ile tylko nie jest możliwe uwolnienie się takiego zwierzęcia
z pułapki. Por.: Ch. Donahue Jr, Animalia ferae naturae…, s. 53.
24
Gai. 2.67. Z cytowanym tekstem Institutiones korespondują teksty Res cottidianae, w których Gaius niemal dokładnie przytacza słowa swojego podręcznika: D. 41.1.3.2 (Gai. 2 rer. cott.):
Quidquid autem eorum ceperimus, eo usque nostrum intellegitur, donec nostra custodia coercetur: cum vero evaserit custodiam nostram et in naturalem libertatem se receperit, nostrum
esse desinit et rursus occupantis fit.; D. 41.1.5 pr. (Gai. 2 rer. cott.): Naturalem autem libertatem
recipere intellegitur, cum vel oculos nostros effugerit vel ita sit in conspectu nostro, ut difficilis
sit eius persecutio.
25
Por.: D. 9.1.1.10 oraz D. 41.1.44pr. W pierwszym z przywołanych tekstów Ulpian opowiada
się za odmową skargi z tytułu szkody wyrządzonej w majątku przez dzikie zwierzę, które uciekło
właścicielowi, przyjmując, że w momencie ucieczki takie zwierzę stało się res nullius. W drugim
23
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stanu naturalnej wolności, Gaius stwierdza, że chodzi o sytuację, w której zwierzę znikło z zasięgu wzroku właściciela (oculos evaserit) albo, co prawda, znajduje się w zasięgu wzroku, jednak jego doścignięcie należy uznać za trudne (licet
in conspectu sit nostro, difficilis tamen eius persecutio est).
W literaturze można odnaleźć dwie interpretacje tego tekstu. Zgodnie
z pierwszą utrata prawa własności dzikiego zwierzęcia stanowiła konsekwencję
dwóch następujących po sobie zdarzeń: najpierw uwolnienia się zwierzęcia spod
custodia dotychczasowego właściciela, a następnie powrotu zwierzęcia do stanu
libertas naturalis, co następowało w momencie, w którym oddaliło się ono od
właściciela na taką odległość, że nie mógł go dostrzec albo, chociaż pozostawało
w zasięgu wzroku, trudne było jego doścignięcie26. Przyjęcie takiej interpretacji
zakłada, że termin custodia powinien być rozumiany bardzo wąsko i oznaczać
jedynie sytuację, w której zwierzę nie było w stanie powrócić do stanu naturalnej
wolności, a więc oddalić się od właściciela, na taką odległość, by zniknąć mu
z oczu albo by jego ponowne schwytanie było utrudnione, a więc de facto jedynie
sytuację, w której zwierzę pozostaje w zamknięciu (w klatce czy zamkniętym
pomieszczeniu). Konsekwencją przyjęcia interpretacji, że powrót do stanu naturalnej wolności jest zdarzeniem późniejszym od custodiam evadere, jest uznanie
za możliwe przebywanie zwierzęcia w stanie, w którym, nie pozostając pod custodia właściciela, nie będzie jednocześnie uznane za zwierzę, które powróciło
do stanu naturalnej wolności.
Alternatywna interpretacja tekstu Gaiusa zakłada, że przesłanka powrotu do
stanu naturalnej wolności pozostaje w ścisłym związku z przesłanką uwolnienia
się zwierzęcia spod custodia właściciela. Dopiero w momencie, w którym zwierzę powraca do stanu naturalis libertas, a więc właściciel nie jest w stanie go
zlokalizować wzrokiem albo mimo tego że widzi zwierzę, jego persecutio jest
trudna, można mówić o tym, że zwierzę evaserit custodiam27.
tekście Ulpian – komentując kazus będący przedmiotem rozważań Proculusa, który to jurysta
zastanawiał się nad prawem własności stada świń, które zostały porwane przez wilki, a następnie
odzyskane przez sąsiada – stwierdza, że dzikie zwierzę, które potestatem nostram evasit, przestaje być naszą własnością, a jego własność może nabyć każdy, kto nabędzie jego posiadanie. Na
temat tego ostatniego tekstu por.: G. MacLeod, Pigs, Boars and Livestock Under the Lex Aquilia,
[w:] Critical Studies in Ancient Law. Comparative Law and Legal History, Oxford–Portland Oregon 2001, s. 83–92.
26
P. Zamorani, Possessio e animus, Milano 1977, s. 16. Por. uwagi krytyczne w: G. Polara, Le
venationes…, s. 127–128 przyp. 21.
27
Giovanni Polara opowiada się za rozszerzającą interpretacją terminu custodia jako równoznacznego z „dostępnością”, „kontrolą“ (disponibilità). Autor ten traktuje koncepcję custodia
jako instrument, dzięki któremu właściciel dzikiego zwierzęcia mógł zabezpieczyć swoje interesy,
unikając utraty prawa własności takiego zwierzęcia w każdej sytuacji, w której nie znajdowało
się ono fizycznie w jego posiadaniu (np. przebywało w wydzielonym przez właściciela vivarium,
ale po jego terenie mogło swobodnie się przemieszczać). Por.: G. Polara, Le venationes…, s. 116
przyp. 8, s. 127–128 przyp. 21. Podobne rozumienie terminu custodia w odniesieniu do posiadania
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W moim przekonaniu, aczkolwiek tekst Gaiusa rzeczywiście nie daje jednoznacznie podstaw do utożsamienia ze sobą pojęć evadere custodiam i przesłanki powrotu do naturalnej wolności28, analiza tekstów rzymskich jurystów dotyczących zagadnienia nabycia i utraty prawa własności dzikiego zwierzęcia nie
pozostawia wątpliwości, że te dwie koncepcje pozostawały ze sobą w ścisłym
związku. W początkowej części tekstu Gaius (Gai. 2.67), mówiąc o prawie własności dzikich zwierząt, stwierdza, że takie zwierzęta, które zostały schwytane,
pozostają własnością zawłaszczającego tak długo, jak długo pozostają pod jego
custodia (eo usque nostrum esse intellegitur, donec nostra custodia coerceatur),
co sugeruje, że samo evadere custodiam jest wystarczającą przesłanką utraty prawa własności dzikiego zwierzęcia, a więc powrót zwierzęcia do stanu libertas
naturalis jest tożsamy z uwolnieniem się go spod custodia dotychczasowego właściciela.
Próbując wyjaśnić relację między terminami evadere custodiam a powrotem do naturalnej wolności, można więc zaproponować interpretację, że pojęcie
custodia odnosi się do relacji potestatywnej między zawłaszczającym a dzikim
zwierzęciem i opisuje stan, w którym zwierzę nie ma możliwości ucieczki i w
konsekwencji należy uznać, że pozostaje pod kontrolą człowieka (a tym samym
uznawane jest za jego własność). Powrót do naturalnej wolności byłby zaś pojęciem precyzującym jedynie moment, w którym dochodzi do evadere custodiam
i w konsekwencji utraty prawa własności, którym to momentem jest oddalenie się
zwierzęcia na taką odległość, że właściciel traci kontrolę nad zwierzęciem: nie
jest w stanie go dojrzeć albo pomimo że zwierzę pozostaje w jego polu widzenia,
to właściciel nie jest w stanie z łatwością odzyskać jego corpus.
Z analizy tekstów dotyczących nabycia i utraty prawa własności dzikiego
zwierzęcia wynika jednak, w moim przekonaniu, że określenie libertas naturalis29, aczkolwiek definiowane przez jurystów przez odwołanie się do okoliczności stanu faktycznego30, było terminem mającym precyzyjne znaczenie w sferze
i tym samym własności dzikich zwierząt proponuje Antonino Metro. Por.: A. Metro, L’obbligazione di custodire nel diritto romano, Milano 1966, s. 40–43.
28
Gaius, określając sytuację, w której zawłaszczający traci własność dzikiego zwierzęcia,
wskazuje na dwie przesłanki cum vero custodiam nostram evaserit et in naturalem se libertatem
receperit. W kolejnym zdaniu odrębnie zaś wyjaśnia, co należy rozumieć pod pojęciem powrotu
do naturalnej wolności, nie wspominając już w tym miejscu o custodia. Prima facie można więc
z tego tekstu wywnioskować, że do utraty prawa własności dzikiego zwierzęcia dochodziło w wyniku dwóch następujących po sobie zdarzeń. Pierwszym miałoby być uwolnienie się zwierzęcia
spod custodia dotychczasowego właściciela, drugim zaś powrót do stanu libertas naturalis, który
następował w momencie, w którym zwierzę oddaliło się od właściciela na taką odległość, że nie
mógł on go dostrzec, albo choć pozostawało w zasięgu wzroku, trudne było jego ponowne schwytanie.
29
Jako alternatywny termin w źródłach spotykane jest też określenie laxitas naturalis. Por.:
D. 41.1.55; D. 44.1.44 pr.
30
Por.: Gai. 2.67: […] naturalem autem libertatem recipere videtur, cum aut oculos nostros evaserit, aut licet in conspectu sit nostro, difficilis tamen eius persecutio sit.; D. 41.1.5 pr.
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prawnej. Używano go tu przede wszystkim do opisania statusu prawnego zwierzęcia żyjącego w stanie natury, niestanowiącego przedmiotu odrębnego prawa
własności, a więc z punktu widzenia prawa prywatnego będącego res nullius.
O naturalis libertas wspomina Paulus w 54. księdze komentarza do edyktu, w której rozważa status prawny zwierząt żyjących w zorganizowanych przez
właściciela sztucznych hodowlach (vivaria). Status ten prawnik przeciwstawia
sytuacji dzikich zwierząt żyjących w swoim środowisku naturalnym:
D. 41.2.3.14 (Paul. 54 ad ed.): Item feras bestias, quas vivariis incluserimus, et pisces, quos
in piscinas coiecerimus a nobis possideri. Sed eos pisces, qui in stagno sint aut feras, quae
in silvis circumseptis vagantur, a nobis non possideri, quoniam relictae sint in libertate naturali: alioquin etiam si quis silvam emerit, videri eum omnes feras possidere, quod falsum est.

Jak twierdzi Paulus, zarówno zwierzęta dzikie żyjące na wydzielonym przez
właściciela terenie vivarium, jak i ryby hodowane w sztucznych piscinae były
uważane za własność osoby, która założyła takie vivarium czy staw. Odmienny
status, zdaniem jurysty, posiadały zwierzęta żyjące w naturalnych zbiornikach
wodnych (in stagno) albo na zagrodzonych obszarach leśnych (in silvis circumseptis), które jurysta traktuje jako relictae in libertate naturali. W opinii Paulusa,
takie zwierzęta jako żyjące w stanie natury nie stanowiły własności właściciela
gruntu, na którym znajdował się las czy zbiornik wodny, ale były uważane za res
nullius niebędącą przedmiotem niczyjego prawa własności. Tym samym Paulus
wyróżnia dwie sytuacje: pierwszą, kiedy dzikie zwierzęta zostały umieszczone
przez właściciela gruntu na sztucznie wydzielonym obszarze (vivarium, piscina)
i drugą, kiedy żyły na ogrodzonym terenie będącym własnością określonej osoby
w swoim środowisku naturalnym (in stagno albo in silvis). Aczkolwiek te dwa
stany faktyczne z pozoru wyglądały podobnie, jednak w sferze prawnej status
zwierząt przedstawiał się z gruntu odmiennie. Za zawłaszczone przez właściciela
gruntu Paulus uznawał tylko te zwierzęta, które zostały przez niego schwytane i umieszczone w sztucznie zorganizowanych strukturach przeznaczonych do
hodowli i zapewniających mu możliwość sprawowania kontroli nad zwierzętami, co było równoznaczne z odebraniem im libertas naturalis, a więc nabyciem
ich własności przez zawłaszczenie. Ten element, jak się wydaje, Paulus uznaje
za kluczowy dla rozróżnienia statusu prawnego tych zwierząt od statusu zwierząt, które żyły na terenie będącym własnością określonej osoby, ale bytowały
w swoim środowisku naturalnym i nigdy nie zostały przez właściciela gruntu
z tego środowiska naturalnego „wyodrębnione” i zawłaszczone31. Jako argument
(Gai. 2 rer. cott.): Naturalem autem libertatem recipere intellegitur, cum vel oculos nostros effugerit vel ita sit in conspectu nostro, ut difficilis sit eius persecutio; D. 41.2.3.14 (Paul. 54 ad ed.):
[…] Sed eos pisces, qui in stagno sint aut feras, quae in silvis circumseptis vagantur, a nobis non
possideri, quoniam relictae sint in libertate naturali: […].
31
O statusie zwierząt zaliczanych do ferae bestiae nie decydował więc sam rozmiar vivarium,
który miał niewątpliwie wpływ na łatwość sprawowania kontroli nad znajdującymi się w nim
zwierzętami, ale okoliczność, czy znajdujące się w nim zwierzęta zostały uprzednio przez właści
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potwierdzający słuszność swojego rozumowania Paulus wskazuje, że uznanie
zwierząt żyjących w stanie natury na zagrodzonym obszarze leśnym za będące
w posiadaniu właściciela tegoż lasu implikuje uznanie, że właściciel, sprzedając
taki ogrodzony las, sprzedaje również wszystkie dzikie zwierzęta w nim żyjące,
co należy uznać za pogląd oczywiście fałszywy (quod falsum est)32.
Na podstawie przywołanego tekstu można więc utrzymywać, że stan libertas
naturalis w odniesieniu do dzikich zwierząt oznaczał sytuację, w której bytowały one w swoim środowisku naturalnym, z którego nigdy nie zostały wy
odrębnione poprzez schwytanie ich przez człowieka i nie mogły być kontrolowane
przez człowieka, zachowując status rzeczy niczyjej. Stan ten był przeciwstawiany
sytuacji, w której dzikie zwierzę zostało zawłaszczone przez człowieka, który
dzięki nabyciu jego posiadania uzyskiwał możliwość sprawowania kontroli nad
zwierzęciem.
3.2. INTERPRETACJA POJĘCIA CUSTODIA W ODNIESIENIU DO DZIKICH
ZWIERZĄT OSWOJONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA. KONCEPCJA ANIMUS
REVERTENDI I REVERTENDI CONSUETUDO

Termin custodia w odniesieniu do posiadania (i tym samym własności) dziko żyjących zwierząt pojawia się zaś w kolejnym tekście również pochodzącym
z 54. księgi komentarza Paulusa ad edictum, który to tekst kompilatorzy zamieścili po omówionym wyżej tekście D. 41.2.3.14:

ciela terenu schwytane, a więc czy nabył on ich posiadanie i tym samym własność. Ryby znajdu
jące się w sztucznie zorganizowanym przez właściciela gruntu zbiorniku wodnym były uważane
za jego własność, ponieważ, aby zarybić taki sztuczny staw musiał on uprzednio je złowić i tym
samym zawłaszczyć. A contrario, ryby, które żyły w zbiorniku będącym wytworem natury, nie
mogły być uznane za własność właściciela gruntu, ponieważ nigdy nie zostały przez niego wy
odrębnione ze środowiska naturalnego i jako pozostające in libertate naturali stanowiły res nullius.
Zwierzęta zaliczane do ferae bestiae, które zostały w przeszłości przez właściciela gruntu schwytane i umieszczone na zamkniętym terenie vivarium, stanowiły jego własność, zostały bowiem
przez niego zawłaszczone w momencie schwytania. Zwierzęta natomiast, które żyły w środowisku naturalnym w lesie do momentu ich schwytania, zachowywały status res nullius, czyli rzeczy
niczyjej. W konsekwencji samo ogrodzenie lasu nie mogło być uznane za równoznaczne z nabyciem posiadania znajdujących się w tym lesie w stanie natury dziko żyjących stworzeń. Podobnie Polara przeciwstawia się upatrywaniu różnicy między silva circumsepta a vivarium jedynie
w rozmiarze terenu wydzielonego przez właściciela. Jego zdaniem, różnica między tymi dwoma
stanami faktycznymi sprowadza się do tego, że samo zagrodzenie terenu, na którym przebywają
dziko żyjące zwierzęta, nie może być uznane za równoznaczne z nabyciem posiadania tych zwierząt, o ile wcześniej właściciel tego terenu nie schwytał tych zwierząt i nie nabył ich własności
przez zawłaszczenie. Por.: G. Polara, Le venationes…, s. 121–125.
32
Na temat reductio ad absurdum i odwołanie się do koncepcji natury w argumentacji Paulusa por.: T. Giaro, Römische Rechtswahrheiten. Ein Gedenkenexperiment, Frankfurt am Main
2007, s. 354.

OCCUPATIO JAKO SPOSÓB NABYCIA WŁASNOŚCI...

27

D. 41.2.3.15 (Paul. 54 ad ed.): Aves autem possidemus, quas inclusas habemus, aut si quae
mansuetae factae custodiae nostrae subiectae sunt.

W przywołanym tekście Paulus stwierdza, że za będące w posiadaniu określonej osoby uważa się ptaki trzymane w zamknięciu albo takie, które wskutek
oswojenia znalazły się pod jej custodia (custodia subiectae). Termin custodia
pojawia się w tym tekście w znaczeniu możliwości sprawowania kontroli nad
zwierzęciem, które albo znajduje się w zamknięciu, albo pozostając na wolności,
zostało przez człowieka oswojone i dlatego może być przez niego kontrolowane. Z powyższego tekstu można więc wnioskować, że nie zawsze oddalenie się
dzikiego zwierzęcia na taką odległość, iż właściciel tracił je z zasięgu wzroku
lub, widząc zwierzę, nie mógł z łatwością go pochwycić, prowadziło do uznania,
że takie zwierzę evaserit custodiam: jeżeli bowiem zostało ono przez człowieka oswojone (mansuetae), uznawano je za pozostające pod jego custodia. Tekst
D. 41.2.3.15 ma szczególne znaczenie w interpretacji terminu custodia, ponieważ
wskazuje na bezpośredni związek między oswojeniem zwierzęcia a uznaniem, że
pozostaje ono pod custodia właściciela33: za pozostające pod custodia uważano
więc nie tylko zwierzęta trzymane przez właściciela w zamkniętym pomieszczeniu, z którego nie mogły się oddalić, lecz również te przez człowieka oswojone
(mansuetae factae).
Termin mansuetae jest używany przez jurystów w odniesieniu do zwierząt
dzikich, które, jeśli nawet nie były cały czas przez właściciela bezpośrednio kontrolowane, przejawiały jednak nawyk okresowego powrotu do niego34. Za taką
interpretacją tego terminu przemawia tekst D. 41.1.5.5, w którym Gaius w odniesieniu do jeleni używa zwrotu cervos quoque ita quidam mansuetos habent, ut in
silvas eant et redeant.
D. 41.1.5.5 (Gai 2 rer. cott.): Pavonum et columbarum fera natura est nec ad rem pertinet,
quod ex consuetudine avolare et revolare solent: nam et apes idem faciunt, quarum constat
feram esse naturam: cervos quoque ita quidam mansuetos habent, ut in silvas eant et redeant,
quorum et ipsorum feram esse naturam nemo negat. in his autem animalibus, quae consuetuMożna oczywiście argumentować, że przywołana przez Paulusa reguła miała zastosowanie
jedynie do dziko żyjącego ptactwa, którego sposób przemieszczania się de facto uniemożliwiał
właścicielowi sprawowanie nad nim kontroli, o ile zwierzę nie zostało umieszczone w zamkniętej
klatce. Nawet bowiem na terenie parku myśliwskiego, stanowiącego zagrodzony obszar leśny,
którego terenu dzikie zwierzęta, takie jak np. jelenie czy dziki, nie mogły samowolnie opuścić,
ptaki w dalszym ciągu zachowywały możliwość ucieczki. Wydaje się jednak, że juryści rzymscy
w kwestii utraty prawa własności nie dokonywali rozróżnienia między zwierzętam2i latającymi
a nielatającymi, traktując jednakowo gołębie, pszczoły i jelenie jako zwierzęta, które wskutek
oswojenia były uznawane za pozostające pod custodia człowieka, nawet jeżeli w danym momencie ten nie był w stanie zlokalizować ich miejsca pobytu. Por. np.: Gai. 2.68; D. 41.1.5.5.
34
Określenie mansuetae jest używane przez jurystów w odniesieniu do zwierząt dziko żyjących, które jednak zostały przez człowieka oswojone. Por.: Thesaurus Linguae Latinae, s.v. mansuetus, col. 330 l. 39. Por.: B. W. Frier, Bees and Lawyers, „Classical Journal” 1982–1983, nr 78.2,
s. 105–114. Por.: D. Daube, Doves and Bees, [w:] Droits de L’antiquité et sociologie juridique.
Mélanges Henri Lévy-Bruhl, Paris 1966, s. 64–65.
33
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dine abire et redire solent, talis regula comprobata est, ut eo usque nostra esse intellegantur,
donec revertendi animum habeant, quod si desierint revertendi animum habere, desinant
nostra esse et fiant occupantium. intelleguntur autem desisse revertendi animum habere tunc,
cum revertendi consuetudinem deseruerint.

W przywołanym tekście Gaius opowiada się za poglądem, zgodnie z którym
pawie i gołębie, podobnie jak pszczoły i jelenie, są zwierzętami dzikimi ( fera natura), chociaż mogą one przejawiać nawyk okresowego powrotu do określonego
miejsca, zostały bowiem przez człowieka oswojone. W dalszej części tekstu powołuje się na regułę mającą zastosowanie w odniesieniu do takich zwierząt, które
ex consuetudine abire et redire solent, zgodnie z którą własność tych zwierząt
traciło się w momencie, gdy znikała ich skłonność do powrotu (animus revertendi). Traciły zaś one ów animus revertendi, kiedy traciły nawyk powrotu (revertendi consuetudo). Wówczas stawały się od nowa res nullius i mogły być zawłaszczone przez każdą osobę, która chwytając je, nabywała ich posiadanie35. Reguła
ta została przywołana przez Gaiusa również w Institutiones w części poświęconej
sposobom nabycia własności. Jednak w tym miejscu jako zwierzęta, do których
miała ona zastosowanie, Gaius wymienia jedynie gołębie, pszczoły i jelenie36:
35
Por.: I. 2.1.15: Pavonum et columbarum fera natura est. nec ad rem pertinet, quod ex
consuetudine avolare et revolare solent: nam et apes idem faciunt, quarum constat feram esse
naturam: cervos quoque ita quidam mansuetos habent, ut in silvas ire et redire soleant, quorum
et ipsorum feram esse naturam nemo negat. in his autem animalibus, quae ex consuetudine abire
et redire solent, talis regula comprobata est, ut eo usque tua esse intellegantur, donec animum
revertendi habeant: nam si revertendi animum habere desierint, etiam tua esse desinunt et fiunt
occupantium. revertendi autem animum videntur desinere habere, cum revertendi consuetudinem
deseruerint.
36
Jak twierdzi Daube, początkowo przywoływana przez Gaiusa reguła miała zastosowanie
jedynie do gołębi i pawi, które nie były traktowane jak zwierzęta dzikie z natury, tylko oswojone, podczas gdy pszczoły były uważane za zwierzęta fera natura. Dopiero Celsus – uznając, że
pszczoły ze względu na nawyk oddalania się od właściciela i powracania są podobne do gołębi i pawi – rozszerzył stosowanie tej antycznej reguły. Doprowadziło to do uznania, że gołębie
i pawie są również fera natura, a więc zwierzętami dzikimi z natury, które jednak mogą zostać
przez człowieka oswojone, co przejawia się nawykiem powracania do dotychczasowego właściciela. Por.: D. Daube, Doves…, s. 63–75. W tekście Coll. 12.7.10, w którym przywołany jest pogląd Proculusa nieuznającego prawa własności dotychczasowego właściciela w przypadku, gdy
pszczoły oddaliły się od niego i poleciały do innej osoby, Celsus, uznając za fałszywy ten pogląd,
podaje dwa uzasadnienia: pszczoły mają zwyczaj powracać (cum reveniri solent) oraz są źródłem
korzyści dla hodowcy ( fructui mihi sint). Tak więc niesłuszne jest według Celsusa stosowanie
w odniesieniu do pszczół reguły, którą uznaje Proculus, że w przypadku dzikiego zwierzęcia
oddalenie się tego zwierzęcia od właściciela, w sposób powodujący utratę kontroli nad nim jest
tożsame z utratą prawa własności takiego zwierzęcia i powoduje, że zwierzę staje się na powrót res
nullius. Dla Celsusa uwolnienie się spod kontroli człowieka samo w sobie nie jest równoznaczne
z utratą prawa własności, jeżeli pszczoły zachowały nawyk powracania. Interesujący jest fakt, że
jako drugie uzasadnienie kontynuacji prawa własności dotychczasowego właściciela Celsus podaje stwierdzenie, że pszczoły są źródłem korzyści dla człowieka. Prokurowanie przez pszczoły tych
korzyści wiąże się z czasowym ich oddalaniem się od właściciela, w którym to momencie właściciel powinien mieć zagwarantowaną ochronę własności. Na temat kontrowersji między Celsusem
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Gai. 2.68: In iis autem animalibus, quae ex consuetudine abire et redire solent, veluti columbis et apibus, item cervis, qui in silvas ire et redire solent, talem habemus regulam traditam,
ut, si revertendi animum habere desierint, etiam nostra esse desinant et fiant occupantium.
Revertendi autem animum videntur desinere habere, cum revertendi consuetudinem deseruerint.

Podana przez Gaiusa regula mająca zastosowanie do zwierząt dzikich, które
po ich zawłaszczeniu, wskutek oswojenia zaczęły przejawiać nawyk powrotu do
właściciela, stanowiła odejście od ogólnej zasady, zgodnie z którą własność dzikiego zwierzęcia traciło się w momencie, w którym uwolniło się ono spod kontroli człowieka w ten sposób, że oddaliło się od niego na taką odległość, że nie mógł
go dostrzec ani z łatwością ponownie schwytać. Wyrobienie w procesie oswojenia consuetudo revertendi u zwierzęcia dzikiego pozwalało bowiem uznać, że
człowiek zachowywał możliwość kontrolowania zwierzęcia, dopóki przejawiało
ono nawyk okresowego powracania do niego. W konsekwencji oswojone zwierzę,
pomimo oddalenia się od właściciela nawet na znaczną odległość, było uznawane
za pozostające pod jego custodia i nie traktowano go jak zwierzęcia, które powróciło do stanu naturalis libertas.

i Proculusem, a także społeczno-ekonomicznych uwarunkowań decyzji Celsusa, por.: B. W. Frier,
Bees…, s. 105–114; H. Hausmaninger, Celsus gegen Proculus, [w:] Festschrift Ulrich von Lübtow,
Rheinfelsen 1991, s. 53–62; B. W. Frier, Why did the Jurists change Roman Law? Bees and Lawyers revisited, „Index” 1994, nr 22, s. 135–137, 139–141; T. Giaro, Römische Rechtswahrheiten…,
s. 504–505; D. Mantovani, I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio
Maior XIII, [w:] D. Mantovani, A. Schiavone (red.), Testi e problemi del giusnaturalismo romano,
Pavia 2007, s. 323–385. Zdaniem Polary, to właśnie w stosunku do pszczół po raz pierwszy juryści
odwołali się do koncepcji animus revertendi jako elementu uzasadniającego pogląd o kontynuacji
prawa własności dotychczasowego właściciela, nawet pomimo oddalenia się tych pszczół od ula,
jako że hodowla pszczół od czasów najdawniejszych była uważana za cenne źródło pożywienia.
Próbując ustalić, jaka była kolejność zaliczania kategorii zwierząt do tych, quae ex consuetudine
abire et redire solent, należy, zdaniem Polary, uznać, że jako pierwsze do tej kategorii należały
pszczoły, natomiast pawie i jelenie dodano później. Por.: G. Polara, Le venationes…, s. 132–133.
Zdaniem MacLeoda, nie jest wykluczone, że podobnie do dzikich zwierząt, które quae ex consuetudine abire et redire solent traktowano w prawie rzymskim dziki będące typowymi zwierzętami trzymanymi w vivaria czy parkach myśliwskich. Por.: G. MacLeod, Pigs, Boars…, s. 83–92.
Autor ten sugeruje, że dyskusja wspomniana przez Gaiusa w D. 9.2.2.2 dyskusja dotycząca zaliczenia do pecus świń (sues), w której to dyskusji Labeon zajął stanowisko, że zwierzęta te mogły
być zaliczane do pecudes, mogła również dotyczyć zagadnienia, czy oswojony dzik może być zaliczony do zwierząt objętych dyspozycją pierwszego rozdziału lex Aquilia. Autor ten powołuje się
na to, że niekiedy w źródłach literackich pojawia się termin sus na oznaczenie dzika (aper), a np.
Warron przywołuje kazus dzika, zwracając uwagę, że wiele zwierząt domowych ma swoje dzikie
odpowiedniki (pecudes ferae). Por.: Varro, rer. rust., 2.1,5; 2.9.1; Ovid. Met., 8.271–272; Vergil.,
Georg. 3.255. Nie jest więc wykluczone, że aczkolwiek Gaius nie wymienia dzików wśród zwierząt, do których miały zastosowanie odrębne rozwiązania w materii utraty prawa własności, to
oswojonego dzika uważano za zwierzę podobne pszczołom, pawiom, gołębiom i jeleniom, w stosunku do którego samo oddalenie się od właściciela nie było równoznaczne z powrotem do stanu
naturalis libertas tak długo, jak długo zwierzę zachowywało nawyk powracania do właściciela.
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Warunkiem zastosowania tej reguły było wcześniejsze nabycie własności
zwierzęcia przez zawłaszczenie, co następowało poprzez schwytanie (czy nabycie od innej osoby zwierzęcia już schwytanego) i umieszczenie go w miejscu
przeznaczonym do hodowli albo co najmniej zwabienie go do takiego miejsca,
w którym następnie zwierzę to zostało oswojone.
W tekście D. 47.2.26 pr. Paulus neguje możliwość przyznania skargi z tytułu
kradzieży przeciwko osobie, która zabrała pszczoły żyjące w naturalnym gnieździe założonym przez te owady w dziupli drzewa, traktując takie pszczoły analogicznie do dziko żyjących zwierząt należących do kategorii res nullius, których
własność może nabyć każdy poprzez zawłaszczenie takiego zwierzęcia.
D. 47.2.26 pr. (Paul. 9 ad Sab.): Si apes ferae in arbore fundi tui apes fecerint, si quis eas vel
favem abstulerit, eum non teneri tibi furti, quia non fuerint tuae: easque constat captarum
terra mari caelo numero esse.

Z tekstu tego wynika, że pszczoły mające gniazdo w dziupli drzewa nie były
uważane za własność właściciela gruntu, ale za zwierzęta dziko żyjące, mimo że
prawdopodobnie przez pewien czas (do momentu wyrojenia) przejawiały chęć
powrotu do tego miejsca. W tym przypadku jednak, ze względu na to, że pszczoły nie zostały uprzednio zawłaszczone przez właściciela gruntu, na którym założyły gniazdo, są one uważane za res nullius.
Analogiczne rozstrzygnięcie w odniesieniu do dzikich pszczół i ptaków, które
założyły gniazdo na drzewie, podaje Gaius w Res cottidianae w tekście D. 41.5.2:
D. 41.1.5.2 (Gai. 2 rer. cott.): Apium quoque natura fera est: itaque quae in arbore nostra consederint, antequam a nobis alveo concludantur, non magis nostrae esse intelleguntur quam
volucres, quae in nostra arbore nidum fecerint.

Dzikie pszczoły, które założyły gniazdo w dziupli drzewa na gruncie były
traktowane jako res nullius do momentu, w którym nie zostały zawłaszczone
przez właściciela gruntu przez umieszczenie ich w specjalnie zorganizowanych
do hodowli strukturach37.
W odniesieniu do gołębi i pszczół potwierdzenie reguły podanej przez Gaiusa
można odnaleźć w komentarzach do edyktu autorstwa Paulusa i Ulpiana:
D. 41.2.3.16 (Paul. 54 ad ed.): Quidam recte putant columbas quoque, quae ab aedificiis nostris volant, item apes, quae ex alveis nostris evolant et secundum consuetudinem redeunt,
a nobis possideri.

Por. I. 2.1.14: Apium quoque natura fera est. itaque quae in arbore tua consederint, antequam a te alveo includantur, non magis tuae esse intelleguntur, quam volucres, quae in tua arbore
nidum fecerint: ideoque si alius eas incluserit, is earum dominus erit. Także autor Parafrazy Teofila utożsamia zawłaszczenie dzikich pszczół z momentem umieszczenia ich w sztucznie zorganizowanych przez właściciela pasiekach: itaque apes quae in tua arbore consederint, sub tuum
dominium non rediguntur antequam eas in alveis includas quas κυφὲλλας vocitant Graeci […].
Ideo si quis eas apes in propriis alveis prior incluserit. Por.: Institutionum graeca paraphrasis
Theophilo vulgo tributa, ed. C. Ferrini, 2.1.14.
37
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D. 10.2.8.1 (Ulp. 19 ad ed.): Idem Pomponius ait columbas, quae emitti solent de columbario,
venire in familiae erciscundae iudicium, cum nostrae sint tamdiu, quamdiu consuetudinem
habeant ad nos revertendi: quare si quis eas adprehendisset, furti nobis competit actio. idem
et in apibus dicitur, quia in patrimonio nostro computantur.

W przywołanym tekście D. 41.2.3.16 Paulus potwierdza, że gołębie oraz
pszczoły, które oddaliły się od gniazda znajdującego się na budynku czy od ula,
ale zachowały nawyk powrotu, nadal pozostają w posiadaniu właściciela budynku
czy ula38. Ulpian zaś, rozważając zakres przedmiotowy postępowania o podział
majątku spadkowego, przywołuje opinię Pomponiusa zaliczającego do majątku
spadkowego także gołębie, które zwykły oddalać się od gołębnika. Swoje rozstrzygnięcie jurysta uzasadnia, odwołując się do reguły wskazanej przez Gaiusa:
tak długo, jak długo gołębie zachowywały nawyk powracania (consuetudo revertendi) były uważane za należące do majątku właściciela gołębnika. Przeciwko
osobie, która by schwytała tak oswojone gołębie, przysługiwało powództwo z tytułu kradzieży. Analogiczne rozwiązanie miało zastosowanie do pszczół, które
także uwzględniano w powództwie w postępowaniu o dział spadku.
Utraty prawa własności pszczół dotyczy także tekst Res cottidianae Gaiusa,
traktujący o roju, który wyleciał z ula. Jurysta stwierdza, że właściciel zachowuje
własność roju donec in conspectu est nec difficilis eius persecutio est, które to
stwierdzenie prima facie wydaje się niezgodne z koncepcją animus revertendi,
ponieważ traktuje pszczoły analogicznie do innych dzikich zwierząt, które nie
zostały oswojone przez człowieka39.
D. 41.1.5.4 (Gai. 2 rer. cott.): Examen, quod ex alveo nostro evolaverit, eo usque nostrum
esse intellegitur, donec in conspectu nostro est nec difficilis eius persecutio est: alioquin
occupantis fit.

Ta niekonsekwencja jest jednak tylko pozorna, należy bowiem zauważyć,
że powyższy tekst dotyczy nie pojedynczych pszczół, które oddaliły się od ula
w procesie wytwarzania miodu, ale całego roju, który wyroił się z dotychczasowego ula. Takie zachowanie pszczół, uwarunkowane biologicznie koniecznością
zachowania gatunku, jest związane z zamiarem zmiany siedziby, a więc wskazuje na utratę przez pszczoły animus revertendi40. W przypadku więc wyrojenia się
pszczół właściciel ula zachowywał własność pszczół tak długo, jak długo znajdoCo prawda, Paulus rozważa w przywołanym tekście jedynie kwestię posiadania pszczół,
a nie własności, niemniej jednak można uznać, że w odniesieniu do dzikich zwierząt ich posiadanie było tożsame z własnością.
39
Por. I. 2.1.14: Examen quod ex alveo tuo evolaverit, eo usque tuum esse intellegitur, donec
in conspectu tuo est nec difficilis eius persecutio est: alioquin occupantis fit.
40
Kolumella dokładnie opisuje zwyczaje pszczół związane z ich cyklem rozwojowym
i udziela cennych rad, w jaki sposób właściciel mógł zapobiec ucieczce całego roju. Por.: Coll.,
de re rust. 9.9.1–8; 9.12.1–4. Także Warron opisuje zjawisko wyrojenia się pszczół i podaje rady,
w jaki sposób pszczelarz po zachowaniu pszczół może wnioskować, że rój zamierza się wyroić
i jak powinien postępować z pszczołami, które już się wyroiły, by przenieść rój w zaplanowane
wcześniej miejsce, uniemożliwiając mu ucieczkę. Por.: Varro, rer. rust. 3.16.29–31.
38
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wały się w in conspectu, a ich złapanie nie było trudne, analogicznie do przypadku dzikich zwierząt nieoswojonych. Samo oddalenie się pszczół od właściciela
na taką odległość, że difficilis eius persecutio est, nie było zatem równoznaczne
z utratą prawa własności, dopóki pszczoły miały animus revertendi. Jednak jeżeli
wyroiły się z dotychczasowego ula, a więc utraciły nawyk powracania, oraz oddaliły się od właściciela na taką odległość, że utracił możność efektywnej kontroli nad nimi, dotychczasowy właściciel utraci swoje prawo, podobnie jak miałoby
to miejsce w przypadku zwierzęcia żyjącego dziko41. Na podstawie przywołanego tekstu można stwierdzić, że samo porzucenie revertendi consuetudo, istnienie
którego było warunkiem uznania, że dzikie zwierzę znajdowało się pod custodia
dotychczasowego właściciela (por. D. 41.2.3.15), nie było równoznaczne z utratą
prawą własności, gdyż taki skutek następował dopiero wówczas, gdy zwierzę,
które utraciło animus revertendi, powróciło do stanu naturalnej wolności, a więc
nie znajdowało się w zasięgu wzroku i jego persecutio była co najmniej trudna,
w konsekwencji czego uznawano, że na powrót stawało się res nullius.
Giovanni Polara w swoich badaniach wyraźnie zaznacza, że koncepcja animus czy consuetudo revertendi miały zastosowanie jedynie do zwierząt, które
zostały przez właściciela oswojone (mansuetae)42. Stwierdzenie takie wydaje się
oczywiste, biorąc pod uwagę, że oswojenie dzikiego zwierzęcia polegało właśnie
na takim oddziaływaniu na jego naturę, że zaczynało ono przejawiać nawyk powracania do człowieka43. Tym samym w odniesieniu do zwierząt dzikich termin
mansuetae należy uznać za równoznaczny z określeniem quae ex consuetudine abire et redire solent, ponieważ za oswojone uważano takie zwierzęta, które wskutek działania człowieka zaczynały przejawiać nawyk powrotu do niego,
mimo że w zasadzie żyły w stanie wolnym. Polara jest skłonny wiązać animus
revertendi jedynie z zachowaniem rytualnym zwierząt wynikającym z ich natury i przywiązania do gniazda czy potomstwa44. Takie podejście, moim zdaniem,
pomija jednak istotny aspekt, jakim jest oddziaływanie człowieka na zachowanie
zwierzęcia i ingerencja człowieka w naturę dzikiego zwierzęcia. Człowiek poprzez stworzenie optymalnych warunków bytowych zwierzęciu czy też systematyczne dokarmianie go w określonym miejscu może wyrobić w nim consuetudo
revertendi, a więc nawyk powrotu w określone miejsce. W szczególności, w tekście D. 41.1.5.5 Gaius używa w odniesieniu do jeleni określenia cervos quoque ita
quidam mansuetos habent, ut in silvas eant et redeant, wyraźnie sugerując zwiąColl., de re rust. 9.12.1. Por.: G. Polara, Le venationes…, s. 151.
Por.: ibidem, s. 133–134.
43
Sam autor, tłumacząc termin mansueti wskazuje, że chodzi o zwierzęta, które osiągnęły
un grado di domesticità tale da rendere certi, in linea di massima, che l’abitudine naturale di
allontanarsi dal nido per poi farvi ritorno, proprio anche dell’animale allo stato selvatico, sia
divenuta con la mansuefazione tanto radicata da essere usuale. Por.: G. Polara, Le venationes…,
s. 133–134.
44
Por.: ibidem, s. 126 przyp. 19, s. 128 przyp. 21.
41
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zek między oswojeniem zwierzęcia a przejawianiem przez nie animus revertendi,
w tym sensie, że proces oswojenia prowadzi do wyrobienia w zwierzęciu conseuetudo revertendi. Zachowanie jelenia, który wskutek oswojenia przez człowieka
zaczyna przejawiać nawyk powracania do niego, jest związane w tym wypadku
z faktem, że człowiek w określonym miejscu pozostawia pożywienie dla tego
zwierzęcia i nie wynika to z jego natury jako zwierzęcia dziko żyjącego45. Podobnie w przypadku pawi proces ich oswajania jest związany z przyzwyczajeniem
tych ptaków do określonego miejsca, w którym mają odpowiednie warunki bytowe i otrzymują pożywienie i do którego będą powracać. Również gołębie stają
się zwierzętami oswojonymi poprzez ingerencję człowieka, który stwarzając im
optymalne warunki bytowe i rozrodcze wyrabia w zwierzętach nawyk powrotu
do określonego miejsca46. Także w przypadku pszczół ich animus revertendi jest
w znacznym stopniu sztucznie sterowany przez człowieka, który wabi te owady
do określonego ula, a następnie stara się zapobiec ich wyrojeniu i przeniesieniu
roju w inne miejsce, co byłoby równoznaczne z utratą jego posiadania i tym samym własności47.
Kwestią problematyczną w praktycznym zastosowaniu konstrukcji animus
revertendi i revertendi consuetudo było bez wątpienia określenie momentu,
w którym uznawano, że dzikie zwierzę oswojone przez człowieka traciło nawyk
powrotu. Można założyć, że w niektórych przypadkach znajomość natury oswajanych zwierząt pozwalała na ocenę, czy zachowanie ich wskazywało na zamiar
definitywnego oddalenia się od właściciela, tak jak to miało miejsce w przypadku
roju pszczół przed jego wyrojeniem. Jednak w przypadku innych dzikich zwierząt, np. jeleni, niewątpliwie trudno było się zorientować, w którym momencie
porzucały one revertendi consuetudo. Nie można wykluczyć, że w konkretnych
przypadkach spornych odwoływano się do czasu, który upłynął od momentu oddalenia się zwierzęcia od człowieka, czasu przekraczającego zwyczajowy czas,
45
Warron opisuje rozległy park myśliwski o obszarze 50 jugerów, należący do Quintusa Hortensiusa, który urządzał w nim przyjęcia dla zaproszonych gości. Podczas tych przyjęć na umówiony sygnał dany przez niewolnika zwoływano zwierzęta, które otrzymywały pokarm. Por.:
Varro, rer. rust. 3.13, 1–3: […] Nam quem fundum in Tusculano emit hic Varro a M. Pupio Pisone,
vidisti ad bucinam inflatam certo tempore apros et capreas convenire ad pabulum, cum ex superiore loco e palaestra apris effunderetur glans, capreis victa aut quid aliud. Ego vero, inquit
ille, apud Q. Hortensium cum in agro Laurenti essem. Ibi istuc magis thraikikos fieri vidi. Nam
silva erat, ut dicebat, supra quinquaginta iugerum maceria saepta, quod non leporarium, sed
therotrophium appellabat. Ibi erat locus excelsus, ubi triclinio posito cenabamus, quo Orphea
vocari iussit. Qui cum eo venisset cum stola et cithara cantare esset iussus, bucina inflavit, ut
tanta circumfluxerit nos cervorum aprorum et ceterarum quadripedum multitudo, ut non minus
formosum mihi visum sit spectaculum, quam in Circo Maximo aedilium sine Africanis bestiis cum
fiunt venationes.
46
Por.: Varro, rer. rust., 3.7.3–8, gdzie dokładnie opisano, w jaki sposób powinien być skonstruowany gołębnik, by zapewnić gołębiom odpowiednie miejsce, i w jaki sposób właściciel gołębnika zapewnia im pożywienie.
47
Por.: Varro, rer. rust., 3.16.12–18; 3.16.29–31.
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w którym zwierzę zwykło do niego powracać, jednak kwestii tej nie porusza
żaden z zachowanych tekstów jurystów klasycznych48.
3.3. PODSUMOWANIE

Na podstawie przywołanych źródeł można więc utrzymywać, że termin custodia w odniesieniu do dziko żyjącego zwierzęcia oznaczał sytuację, w której
zawłaszczone zwierzę pozostawało pod kontrolą właściciela, co miało miejsce,
kiedy swoboda ruchu zwierzęcia została przez właściciela ograniczona w sposób uniemożliwiający powrót do środowiska naturalnego. W przypadku zwierząt
dzikich nieoswojonych miało to miejsce wówczas, gdy przebywały one w zamknięciu i nie mogły oddalić się od właściciela na taką odległość, by zniknąć mu
z oczu lub uniemożliwić albo znacznie utrudnić ponowne schwytanie zwierzęcia.
W odniesieniu zaś do zwierząt dzikich, które zostały schwytane przez człowieka,
a następnie oswojone w taki sposób, że zaczęły przejawiać nawyk powracania
do właściciela (revertendi consuetudo), przesłanką uwolnienia się spod custodia
dotychczasowego właściciela był nie tylko powrót zwierzęcia do stanu, w którym
naturalnie bytowało, ale utrata przez nie animus revertendi, czyli porzucenie nawyku powracania do właściciela.
Jak więc się wydaje, dla jurystów rzymskich termin custodia w odniesieniu
do własności dzikich zwierząt był interpretowany bardzo szeroko jako możliwość kontrolowania zwierzęcia i w tym kontekście stan libertas naturalis należy
rozumieć jako sytuację przeciwstawną, będącą wynikiem utraty custodia, rodzącą konsekwencję w postaci powrotu zwierzęcia do stanu, w którym bytowało
w naturze jako rzecz niczyja (res nullius). W odniesieniu do zwierząt żyjących
dziko pozostawanie pod custodia zawłaszczającego oznaczało sytuację, w której
nie był możliwy powrót zwierzęcia do stanu libertas naturalis, a więc zarówno
sytuację, w której zwierzę znajdowało się w zamknięciu, w klatce czy w wydzielonym pomieszczeniu, jak i sytuację, w której zwierzę, co prawda, uwolniło
się z zamknięcia, mogło jednak z łatwością być ponownie pochwycone. W odniesieniu do zwierząt dzikich, które zostały przez człowieka oswojone, juryści
uznawali, że pozostają one pod custodia dotychczasowego właściciela tak długo,
48
W Parafrazie Teofila jest wskazany termin trzydniowy, jako czas, w którym właściciel
oswojonego dzikiego zwierzęcia zachowywał własność zwierzęcia, pomimo oddalenia się od
niego. Nie można jednak stwierdzić, czy określenie tego terminu wywodziło się z okresu prawa
klasycznego, czy było wynikiem późniejszej interpretacji koncepcji animus revertendi i revertendi consuetudo. Finge enim meam cervam me relinquere solitam silvasque petere vel eodem
vel postero die reversuram vel etiam tertio: nunquam vero ultra tres dies mea abfuisse domo. Si
ergo intra tertium diem, intra quem reverti solita fuit, ab aliquo capta est, utpote circa dominium
laesus, actionem in rem aversus eum habebo; quodsi quarta die eam quis ceperit, nullam in eum
actionem exercebo; patet enim, cum revertendi consuetudinem non servaverit , meum sprevisse
dominium. Por.: Institutionum graeca…, 2.1.15.
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jak długo może on nad nimi sprawować jakąkolwiek kontrolę. Obejmowało to
zarówno sytuację, w której takie zwierzęta znajdowały się w zamknięciu albo na
wydzielonej przestrzeni, jak i sytuację, w której miały swobodę przemieszczania
się w swoim środowisku naturalnym, zachowując jednak nawyk powracania do
właściciela. Istnienie tego nawyku gwarantowało właścicielowi kontynuację prawa własności, pomimo oddalenia się zwierzęcia w sposób, który mógł stwarzać
pozory, że powróciło ono do swojego naturalnego środowiska. Istnienie bowiem
animus revertendi czy revertendi consuetudo pozwalało uznać, że tak oswojone
zwierzę może być kontrolowane przez właściciela.
Przesłanka powrotu do naturalnej wolności powinna być więc, moim zdaniem, interpretowana zawsze w kontekście wyzwolenia się dzikiego zwierzęcia
spod custodia dotychczasowego właściciela, w tym sensie, że zwierzę odzyskiwało stan naturalnej wolności wówczas, gdy przestawało pozostawać pod custodia osoby, która je zawłaszczyła. Interpretacja tekstu Gaiusa, uznająca powrót
do naturalnej wolności za moment późniejszy w relacji do zdarzenia, jakim było
evadere custodiam, nie tylko nie znajduje potwierdzenia w źródłach, ale rodzi
istotne problemy w określeniu, jaki status prawny miało dzikie zwierzę w momencie następującym po uwolnieniu się spod custodia, zanim jednak odzyskało
naturalis libertas. Jak wynika z analizy tekstów poświęconych nabyciu i utracie
własności zwierząt dziko żyjących, mogły one stanowić własność zawłaszczającego albo być uważane za res nullius i automatycznie utrata własności dotychczasowego właściciela skutkowała powrotem takiego zwierzęcia do stanu, w którym nie należało do nikogo i potencjalnie mogło być zawłaszczone przez każdą
osobę. Nie jest więc możliwe uznanie, że przesłanka evadere custodiam stanowi
odrębną przesłankę od powrotu do naturalnej wolności. Pomimo że juryści, określając na czym polega powrót zwierzęcia do stanu naturalnej wolności, używają określeń opisujących pewien stan faktyczny (non in conspectu est et difficilis
eius persecutio est czy vagare in silvis), to jednak pojęcie to odzwierciedla status
prawny takiego zwierzęcia jako rzeczy będącej res nullius, który jest przeciwstawiany stanowi pozostawania zwierzęcia pod custodia właściciela. Najwięcej
wątpliwości może budzić w tym kontekście kazus dzikich zwierząt, które zostały
oswojone w taki sposób, że zaczęły przejawiać revertendi consuetudo, i które nie
były trzymane przez człowieka na zamkniętej przestrzeni, ale miały możliwość
swobodnego przemieszczania się w swoim naturalnym środowisku. W stosunku
do nich zachodzi wątpliwość, czy ze względu na to, że bytowały w stanie naturalnym, jedynie czasowo powracając do właściciela, nie jest spełniona przesłanka
powrotu do naturalnej wolności, skoro oddalają się one od właściciela na taką
odległość, że nie ma możliwości sprawowania nad nimi jakiejkolwiek kontroli.
W moim przekonaniu jednak juryści uznawali, że fakt, iż takie zwierzęta miały
animus revertendi, powodował niespełnienie przesłanki evadere custodiam: osoba, która je oswoiła, mogła bowiem z łatwością je schwytać w momencie, w którym do niej powracały, a więc teoretycznie zachowywała możliwość ich kontroli.
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Koncepcja revertendi consuetudo i animus revertendi była elementem, który
gwarantował zawłaszczającemu kontynuację prawa własności w stosunku do dzikich zwierząt, których nie trzymano w zamknięciu, ale tymczasowo oddaliły się
od niego, nawet na taką odległość, że prima facie możliwe byłoby uznanie tego
za powrót do stanu naturalnej wolności. Dzięki temu, że zwierzęta te przejawiały
nawyk powrotu do określonego miejsca wskazanego przez zawłaszczającego (ul,
gołębnik, woliera dla pawi czy paśnik dla dzikich zwierząt), ich czasowe od
dalenie się od właściciela nawet na dużą odległość nie skutkowało uznaniem, że
zwierzęta odzyskały naturalis libertas, nadal bowiem uważano je za pozostające
pod custodia dotychczasowego właściciela49.

4. WNIOSKI
Occupatio – jako szczególny sposób nabycia własności, w którym władztwo
prawne nad rzeczą jest utożsamiane z samym faktem posiadania rzeczy – w prawie rzymskim dotyczyło przede wszystkim omnia, quae terra, mari, caelo capiuntur, a więc dzikiej zwierzyny, ptactwa i ryb żyjących w naturalnych zbiornikach wodnych. Takie zwierzęta stanowiące niewyodrębniony element natury
były uznawane za rzeczy niebędące niczyją własnością (res nullius), co umożliwiało każdej osobie ich zawłaszczenie niezależnie od miejsca schwytania takiego
zwierzęcia.
Za moment nabycia własności przez occupatio uznawano moment fizycznego
zawładnięcia nim z zamiarem nabycia własności bądź moment, w którym takie
zwierzę schwytano w pułapkę, z której nie mogło się wydostać.
Utrata prawa własności, równoznaczna z odzyskaniem przez zwierzę statusu
res nullius, następowała w momencie wyzwolenia się dzikiego zwierzęcia spod
kontroli zawłaszczającego i powrotu do swojego naturalnego środowiska, w którym bytowało przed schwytaniem (evaserit custodiam i in naturalem libertatem
se receperit). W przypadku zwierząt dzikich oznaczało to uwolnienie się z zamknięcia, w którym przebywały po zawłaszczeniu, i oddalenie na taką odległość,
że dotychczasowy właściciel nie wiedział, gdzie znajduje się zwierzę, albo, mimo
że je widział, nie mógł go z łatwością schwytać. W odniesieniu zaś do zwierząt
dzikich, które zostały przez człowieka oswojone, co przejawiało się poprzez na49
Metro na określenie statusu zwierząt, które wskutek oswojenia zaczęły przejawiać nawyk
powracania do właściciela, używa określenia fictio custodiae, jednak należy zgodzić się z Polarą,
który możliwość sprawowania kontroli nad oswojonym zwierzęciem w okresie, w którym tymczasowo oddaliło się od właściciela, określa jako właściwą custodia w rozszerzającej interpretacji
tego terminu, zaakceptowanej przez rzymskich jurystów. Por.: A. Metro, L’obbligazione di custodire…, s. 41 przyp. 83; G. Polara, Le venationes…, s. 127 przyp. 21.
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wyk powrotu, uznawano, że dopóki zwierzę go przejawia, pozostaje pod custodia
dotychczasowego właściciela, a więc jego oddalenie się nawet na dużą odległość
nie było uznawane za powrót do naturalnej wolności. W momencie jednak utraty animus revertendi uznawano, że zwierzę przestaje być uważane za oswojone
i jako takie nie może być z góry uznane za pozostające pod custodia dotychczasowego właściciela. Własność takiego zwierzęcia tracił więc zawłaszczający
w momencie, w którym oddaliło się od niego w taki sposób, że znikło mu z oczu,
albo pozostając w zasięgu wzroku, było trudne do schwytania. Powracało ono
wtedy do stanu naturalnej wolności, stawało się więc res nullius, której własność
potencjalnie mógł nabyć każdy przez zawłaszczenie. Rozszerzająca interpretacja
pojęcia custodia, przejawiająca się w uznaniu animus revertendi oraz revertendi
consuetudo za elementy pozwalające uznać, że zawłaszczający nie utracił możliwości kontroli dzikiego zwierzęcia, stała na straży interesów właściciela, zapobiegając utracie przysługującego mu prawa w każdym przypadku, w którym
oswojone zwierzę oddaliło się od niego na znaczną odległość. Dzięki takiej interpretacji właściciel parku myśliwskiego mógł być uznany za właściciela nie tylko
tych zwierząt, które w nim upolował, ale również takich, które żyły na swobodzie
na terenie parku, ale, będąc regularnie dokarmianymi przez właściciela w określonym miejscu i o określonej porze, przejawiały nawyk powracania do niego50.
Swoboda polowania na dzikie zwierzęta i ptaki oraz łowienia ryb w naturalnych zbiornikach wodnych zarówno na gruncie własnym, jak i cudzym opierała
się na uznaniu omnia, quae terra, mari, caelo capiuntur za res nullius, czyli rzeczy, które mogły być zawłaszczone zgodnie z regułami ius gentium, stanowiły
bowiem element natury. O ile jednak w okresie archaicznym dzikie zwierzęta
stanowiły przede wszystkim zagrożenie dla człowieka, o tyle w miarę pod
porządkowywania mu środowiska naturalnego i w miarę rozwoju gospodarki
rolnej opartej na zorganizowanej eksploatacji posiadłości ziemskich, zaczęły być
uważane za źródło korzyści, dostarczając mięsa i skór, a także rozrywki z polowania. Wraz ze wzrostem poziomu życia obywateli rzymskich i rosnącym zapotrzebowaniem na egzotyczne gatunki zwierząt i ryb do celów kulinarnych, a także
upowszechnieniem się mody na polowania jako godnego sposobu spędzania czasu
przez rzymskich nobiles oraz z popularnością publicznych spektakli z udziałem
dzikich zwierząt (venationes) takie zwierzęta zaczęły być postrzegane jako źródło pokaźnych zysków, a ich hodowle jako symbol pozycji finansowej właściciela
posiadłości ziemskiej. Ze względu na wymierne korzyści natury ekonomicznej,
jakie właściciel posiadłości ziemskiej mógł czerpać z polowania na znajdujące się
na jego gruncie dzikie zwierzęta, ptactwo i ryby oraz z zakładanych przez siebie
hodowli i parków myśliwskich, zasada nieograniczonej swobody polowania i łowienia ryb na gruncie własnym i cudzym, opierająca się na uznaniu dzikich zwierząt za res nullius, stała się w pewnym zakresie anachroniczna i nieprzystająca
50

Varro, rer. rust. 3.12.1–2.
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do realiów ekonomicznych. Powodem było to, że dzikie zwierzęta zaczęto traktować jako autonomiczne źródło dochodów pozyskiwanych z terenów posiadłości
ziemskiej. Skłoniło to rzymskich iurisprudentes do przyjęcia rozszerzającej interpretacji koncepcji custodia jako gwarancji zachowania własności schwytanego
zwierzęcia, a także rozszerzenia tradycyjnej naturalistycznej koncepcji pożytków
i uznania, że w określonych sytuacjach dzikie zwierzęta upolowane, schwytane
czy złowione na gruncie będą uznawane za fructus fundi51. Pozwoliło to w pewnym stopniu złagodzić konflikt między tradycyjną zasadą swobody polowania na
omnia, quae terra, mari, caelo capiuntur a potrzebą ochrony interesów posiadaczy ziemskich, którzy czerpali z polowania i połowu znaczne zyski i byli zainteresowani zagwarantowaniem sobie wyłącznego prawa do takiej aktywności na
własnej nieruchomości.

OCCUPATIO AS MODE OF ACQUISITION OF WILD ANIMALS
IN ROMAN LAW

Summary
The paper discusses the legal questions concerning occupatio as a way of acquiring
the ownership of wild animals ( ferae bestiae) in Roman law. According to the fundamental
principle of ius gentium, wild animals were the property of no one (res nullius) and could
be captured by anyone, at which point they became the property of the captor whether
captured on his own land or somebody else’s. Thus, the animal captured was deemed to
be the property of the captor as long as it remained under his control (custodia). As soon
as a wild animal has escaped from the control (custodiam evadere) recovering natural
liberty (libertas naturalis), it became res nullius again and belonged to the first person
who subsequently caught it.
The problems discussed by the Roman jurists focused, first of all, on determining
the moment in which a captor acquired the property of a wild animal: whether it became
the property of a hunter as a result of having been severely wounded and prosecuted by
him, or if it was necessary to actually capture it. The Roman jurists also considered the
question of a wild animal caught in a trap.
The other issue elaborated by classical jurisprudence was the concept of custodia
as a guaranty of keeping ownership of a wild animal and the related concept of natural
liberty as a state opposite to custodia, in which a wild animal preserved the status of
res nullius and thus could be captured by anyone. According to the evidence given by
51
D. 7.1.9.5; D. 7.1.62 pr.; D. 22.1.26; PS. 3.6.22. Por.: G. Polara, Le venationes…, s. 224–247;
R. Cardilli, La nozione giuridica di fructus, Napoli 2000, s. 217–218; Z. Benincasa, ‘Si vivariis
inclusae ferae’…, s. 36–40.
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legal texts, the concept of custodia was interpreted very widely as a possibility to control
a wild animal. It referred not only to wild animals kept enclosed, but also to the tame ones
(mansuetae) that live in their natural environment but preserved a habit of returning to
their owners (consuetudo revertendi).
The attention that classical jurisprudence paid to the question of acquiring the
property of wild animals indirectly shows that at the end of the republic the profits from
hunting and fishing became a conspicuous source of revenue for Roman landowners so
they tended to keep to themselves the exclusive right to hunt on their land.

STUDIA IURIDICA LIX
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PRZEŻYTKI USTAWODAWSTWA WYZNANIOWEGO
W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

Współczesne prawo polskie nadal swoim zasięgiem obejmuje pojedyncze
akty ustawodawcze z zakresu problematyki wyznaniowej wydane w okresie międzywojennym. Są to: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
22 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego
nieposiadającego hierarchii duchownej1, Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o składkach na rzecz Kościoła Katolickiego2, Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej
Polskiej, Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego
Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej3 oraz Ustawa z dnia 25 marca
1938 r. o wytwarzaniu i handlu dewocjonaliami i przedmiotami kultu religijnego4. Wymienione akty nie zostały dotychczas uchylone ani przez parlament, ani
w drodze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (TK) stwierdzającego ich niekonstytucyjność.
Akty te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje Rozporządzenie
z 1928 r. i Ustawy z 1936 r. Dotyczą one niektórych podmiotów prawa wyznaniowego (związków wyznaniowych mniejszości religijnych). Określają zasady ich
relacji z państwem oraz status prawny, w szczególności organizację wewnętrzną, problematykę reprezentacji w obrocie prawnym, kwestię osobowości prawnej
wyznaniowych jednostek organizacyjnych oraz niektóre szczegółowe uprawnienia i obowiązki, a także pewne aspekty statusu duchowieństwa5. Drugą grupę
stanowią Ustawa z 1932 r. i Ustawa z 1938 r., dotyczące przedmiotowych aspektów stosunków wyznaniowych, odpowiednio: wymiaru i poboru składek na rzecz
Kościoła Katolickiego, a także limitowania wytwarzania i handlu dewocjonaliami
Dz.U. nr 38, poz. 363 ze zm., dalej: Rozporządzenie Prezydenta RP z 1928 r. lub Rozporządzenie z 1928 r.
2
Dz.U. nr 35, poz. 358, dalej: Ustawa z 1932 r.
3
Dz.U. nr 30, poz. 240 ze zm.; Dz.U. nr 30, poz. 241 ze zm., dalej: Ustawy z 1936 r.
4
Dz.U. nr 19, poz. 149, dalej: Ustawa z 1938 r.
5
Por.: J. Sawicki, Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w państwie polskim, Warszawa 1937, s. 178–179, 197, 208.
1
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oraz przedmiotami kultu religijnego chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Oprócz
kryterium przedmiotu regulacji powyższa klasyfikacja jest także adekwatna do
ustaleń w sprawie wygaśnięcia norm prawnych zawartych w rzeczonych aktach
prawnych w wyniku desuetudo (odwykania)6.
Analiza miejsca wspomnianych aktów normatywnych we współczesnym polskim systemie prawnym będzie się wiązać z koniecznością odniesienia się do
dylematów ogólnych – związanych z zasadą bezpośredniego stosowania konstytucji, zasadą hierarchicznego systemu źródeł prawa, czy kwestią katalogu faktów
prawotwórczych w polskim systemie prawa.
Obecnie wymienione akty są już anachroniczne. Mają znamiona wyizolowanych fenomenów w rodzimym systemie prawnym. Istnieją w oderwaniu od
swego pierwotnego, historycznego kontekstu aksjologicznego i podstaw konstytucyjnych, szczególnie w zakresie relacji państwo – związki wyznaniowe. Ich ratio legis jest już w zdecydowanej mierze nieaktualna. Państwo polskie, pomimo
że Ustawa konstytucyjna z dnia 17 marca 1921 r.7 opierała się m.in. na zasadzie
państwa liberalnego8, po tzw. zamachu majowym w 1926 r. nabierało coraz wyraźniej cech autorytarnych. Formalnym, najpełniejszym tego wyrazem okazała
się Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.9. Akt ten głosił m.in. zasadę
wyższości interesów państwa nad indywidualnymi interesami obywateli. Kładł
nacisk na obowiązki obywateli wobec państwa, a nie na ich prawa i wolności10.
Niektórzy komentatorzy mówili wręcz o „faszyzacji życia publicznego” po roku
1935. Faktem okazało się nasilenie ekscesów nacjonalistycznych oraz ksenofobicznych po śmierci Józefa Piłsudskiego11, a przede wszystkim w praktyce większa akceptacja władz dla tego rodzaju zachowań. W II Rzeczypospolitej (RP) idea
konstytucyjnych wolności i praw jednostki była ograniczona na podstawie kryterium obywatelstwa, czyli kryterium politycznego. Przepisy wyznaniowe obu
przedwojennych konstytucji wskazywały na system zwierzchnictwa państwa nad
związkami wyznaniowymi12. Państwu została przyznana kompetencja do dyskrecjonalnego uznawania związków wyznaniowych działających na jego terytorium13. Doceniało ono znaczenie pierwiastka religijnego w sferze jego działania.
6
Szerzej nt. odwykania zob.: Z. Ziembiński, Desuetudo, „Pastwo i Prawo” 1994, z. 11, s. 3–8;
T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2013, s. 150–151.
7
Dz.U. nr 44, poz. 267; Dz.U. nr 79, poz. 550; Dz.U. nr 101, poz. 935.
8
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa
2009, s. 512.
9
Dz.U. nr 30, poz. 227.
10
Por.: J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju…, s. 531.
11
Por.: L. Krzywicki, Ekscesy antyżydowskie na polskich uczelniach w latach trzydziestych
XX wieku, Warszawa 2009, s.15–119.
12
Zob.: art. 110–116 oraz art. 120 Ustawy konstytucyjnej z 1921 r. oraz art. 5 i 81 Ustawy
konstytucyjnej z 1935 r.
13
W sumie w okresie międzywojennym w sposób odpowiadający wymogom konstytucyjnym
uznanie uzyskało siedem kościołów i innych związków wyznaniowych. Były to: Kościół Katolic-
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Skutkiem było odrzucenie neutralności światopoglądowej. W szczególności przejawem tego była obowiązkowa nauka religii uznanych związków wyznaniowych
dla młodzieży do ukończenia 18 lat, należącej do właściwej konfesji, w szkołach
utrzymywanych w całości lub w części przez państwo lub samorząd. Druga RP
okazała się w praktyce wyznaniowym państwem katolickim, zapewniającym
Kościołowi Katolickiemu pozycję dominującą14. Wiążące nasz kraj prawo międzynarodowe nieefektywnie chroniło podstawowe wolności i prawa jednostki.
Godne odnotowania jest, że Polska, będąc sygnatariuszem tzw. małego traktatu
wersalskiego z 28 czerwca 1919 r.15, w dniu 13 września 1934 r. wypowiedziała
procedurę odwoławczą do Ligii Narodów (art. 12)16.
Współczesna Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.17, szczególnie w sferze
wolności i praw człowieka, pod względem aksjologicznym jest heterogeniczna.
Widoczny jest w niej przede wszystkim wpływ doktryny liberalnej oraz katolickiej nauki społecznej. Ustrojodawca odwołał się do koncepcji prawnonaturalnej,
wskazując przyrodzoną godność ludzką jako podstawę wolności i praw jednostki
(zob. art. 30)18. Już od 29 grudnia 1989 r. do fundamentów polskiego systemu
prawnego została wprowadzona zasada demokratycznego państwa prawnego19.
Jej komponentem, wyodrębnionym w obecnej ustawie zasadniczej, jest zasada
legalizmu (zob. art. 7). W dziedzinie relacji między państwem a wspólnotami religijnymi Konstytucja z 1997 wyraża koncepcję tzw. przyjaznego rozdziału tych
podmiotów. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała najważniejsze akty prawa międzynarodowego z zakresu wolności i praw człowieka – w 1977 r. Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka ONZ (MPPCz)20 oraz w 1993 r. Konwencję o Ochroki i Żydowski Związek Religijny, Wschodni Kościół Staroobrzędowy nieposiadający hierarchii
duchownej, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Muzułmański Związek Religijny w RP, Karaimski Związek Religijny w RP oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Państwo polskie,
poza konfesjami posiadającymi uznanie na podstawie przepisów dawnych państw zaborczych,
uznało tylko jeden nowy związek wyznaniowy – Wschodni Kościół Staroobrzędowy nieposiadający hierarchii duchownej.
14
Artykuł 114 Konstytucji z 1921 r., utrzymany w mocy przez Konstytucję z 1935 r., stanowił:
„Wyznanie rzymskokatolickie będące religią przeważającej większości narodu zajmuje w Państwie naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań. Kościół rzymskokatolicki rządzi
się własnymi prawami. Stosunek państwa do kościoła będzie określony na podstawie układu ze
Stolicą Apostolską, który podlega ratyfikacji przez Sejm”.
15
Dz.U. z 1920 r., nr 110, poz. 72.
16
Historia dyplomacji polskiej. Tom IV 1918–1939, red. P. Łosowski, Warszawa 1995, s. 484.
17
Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
18
Zob.: P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 roku, Warszawa 2008, s. 80.
19
Zob.: T. Chouvain, J. Winczorek, P. Winczorek, Wprowadzenie państwa prawnego do porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, red. S. Wronkowska, Warszawa 2006, s. 20–29.
20
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167);
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (Dz.U z 1977 r., nr 38,
poz. 169).
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nie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. (EKPCz)21. W związku
z tym Polska uznała jurysdykcję organów międzynarodowych we wspomnianej
dziedzinie. Konwencja z 1950 r. wywarła czytelny wpływ na przepisy rozdziału
drugiego Konstytucji RP z 1997 r. Założenia liberalne oraz akty prawa międzynarodowego uwarunkowały także nową treść polskiego ustawodawstwa wyznaniowego od roku 198922. Wymóg przestrzegania powyższych standardów w dziedzinie wolności i praw człowieka wynika współcześnie także z aktów prawa
pierwotnego Unii Europejskiej. Polska stała się jej członkiem 1 maja 2004 r.
Treść analizowanego ustawodawstwa przedwojennego uzasadnia liczne zastrzeżenia dotyczące jego zgodności z odpowiednimi postanowieniami obecnej
Konstytucji RP, art. 9 EKPCz czy art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP)23. W wielu przypadkach wątpliwości co do
konstytucyjności byłyby zasadne już w świetle przepisów wyznaniowych ustaw
konstytucyjnych z okresu międzywojennego24. Tym bardziej współcześnie wydaje się, że w większości przypadków zachodzi duże prawdopodobieństwo tzw.
wtórnej niekonstytucyjności25. Rozpatrywane akty ustawodawcze zostały wydane kilkadziesiąt lat przed wejściem w życie Konstytucji z 1997 r. W szczególności
zawarte w nich przepisy upoważniające do wydania rozporządzeń, czy to przez
Radę Ministrów, czy przez właściwego ministra, nie odpowiadają wymogom
określonym w art. 91 ust. 1 współczesnej ustawy zasadniczej. Nie zawierają one
bowiem wytycznych co do treści rozporządzeń.
Zarazem za niezgodne z zasadą poszanowania przez państwo niezależności
związków wyznaniowych w ich zakresie (art. 25 ust. 3) należy uznać przepisy
ustawodawstwa z 1928 r. i z 1936 r., przyznające organom państwowym szczebla centralnego i lokalnego istotne oraz dyskrecjonalne uprawnienia w zakresie
nadzoru nad duchowieństwem, organami wewnętrznymi Wschodniego Kościoła
Staroobrzędowego nieposiadającego hierarchii duchownej (WKS), Muzułmańskiego Związku Religijnego (MZR) i Karaimskiego Związku Religijnego (KZR),
a także w dziedzinie tworzenia właściwych jednostek organizacyjnych tych konDz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284.
Zob.: preambuły do ustaw z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 231, poz. 1965 ze zm.) oraz o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w RP (Dz.U. nr 29, poz. 154 ze zm.); szerzej: M. Pietrzak, Stosunki między państwem
i Kościołem w świetle ustaw wyznaniowych z 17 maja 1989 r., „Państwo i Prawo” 1991, z. 1, s. 3–15
oraz T. J. Zieliński, Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 r. jako „magna
charta” swobód światopoglądowych w Polsce, [w:] Prawo wyznaniowe w Polsce (1989–2009).
Analizy–dyskusje–postulaty, red. D. Walencik, Katowice–Bielsko-Biała 2009, s. 53–65.
23
Por.: W. Brzozowski, Przedwojenne ustawodawstwo wyznaniowe a Konstytucja RP
z 1997 r., „Przegląd Legislacyjny” 2013, nr 1, s. 11–22.
24
W sumie w okresie międzywojennym obowiązywały w zasadzie niezmienione konstytucyjne podstawy stosunków wyznaniowych. Konstytucja z 1935 r. na podstawie art. 81 utrzymywała bowiem w mocy zdecydowaną większość przepisów wyznaniowych Konstytucji z 1921 r.
25
Szerzej: R. Hauser, J. Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w Orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2010, s. 28–31.
21

22
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fesji. Kompetencje nadzorcze obejmują m.in.: obowiązek powiadomienia organów nadzoru, prawo zgłaszania sprzeciwu wobec uchwał organów kolegialnych,
uznanie wyboru piastunów organów wewnętrznych, rejestrację gmin wyznaniowych, prawo sprzeciwu wobec kandydatów na duchownych, przyjęcie przysięgi
od piastunów organów wewnętrznych, prawo żądania usunięcia ze stanowiska,
prawo udzielania dyspensy od ustawowych wymogów dotyczących kandydatów
na urzędy. Ingerencja naczelnych organów państwowych jest szczególnie widoczna przy ustanawianiu naczelnych organów kierowniczych rzeczonych wspólnot26.
W sumie we wspomnianych aktach normatywnych mamy do czynienia ze zmodernizowaną instytucją starego placetum regium27. W swojej ogólnej wymowie
jako najbardziej „liberalne” można uznać Rozporządzenie Prezydenta z 1928 r.,
jako zaś najbardziej restrykcyjna wydaje się ustawa dotycząca MZR.
W kategoriach naruszenia zasady niezależności związków wyznaniowych
w relacjach z państwem można traktować także przewidziane przez Ustawy
z 1936 r. wymogi uzyskania zgody właściwych organów administracji państwowej na dysponowanie przez MZR i KZR majątkiem nieruchomym, ewentualnie
jego pewnymi składnikami. Przykładowo od zgody odpowiedniego wojewody
uzależniono zbycie obciążenia, zamianę, a nawet zmianę przeznaczenia majątku
nieruchomego należącego do MZR i KZR. Przepisy tego rodzaju można również
oceniać jako kolidujące z art. 64 ust. 3 Konstytucji z 1997 r. Przewidują one ograniczenia prawa własności w stopniu naruszającym jego istotę. Nie zostały także
spełnione przesłanki ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw przewidziane w art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej28.
Zarzut niezgodności z zasadą poszanowania przez państwo niezależności
związków wyznaniowych można postawić także wymogowi uzyskania przez
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie zgody ministra właściwego do spraw wyznań religijnych na otwarcie szkół duchownych, których celem byłoby przygotowywanie kandydatów na duchownych i nauczycieli religii muzułmańskiej.
Ustawa o stosunku Państwa do MZR przewiduje zarazem nadzór ww. ministra
nad szkołami tego typu, w tym zatwierdzanie programu nauki i regulaminów
wewnętrznych oraz warunków przyjmowania uczniów. Nauczycieli tych szkół
26
Ustawa z 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego (MZR)
w RP wprowadza liczne wymogi, jakie powinien spełniać kandydat na Muftiego: 1) obywatelstwo
polskie; 2) znajomość języka polskiego w słowie i piśmie; 3) ukończenie 40. lat; 4) kończenie
wyższych studiów teologicznych lub języków wschodnich; 5) nieskazitelność obywatelska. Znamienne, że odpowiedni minister może udzielić dyspensy od wszystkich wymogów z wyjątkiem
nieskazitelności obywatelskiej.
27
J. Sawicki, Studia nad położeniem prawnym…, s. 174, 195.
28
Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, kiedy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony
środowiska, zdrowia lub moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia
te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
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mianuje Mufti, ale w porozumieniu z właściwą władzą szkolną. W sumie muzułmańskie szkolnictwo religijne w świetle Ustawy z 1936 r. zostało poddane
drobiazgowemu nadzorowi administracji państwowej.
Za niezgodne natomiast z zasadą wzajemnej niezależności państwa i związków wyznaniowych w dziedzinie finansowej należy uznać ogólne przepisy Rozporządzenia z 1928 r. oraz Ustaw z 1936 r. przewidujące wsparcie materialne
państwa dla WKS, MZR i KZR. Wspomniane postanowienia rodzą także wątpliwości z punktu widzenia zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych w RP. Państwo wspiera bowiem nie określoną działalność pożyteczną ze
względów ogólnospołecznych, lecz organizacje będące nośnikami monoteistycznego światopoglądu religijnego.
W zakresie, w jakim Ustawy z 1936 r. przewidują w ramach MZR i KZR
obowiązek odmawiania modlitw w intencji Rzeczypospolitej Polskiej i jej prezydenta, względnie w święta państwowe obowiązek organizowania nabożeństw
w intencji państwa, Prezydenta RP, rządu i wojska, można je uznać za niezgodne
z konstytucyjną wolnością sumienia i religii (art. 53 ust. 1) oraz z zakazem zmuszania kogokolwiek do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych (art. 53 ust. 6)29. Jako sprzeczne z powyższym zakazem wypada ocenić
przewidziane w aktach z 1928 r. i z 1936 r. obowiązkowe przysięgi z elementami odwołującymi się do odpowiedniej religii, składane przez duchownych oraz
piastunów naczelnych władz właściwych związków wyznaniowych. Przysięgi
powinny być złożone przed odpowiednimi organami administracji państwowej
jako warunek objęcia urzędów (stanowisk). Powyższe wymogi budzą także wątpliwości w kontekście zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych30. Państwo uznaje bowiem walor czynnika religijnego jako koniecznego

Zarazem współcześnie dostrzegalne okazują się braki Ustaw z 1936 r. w zakresie zagwarantowania wolności praktykowania religii członkom MZR i Karaimskiego Związku Religijnego
(KZR). Nie zapewniono im w szczególności prawa do dokonywania uboju zwierząt zgodnego
z nakazami religijnymi na własne potrzeby oraz prawa do noszenia stroju zgodnego z nakazami
wyznawanej religii, także w instytucjach publicznych. Nie przewidziano preferencji dla podatników w przypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą, prowadzoną przez osoby
prawne wyżej wymienionych związków wyznaniowych w stopniu przewidzianym w indywidualnym ustawodawstwie wyznaniowym dotyczącym kościołów chrześcijańskich z lat 1989–1991,
ani nawet z lat 1994–1997. Ów brak można oceniać jako niezgodny z zasadą równouprawnienia
kościołów i innych związków wyznaniowych (art. 25 ust. 1 Konstytucji). W wyroku z 14 grudnia
2009 r., (sygn. akt K 55/07) Trybunał Konstytucyjny (TK) stwierdził jednak m.in., że prawodawca
konstytucyjny dopuszcza czasowe zróżnicowanie wspólnot religijnych do chwili uzyskania przez
nie ostatecznego statusu. Zob. krytyczną glosę do tego wyroku W. Brzozowskiego w: „Państwo
i Prawo” 2010, z. 5, s. 126–131.
30
Szeroko i wyczerpująco nt. powyższej zasady zob.: W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Warszawa 2011, oraz W. Brzozowski, [w:] Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T. J. Zieliński, Warszawa 2009.
29

PRZEŻYTKI USTAWODAWSTWA WYZNANIOWEGO...

47

w sferze swego działania31. Pośrednio opowiada się za monoteistyczną koncepcją
Absolutu. Rzeczone normy wskazują także na instrumentalne podejście państwa
(ustawodawcy oraz administracji) do religii. Można bowiem odnieść wrażenie,
że ustanawiając wymogi przysięgi z elementami religijnymi, państwo zamierza
wywierać presję moralną na piastunów określonych stanowisk w WKS, MZR
i KZR w celu zagwarantowania sobie ich lojalności. Złamanie owej lojalności
byłoby traktowane jako złamanie przysięgi, czyli grzech ciężki.
Za niezgodny z wolnością religii (art. 53 ust. 2 Konstytucji) w związku z wolnością zrzeszania się (art. 58 ust. 1) wypada uznać art. 1 ustawy o stosunku Państwa do MZR stanowiący, że ogół wyznawców islamu na obszarze Polski tworzy
MZR. Nadaje to Związkowi charakter korporacji przymusowej, mającej skupiać
wszystkich muzułmanów w RP zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Pośrednio z analizowanego przepisu wynika, że MZR ma mieć charakter monopolistyczny, tym samym wykluczone jest istnienie innych islamskich
związków wyznaniowych.
Z kolei przepisy mówiące o obowiązku nauczania religii w szkołach młodzieży wyznania odpowiednio muzułmańskiego i karaimskiego wzbudzają
uzasadnione wątpliwości co do zgodności z gwarantowanym konstytucyjnie fakultatywnym charakterem nauczania religii w szkołach (art. 53 ust. 4) oraz z obowiązkiem uwzględnienia w zakresie wychowania religijnego i moralnego stopnia
dojrzałości dziecka, jego wolności sumienia i wyznania oraz przekonań (art. 53
ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1).
Ograniczenia gwarantowanej konstytucyjnie autonomii wymienionych
wspólnot religijnych (art. 25 ust. 3), czyli ich uprawnienia do swobodnego tworzenia i zmiany własnego prawa wewnętrznego obowiązującego w ramach danej konfesji32, można postrzegać przede wszystkim w ustawowym wymogu uznania właściwych statutów (prawa wewnętrznego) przez Radę Ministrów jako przesłanki
ich obowiązywania. Wydaje się, że z zasadą poszanowania autonomii związków
wyznaniowych przez państwo są także niezgodne zawarte w Ustawach z 1936 r.
wymogi stwierdzenia przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, że szczegółowe przepisy i regulaminy wydane w celu wykonania statutów
odpowiednio MZR i KZR nie zawierają postanowień sprzecznych z ustawami
oraz z rzeczonymi statutami. Miałyby to być przesłanki obowiązywania tych aktów wykonawczych do statutów.
Trzeba zauważyć, że obecnie istniejący stan w dziedzinie prawa wewnętrznego WKS, MZR i KZR godzi w zasadę bezpieczeństwa obrotu prawnego, względ-

Szczególnie kuriozalne jest zawarte w przysiędze członków Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR, składanej przed objęciem urzędu na ręce wojewody lub jego zastępcy, zobowiązanie nie tylko do przestrzegania praw RP, ale także Koranu.
32
. Szerzej: P. Borecki, Autonomia kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15, s. 85–10.
31

48

Paweł Borecki

nie pewności prawa33. Wciąż bowiem formalnie obowiązują rozporządzenia Rady
Ministrów o uznaniu statutów tych konfesji34, a zarazem w praktyce konfesje te
funkcjonują, opierając się na innych aktach prawa wewnętrznego, ustanowionych
i zmienianych swobodnie przez ich organy wewnętrzne35. Podmioty wchodzące
w stosunki prawne z WKS, MZR czy KZR mogą mieć nieusuwalne trudności
w ustaleniu zwłaszcza, czy dana wspólnota jest reprezentowana przez odpowiednio umocowany do działania organ. Członkowie wymienionych związków wyznaniowych mogą mieć istotne trudności w określeniu w szczególności swych
uprawnień korporacyjnych.
Naruszenia autonomii wspólnot religijnych można ponadto upatrywać w zbyt
szczegółowym określeniu przez ustawodawcę ich wewnętrznych kwestii organizacyjnych, np. organów wewnętrznych, ich szczegółowych kompetencji, liczebności czy zasad tworzenia gmin wyznaniowych36. Tego rodzaju zagadnienia
powinny być unormowane samodzielnie przez same zainteresowane wspólnoty
religijne w ich prawie wewnętrznym. Państwo powinno co najwyżej określić zasady uzyskania osobowości prawnej przez wyznaniowe jednostki organizacyjne
oraz ogólne zasady ich reprezentacji w obrocie prawnym.
Jako potencjalnie kompromitującą dla państwa polskiego należy oceniać
Ustawę z dnia 25 marca 1938 r.37. Ustawa ta w istocie rzeczy wprowadzała segregację wyznaniową w zakresie wytwarzania i handlu dewocjonaliami oraz
przedmiotami kultu religijnego trzech religii: chrześcijańskiej, mojżeszowej
i muzułmańskiej. Wymienione czynności merkantylne są dozwolone osobom fi33
Przez pewność prawa, jak stwierdza A. Zieliński, należy rozumieć odznaczanie się przez
prawo cechami gwarantującymi możność polegania na przepisach prawnych jako na czymś, czego
można być pewnym, co budzi zaufanie i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. A. Zieliński, Pewność prawa, [w:] Jakość prawa, Warszawa 1996, s. 43.
34
Zob.: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1928 r. o uznaniu Statutu
Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego nieposiadającego hierarchii duchownej (Dz.U. nr 210,
poz. 482); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 72, poz. 517); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Karaimskiego Związku
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 72, poz. 518). Wymienione akty podaje jako
obowiązujące serwis LEX. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. jako obowiązujące podaje także Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP.
35
Zob.: statut Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego nieposiadającego hierarchii duchownej z 2009 r., statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 2009 r., statut Karaimskiego
Związku Religijnego w RP. P. Borecki, C. Janik [red.], Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich
związków wyznaniowych w Polsce. Wybór aktów prawnych, Warszawa 2012, s. 41–76; zob. także:
http://www.mzr.pl/pl/info.php?id=7 (dostęp: 14 maja 2014). Po II wojnie światowej dostosowanie
działalności WKS, MZR i KZR do nowych warunków nastąpiło w drodze wydania nowych statutów zatwierdzonych przez Urząd ds. Wyznań. WKS otrzymał nowy statut dopiero w 1984 r.,
MZR – w 1969 (1971), KZR – w 1974 r.
36
Zob.: przypis 5 niniejszego artykułu.
37
T. J. Zieliński, Ustawodawstwo II Rzeczypospolitej wymierzone w wyznawców judaizmu,
„Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 29–49.
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zycznym wyłącznie tej religii, której dane wytwory dotyczą, oraz osobom prawnym, których wszystkie władze są sprawowane przez osoby danej religii. Analogiczne ograniczenia przewidziano wobec osób zatrudnionych przy wytwarzaniu
dewocjonaliów oraz przedmiotów kultu religijnego. Zatrudniania innych osób
zabroniono. Przewidziano, że wytwórnie oraz zakłady sprzedaży wspomnianych
przedmiotów, które nie dostosują się do wymogów rzeczonej ustawy, zostaną
zlikwidowane w ciągu dwóch lat od jej wejścia w życie. Ponadto przewidziano
całkiem surowe (jak na warunki z 1938 r.) sankcje karne dla osób prowadzących
przemysł (działalność gospodarczą) z naruszeniem przepisów Ustawy z 1938 r.
lub przepisów doń wykonawczych38. Opisane regulacje jawią się jako sprzeczne
z konstytucyjnym zakazem dyskryminacji, w szczególności w życiu gospodarczym, z przyczyn religijnych (art. 32 ust. 2 Konstytucji). Restrykcje przewidziano
jedynie w odniesieniu do wyznawców trzech religii monoteistycznych: chrześcijaństwa, islamu i judaizmu, najliczniej współcześnie wyznawanych na terytorium Polski. Ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
oraz zatrudnienia osób wspomnianych religii są sprzeczne odpowiednio z gwarantowaną w art. 20 Konstytucji wolnością działalności gospodarczej, względnie
z wolnością wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy (art. 65
ust. 1). Zarazem nie zachodzą przesłanki uzasadniające wprowadzenie tego rodzaju ograniczeń, przewidziane w art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej. Ograniczenia te naruszają poprzez głęboką ingerencję w sferę rzeczonych wolności zasadę
proporcjonalności.
Analizowana ustawa czyni wyznanie człowieka kryterium istotnym dla organów państwowych. O przynależności wyznaniowej, na potrzeby regulacji
z 1938 r., miał decydować stan ujawniony w księgach stanu cywilnego. Ten stan
rzeczy koliduje z prawem jednostki do zachowania w tajemnicy swej przynależności wyznaniowej, co mieści się w zakresie gwarantowanej przez art. 53 ust. 1
Konstytucji wolności sumienia i religii. Zarazem art. 53 ust. 7 Konstytucji stanowi, że nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Samą segregację wyznaniową, jako opartą na zasadzie stygmatyzacji oraz wykluczenia, bez
względu na zakres, należy uznać za sprzeczną z przyrodzoną i niezbywalną godnością człowieka. Zatem całą Ustawę z 1938 r. można uznać za kolidującą z art.
30 Konstytucji.
Za nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą prawa do sądu (art. 45 ust. 1)
czy zasadą sądowego wymiaru sprawiedliwości (art. 175 ust. 1) należy uznać
przyznanie kompetencji do orzekania w sprawach o wykroczenia przewidziane
w Ustawie z 1938 r. władzom administracji ogólnej.
38
Artykuł 5 Ustawy z 1938 r. przewiduje, o ile czyn nie jest zagrożony karą w powszechnych
ustawach karnych, karę aresztu do 3 miesięcy i grzywny do 3000 zł lub jedną z tych kar. Przewidziano również konfiskatę przedmiotów pochodzących z wykroczenia.
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Ustawa o składkach na rzecz Kościoła katolickiego szczegółowo normuje
zagadnienie świadczeń pieniężnych ze strony wiernych na potrzeby parafii katolickich. Szczegółowo ustawodawca uregulował m.in. problematykę ustanawiania rzeczonych świadczeń39, zasady ich wymiaru40 oraz przymusowej egzekucji przez organy państwowe. Prawodawca państwowy podjął się drobiazgowego
unormowania wewnętrznych zagadnień Kościoła katolickiego, zwłaszcza świadczeń na jego rzecz ze strony wiernych oraz ustroju czy zasad powoływania wewnętrznych organów w parafiach katolickich. Wspomniane kwestie powinny być
przedmiotem regulacji prawa kościelnego, a nie państwowego. Omawianą ustawę
można zatem w całości uznać za niezgodną z zasadą poszanowania autonomii
Kościoła w jego zakresie, a także poszanowania jego niezależności. Dotyczy to
m.in. przymusowej egzekucji zaległych składek na podstawie przepisów o postępowaniu przymusowym w administracji41. Ponadto nałożenie składki zwyczajnej
wyższej niż 5% uzależniono zwłaszcza od zatwierdzenia na wniosek ordynariusza przez wojewódzką władzę administracji ogólnej w porozumieniu z izbą
skarbową. Ustawodawca ograniczył także możliwość przeznaczania środków ze
składek nadzwyczajnych do sprecyzowanych celów.
W istocie rzeczy Ustawa z 1932 r. pozbawia osoby konfesji katolickiej prawa
do zachowania milczenia, co do swego wyznania. Jest to jedno z zasadniczych
uprawnień mieszczących się w ramach wolności sumienia i religii, gwaranto
wanej przez art. 53 ust. 1 Konstytucji. Organy strasburskie oraz Komitet Praw
Człowieka ONZ zaliczają wspomniane uprawnienie do zakresu wolności myśli,
sumienia i wyznania (religii), o której mowa odpowiednio w art. 9 ust. 1 Kon
wencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, czy w art. 18
ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
Analizowane akty prawne miejscami wyraźnie ujawniają swój anachronizm.
W szczególności występują w nich nazwy organów ministerialnych, np. Minister
Przemysłu i Handlu, Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych czy Minister Spraw Wojskowych. Ta nomenklatura nie odpowiada współczesnej organizacji naczelnych organów administracji rządowej lub jej nazewnictwu. Ustawy z 1936 r. odwołują się do zasięgu
terytorialnego Polski przed wybuchem II wojny światowej. Jako siedziba muzułDla uchwalania składek zwyczajnych przewidziano, że zgromadzenie parafialne (składające się z osób opłacających składki), zwołane przez miejscowego duszpasterza na wniosek rady
parafialnej, powinno wybrać przedstawicielstwo (od 6 do 15 osób, w tym proboszcz lub jego urzędowy zastępca).
40
Przewidziano dwa rodzaje składek: zwyczajne i nadzwyczajne. Składki zwyczajne nie
mogą przewyższać 5% podstawy wymiaru i mogą być uchwalane na okres nie dłuższy niż 5 lat.
Składki nadzwyczajne według ustawy mogą być tylko jednorazowe, ale ich pobieranie może być
rozłożone na wiele lat.
41
Nieuiszczane składki według Ustawy z 1932 r. ściąga na wniosek rady parafialnej zarząd
gminy w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowem w administracji (Dz.U. nr 36, poz. 342).
39

PRZEŻYTKI USTAWODAWSTWA WYZNANIOWEGO...

51

mańskiego Muftiego oraz karaimskiego Hachana wskazane zostało miasto Wilno. Natomiast jako miejsce zjazdu kompetentnego do wyboru Hachana ustawa
o stosunku Państwa do KZR w RP wskazuje miasto Nowe Troki. Ustawa o stosunku Państwa do MZR w RP jako jeden z organów nadzoru wskazuje Wojewodę Wileńskiego. Nieaktualne są także przepisy przewidujące zatwierdzenie wysokości właściwych opłat za wystawiane przez związki dokumenty (np. odpisy,
zaświadczenia). Dotyczą one bowiem stanu prawnego, w którym prawnie uznane
wspólnoty religijne wykonywały pewne funkcje publicznoprawne, w szczególności prowadziły akta stanu cywilnego. Nadto jako anachronizm należy oceniać
autorytarny model kierowania oraz reprezentacji MZR i KZR, zgodnie którym
na czele tych wspólnot religijnych stoją dożywotnio obsadzone organy kolegialne
odpowiednio – Mufti oraz Hachan. Można przypuszczać, że taki model kierownictwa nie odpowiada aspiracjom przynajmniej części członków odpowiednich
związków. Rozporządzenie Prezydenta RP z 1928 r. przyznaje duchownym Kościoła szczególne uprawnienia, które postrzega ustawodawca w kategoriach przywilejów. Do tradycji wręcz średniowiecznego w swej genezie brachium seculare
nawiązują postanowienia Ustaw z 1936 r. przewidujące udzielanie pomocy przez
władze państwowe władzom i urzędom odpowiednich konfesji przy wykonywaniu zarządzeń w razie zawieszenia duchownego w czynnościach lub złożenia go
z urzędu oraz we wszystkich innych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące prawo. Anachronizm Ustaw z 1936 r. wynika także z częściowej recepcji w tych aktach postanowień dawnej carskiej ustawy „dla wyznań obcych”42.
W analizowanych aktach normatywnych spotykamy również niewystępujące we
współczesnej polszczyźnie formy językowe. Na anachronizm wskazuje też forma
aktu z 1928 r. – jest to rozporządzenie Prezydenta RP. Współczesny, przewidziany przez Konstytucję z 1997 r., system źródeł prawa nie przewiduje tej kategorii
aktów normatywnych jako źródeł prawa powszechnie obowiązującego43. Rzeczony rodzaj aktów ustawodawczych przewidywała jedynie w latach 1926–1935
znowelizowana 2 sierpnia 1926 r.44 Ustawa konstytucyjna z 1921 r.
Pomimo podanych wyżej zastrzeżeń wszystkie omawiane akty normatywne
z okresu międzywojennego korzystają z domniemania konstytucyjności. Jedynym organem kompetentnym do wiążącego stwierdzenia ich niezgodności z ustawą zasadniczą lub z niektórymi ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi
i tym samym do ich uchylenia jest Trybunał Konstytucyjny. Zarazem jednak podmioty stosujące Konstytucję, zgodnie z zasadami wyrażonymi w jej art. 8 ust. 1,
42
K. Krasowski, Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne,
Poznań 1988, s. 202, 209.
43
Zgodnie z art. 234 Konstytucji z 1997 r. jedynie w sytuacji nadzwyczajnej – jeżeli w czasie
stanu wojennego, gdy Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent RP może wydawać na
wniosek Rady Ministrów rozporządzenia z mocą ustawy, ale w granicach i na zasadach określonych w samej Konstytucji.
44
Dz.U. nr 78, poz. 442.
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powinny dać pierwszeństwo normom ustrojowym, szczególnie w sprawach wyznaniowych, o ile odpowiednie przepisy Konstytucji nie odsyłają do ustaw. Podmioty te muszą dokonać wykładni terminów konstytucyjnych i ewentualnie dać
im pierwszeństwo przed ustawodawstwem międzywojennym. Narażają się one
na ryzyko zakwestionowania ich działań na drodze sądowej. Organy administracji wyznaniowej, odstępując od stosowania w szczególności restrykcyjnych
przepisów indywidualnego ustawodawstwa wyznaniowego z 1928 r. i z 1936 r.
ze względu na wyraźną kolizję wielu ich postanowień, zwłaszcza z art. 25 ust. 3
i art. 53 ust. 1, 2 i 6 Konstytucji, narażają się na zarzut niedopełnienia obowiązków, względnie przekroczenia uprawnień, a w konsekwencji na odpowiedzialność karną. Sądy natomiast, rozpatrując daną sprawę, mogą wystąpić do TK
z pytaniem prawnym dotyczącym konstytucyjności analizowanych aktów ustawodawczych. Można przychylić się do postulatu, aby uznać kompetencję sądów
do stwierdzania niekonstytucyjności aktów ustawodawczych w przypadku, gdy
zachodzi ich wtórna niekonstytucyjność, ewentualnie gdy przepis(y) takiego aktu
jest (są) w sposób oczywisty niezgodny(e) z Konstytucją45. Ze wspomnianymi
zjawiskami możemy mieć do czynienia właśnie w przypadku ustawodawstwa
przedwojennego. Opisany stan rodzi jednak po stronie podmiotów stosujących
ustawodawstwo przedwojenne poczucie niepewności, a nawet – zagrożenia46. To
godzi w ustrojową zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń
prawa47. Na podmioty stosujące prawo w dobrej wierze nie należy przenosić ryzyka naruszenia tegoż prawa. Skutkiem opisanego stanu może być m.in. bierność
organów administracji.
Do rozstrzygnięcia kwestii obowiązywania norm wynikających z Ustaw
z 1932 r. i 1938 r. użyteczne jest pojęcie desuetudo. Akty te niejako zostały „zapomniane” przez współczesne organy państwowe, szczególnie naczelne organy
administracji wyznaniowej, a także przez odpowiednie wspólnoty konfesyjne.
Ustawy owe pominięto w przepisach derogacyjnych wszystkich ustaw wyznaniowych, począwszy od 1989 r. Internetowy System Aktów Prawnych prowadzony
przez Kancelarię Sejmu mylnie określa ustawy z 1932 r. i z 1938 r. jako nieobowiązujące. Nie podaje jednak dat ich uchylenia ani aktów derogujących. Można
ponadto przyjąć, że już w latach trzydziestych XX w. państwo polskie straciło
zainteresowanie wykonywaniem tych ustaw. Kompetentne organy ministerialne
nie wydały aktów wykonawczych, pomimo istnienia odpowiednich upoważnień
Zob.: R. Hauser, J. Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń…, s. 28–33.
Wiosną 2014 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie wystawienia przez Departament Wyznań oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (DWRMNiE MAiC) zaświadczenia dla Muftiego MZR T. Mośkiewicza,
stwierdzającego, że jest on przewodniczącym Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego.
47
Szerzej na temat tej zasady: B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 24–27 oraz W. Sokolewicz, Rozdział I: „Rzeczpospolita”, artykuł 2, [w:]
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. V, Warszawa 2007, s. 33–37.
45
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ustawowych48. Ustawa z 1938 r. zakłada ujawnienie przynależności wyznaniowej
w księgach stanu cywilnego, współczesna zaś ustawa z dnia 29 września 1986 r.
– Prawo o aktach stanu cywilnego, tego nie przewiduje49. W sumie ustawy rzeczone nie mogą być stosowane nawet w przypadku istnienia ewentualnej woli ku
temu.
Desuetudo nie odnosi się do indywidualnych aktów ustawodawczych z 1928 r.
i z 1936 r., jako całości. Fakt ich obowiązywania wskazuje zarówno naczelna
rządowa administracja wyznaniowa, jak i doktryna prawa wyznaniowego50. Już
po II wojnie światowej pomimo zmienionych warunków społeczno-politycznych
w kraju władze państwowe potwierdziły obowiązywanie tych aktów, dokonując ich nowelizacji w związku z laicyzacją prawa o aktach stanu cywilnego oraz
prawa małżeńskiego. Odwyknięcie można rozważać jedynie w odniesieniu do
pewnych norm wynikających z tych aktów normatywnych. Czytelna niezgodność wielu zawartych w nich przepisów z zasadami wyznaniowymi Konstytucji
prowadzi do ich niestosowania przez DWRMNiE MAiC. Od lat nie są stosowane
m.in. normy dotyczące składania przysięgi religijnej przed właściwymi organami państwowymi przez osoby mające piastować stanowiska w WKS, MZR czy
KZR. Nie stosuje się norm przewidujących dotacje budżetowe państwa dla tych
wyznań51. Przynajmniej od 1989 r. nie jest urzeczywistniana norma wynikająca
z art. 1 Ustawy o stosunku Państwa do MZR w RP nadająca temu związkowi
charakter korporacji przymusowej mającej skupiać ogół muzułmanów w Polsce52. W ich miejsce centralna administracja wyznaniowa stosuje właściwe postanowienia ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania53. Nie jest to jednak zadanie proste. Normy derogacyjne zawarte w art. 18
ust. 1 i 2 ustawy z 17 maja 1989 r. mają bowiem charakter ogólny54. Samym
48
Niewydanie aktów wykonawczych do Ustawy z 1932 r. było skutkiem nieosiągnięcia porozumienia przez władze państwowe z właściwą władzą kościelną (por. art. 16).
49
Tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 212, poz. 1264.
50
Zob.: P. Sobczyk, P. Sobczyk, Prawo wyznaniowe. Wybór źródeł, Warszawa 2005, s. 195–
–216; W. Uruszczak, Prawo wyznaniowe, Kraków 1997, s. 307–316, 354–367.
51
Przed laty Departament Wyznań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odrzucił wniosek MZR o przyznanie ze środków budżetowych wynagrodzeń dla członków władz
Związku i jego pracowników. Powołano się na wynikającą z art. 25 ust. 3 Konstytucji zasadę poszanowania wzajemnej niezależności państwa i związków wyznaniowych, zwłaszcza w aspekcie
finansowym, co wyklucza dotowanie konfesji jako takich z budżetu państwa.
52
Obecnie poza MZR są zarejestrowane jako związki wyznaniowe cztery muzułmańskie
wspólnoty konfesyjne: Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej (od 31 stycznia 1990 r.), Islamskie Zgromadzenie ’Ahl al-Bayt (od 17 grudnia 1990 r.), Stowarzyszenie Muzułmańskie ’Ahmadiyya (od 23 grudnia 1990 r.) oraz Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Polskiej (od 6 stycznia
2004 r.).
53
Na podstawie informacji uzyskanej 12 maja 2014 r. od z-cy dyr. DWRMNiE MAiC.
54
Zgodnie z art. 18: „1. Przepisy rozdziału 2 i działu III [ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – P.B.] regulują stosunek państwa tylko do tych kościołów i innych związków
wyznaniowych, których sytuacja prawna i majątkowa nie jest określona odrębnymi ustawami.
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podmiotom stosującym indywidualne ustawodawstwo wyznaniowe z lat 1928
i 1936 pozostawiono decyzje szczegółowe co do zakresu stosowania tych aktów.
W sumie opisany stan stwarza po stronie administracji wyznaniowej niebezpieczeństwo woluntarystycznego podejmowania rozstrzygnięć w sferze wolności
i praw jednostki.
Należy podkreślić, że zakres przepisów wyrażających normy wygasłe na
skutek desuetudo, nie jest tożsamy z zakresem przepisów wspomnianych aktów
budzących uzasadnione wątpliwości co do ich konstytucyjności. Przykładowo,
mimo że postanowienia Ustawy o stosunku Państwa do MZR w RP, obligujące
do odmawiania modlitw w intencji Rzeczypospolitej, Prezydenta RP, jej rządu
oraz wojska, budzą uzasadnione zastrzeżenia co do ich zgodności z gwarantowaną konstytucyjnie wolnością sumienia i religii, zgodnie z informacjami badaczy,
członkowie MZR modlitwy takie praktykują, chcąc podkreślić swą lojalność wobec państwa (odmiennie niż konkurencyjna Liga Muzułmańska w RP). W 2006
i 2012 r. Mufti MZR, wobec prób opozycji usunięcia go ze stanowiska, powoływał
się na dożywotność swego urzędu. W 2012 r. dowodził spełnienia kryteriów personalnych do zajmowania stanowiska lidera Związku zgodnie z restrykcyjnymi
i uznaniowymi postanowieniami Ustawy z 1936 r.55. Negował także rozdzielenie
funkcji Muftiego i przewodniczącego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego56. W 2013 r. lider MZR w związku ze sporami na tle ustanowienia zakazu tzw.
uboju rytualnego liczył się z niebezpieczeństwem cofnięcia mu uznania przez
władze państwowe. Wobec planów niektórych członków muzułmańskiej gminy
wyznaniowej w Kruszynianach zbycia tamtejszej nieruchomości będącej jej własnością, a stanowiącej wakf57, Mufti przeciwstawił się, wskazując, że Ustawa
z 1936 r. wyklucza możliwość alienacji tego rodzaju nieruchomości.
Ze względu natomiast na hermetyczność właściwych grup trudny jest do ustalenia szczegółowy zakres stosowania Rozporządzenia Prezydenta RP z 1928 r.
przez staroobrzędowców oraz Ustawy z 1936 r. o stosunku Państwa do KZR
przez Karaimów. Zapewne znajdują zastosowanie przepisy dotyczące osobowości prawnej oraz naczelnych organów właściwych związków wyznaniowych.
2. Przepisy rozdziału 2 określające uprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych
mają jednak zastosowanie do kościołów i innych związków wyznaniowych o ustawowo uregulowanej sytuacji, gdy odrębne ustawy określone w ust. 1 nie przewidują takich uprawnień”.
55
Zob.: P. Borecki, Opinia prawna w sprawie statusu Muftego Muzułmańskiego Związku
Religijnego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 5, s. 271–275.
56
Warto przypomnieć, że w Polsce Ludowej zrezygnowano z urzędu Muftiego. Jego kompetencje przejęło pięcioosobowe Najwyższe Kolegium Muzułmańskie jako organ wykonawczy
Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego. Dotychczasowy Mufti (od 1925 r.) dr Jakub Szymkiewicz po II wojnie światowej nie wrócił z emigracji do kraju. Zmarł w 1966 r. w Stanach Zjednoczonych.
57
Wakf (arab.) w tradycji muzułmańskiej to majątek przekazany gminie muzułmańskiej (najczęściej ziemia) z przeznaczeniem na cele dobroczynne lub religijne, niepodlegający wywłaszczeniu ani opodatkowaniu.
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Reasumując, na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że
w ujęciu behawioralnym Ustawy z 1932 r. i z 1938 r. całkiem już nie obowiązują
współcześnie, akty ustawodawcze zaś z 1928 r. i z 1936 r. – w istotnej mierze.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego oraz poszanowania zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa wszystkie rzeczone akty powinny być możliwie najszybciej formalnie uchylone. W całości powinny być derogowane Ustawy z 1932 i 1938 r. Akty ustawodawcze z lat 1928
i 1936 powinny być uchylone w sposób zapewniający ciągłość osobowości prawnych odpowiednich związków wyznaniowych i ich jednostek organizacyjnych.
Optymalnym rozwiązaniem byłoby zastąpienie właściwych regulacji z okresu
międzywojennego nowymi indywidualnymi ustawami wyznaniowymi, odpowiadającymi standardom indywidualnego ustawodawstwa wyznaniowego z lat
dziewięćdziesiątych XX w., a przy tym aktami, których zgodność z Konstytucją
z 1997 r. nie budzi wątpliwości.
Znaczenie przedwojennego ustawodawstwa wyznaniowego w obecnym systemie prawnym jest mocno ograniczone. Nie jest ono stosowane w praktyce poza
niektórymi przepisami o charakterze organizacyjnym oraz w przepisach dotyczących osobowości prawnej właściwych związków wyznaniowych i ich jednostek organizacyjnych. Dla stosunkowo nielicznych WKS, MZR i KZR uregulowanie ich położenia w drodze indywidualnych aktów ustawodawczych stanowi
okoliczność wyróżniającą je na tle związków wyznaniowych wpisanych do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych. Daje to podstawy do żądania
uregulowania ich stosunków z państwem NA drodze konsensualnej oraz do rozszerzenia na te wspólnoty szczegółowych uprawnień przysługujących Kościołom
i innym związkom wyznaniowym działającym na podstawie indywidualnych
ustaw wyznaniowych z lat 1989–1997.
Ustawy z 1932 oraz z 1938 r. należy (i można) uchylić na podstawie samodzielnych kompetencji prawotwórczych odpowiednich organów państwowych58.
Ustanowienie natomiast nowych regulacji w miejsce ustawodawstwa z lat 1928
i 1936 wymaga zgodnie z art. 25 ust. 5 Konstytucji zachowania form konsensualnych, czyli zawarcia przez rząd uprzednich, odpowiednich umów z właściwymi
58
W świetle pkt. 6 Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 kwietnia 1997 r. w celu
zapewnienia jasnej wykładni Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie 28 lipca 1993 r. (M.P. z 1998 r., nr 4, poz. 51) uchylenie ustawy
o składkach na rzecz Kościoła katolickiego mieści się w sferze suwerennych uprawnień organów
państwowych i nie wymaga zgody strony kościelnej, a jedynie zasięgnięcia jej opinii na forum
odpowiedniej komisji przewidzianej w art. 22 Konkordatu. Stanowiska powyższego nie zmienia
fakt uzgodnienia przez władze ze stroną kościelną Ustawy z 1932 r. o składkach na rzecz Kościoła katolickiego. Zob.: M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2013, s. 120. Stanowisko
przeciwne: P. Stanisz, O obowiązku układowego regulowania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim, [w:] Układowe formy regulacji stosunków między państwem
a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4–5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin
2013, s. 462–463.

56

Paweł Borecki

związkami wyznaniowymi59. Obecnie, według informacji DWRMNiE MAiC,
po stronie rzeczonych konfesji brakuje zainteresowania. O ile władze MZR oraz
WKS wypracowały jeszcze w pierwszej dekadzie XXI w. projekty nowych indywidualnych ustaw wyznaniowych, o tyle po stronie KZR można zanotować
całkowity brak zainteresowania. Należy jednak stwierdzić, że jeszcze kilka (kilkanaście) lat temu nie było zainteresowania po stronie władz państwowych mimo
inicjatyw ze strony szczególnie MZR czy WKS. Zatem gdyby zmiana omawianego ustawodawstwa wyznaniowego na drodze parlamentarnej okazała się niemożliwa, należałoby podjąć próbę uchylenia rzeczonych aktów przedwojennych,
względnie ich obszernych fragmentów, w drodze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzającego niekonstytucyjność. Wnioski w tych sprawach do
TK mogą złożyć poza podmiotami mającymi legitymację ogólną także właściwe
związki wyznaniowe z 1936 r.60.
Przedwojenne ustawodawstwo wyznaniowe powinno być jak najszybciej wyeliminowane ze współczesnego systemu prawnego. Jego obowiązywanie bowiem
z całą pewnością koliduje z zasadą zaufania obywateli do państwa, nie służy
rozwojowi odpowiednich wspólnot konfesyjnych, a wręcz podważa autorytet
państwa.

59
Zob.: P. A. Leszczyński, Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi
Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 560 (bodaj najbardziej wyczerpujące opracowanie poświęcone art. 25
ust. 5 Konstytucji RP). Dotychczas na podstawie omawianego przepisu została zawarta tylko
jedna umowa – z dnia 6 kwietnia 2011 r. między Radą Ministrów a Polskim Autokefalicznym
Kościołem Prawosławnym. Na jej podstawie została uchwalona ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa (Dz.U.
nr 144, poz. 649). Zob.: M. Radajewski, Charakterystyka wspólnot religijnych, które wystąpiły
od 2008 r. o uregulowanie stosunków z państwem w drodze umów z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP,
[w:] Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25
ust. 4–5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, s. 197–211; E. Ignaciuk, Realizacja art. 25 ust. 5 Konstytucji RP w praktyce Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości
Narodowościowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Układowe
formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4–5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, s. 213–228; M. Piszcz-Czapla, Uregulowanie
własności pounickich nieruchomości oraz finansowanie Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie w świetle art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, [w:] Układowe formy regulacji stosunków
między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4–5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz,
M. Ordon, Lublin 2013, s. 229–249. Umowa z 6 kwietnia 2011 r. nie została oficjalnie opublikowana, nieoficjalnie natomiast została opublikowana w „Przeglądzie Prawa Wyznaniowego”. Zob.:
„Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 152–158.
60
Uchylenie odpowiedniego ustawodawstwa przedwojennego w wyniku orzeczenia TK
może być także następstwem wniesienia skargi konstytucyjnej albo pytania prawnego.

PRZEŻYTKI USTAWODAWSTWA WYZNANIOWEGO...

57

PRE-WAR RELIGIOUS LEGISLATION IN CONTEMPORARY POLISH
LEGAL SYSTEM

Summary
Nowadays there are a few regulations and acts which are still formally in force in
the legal system in Poland: the Regulation of the President of the Republic of Poland
of 22 March 1928 on the Relation of the State to the Eastern Orthodox Church of the
Old- Believers, having no ecclesiastical hierarchy, the Act of 17 March 1932 on the
Contributions to the Catholic Church, the Act of 21 April 1936 on the Relation of the
State to the Muslim Religious Union in the Republic of Poland, the Act of 21 April 1936
on the Relation of the State to the Karaim Religious Association in the Republic of Poland
and the Act of 25 March 1938 on the Manufacture and Trade of Devotional Articles and
the Objects of Worship. The compliance of these acts with the Constitution of 1997 raises
a number of concerns, what is more, they contain a number of anachronisms. Currently,
those acts represent signs of isolated phenomena in their home jurisdiction. They exist
in isolation from their original historical context, axiological and constitutional grounds,
especially in the relations between the state and religious denominations. Their ratio
legis is at present in the vast majority out of date.
It can be assumed that the standards resulting from the enlisted above acts and
regulations have already expired either totally or partially due to desuetudo. In behavioural
terms the acts of 1932 and of 1938 currently no longer exist and the legislative acts of 1928
and of 1936 do not exist in a substantial extent. The reference to the pre-war religious
legislation in the current legal system is very limited. It is not used in practice except
from certain regulations of an organizational nature, concerning the legal personality of
the right of religious denominations and their organizational units.
It is urgently necessary either to repeal these acts or implement necessary amendments
to them. Their validity interferes with the principle of the citizens’ trust in the state.
Moreover, it does not serve properly the development of proper confessional communities
and even undermines the authority of the state.
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OBSZARY WOLNE OD GMO W POLSCE

1. WPROWADZENIE
Kwestia dopuszczalności szeroko pojętego stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych wzbudza w Polsce wiele kontrowersji. Jednocześnie
w braku rzeczowej, merytorycznej debaty publicznej wokół tego problemu narosło wiele mitów, niedomówień, i obaw.
Tymczasem problematyka stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych nabiera coraz większego znaczenia, a na szczeblu Unii Europejskiej
doczekała się licznych i szczegółowych uregulowań prawnych. Na regulację tę
składają się przede wszystkim:
– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja
2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie1;
– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca
2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG2;
– rozporządzenie nr 1829/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy3;
– dyrektywa Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych4.
Wszystkie wyżej wymienione uregulowania Unii Europejskiej dopuszczają, czy to bezpośrednio, czy też pośrednio, możliwość stosowania różnego typu
ograniczeń dotyczących: zamkniętego używania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zamierzonego uwalniania organizmów genetycznie zmodyfikoDz.Urz. WE L 125, z 21 maja 2009 r.
Dz.Urz. WE L 106, z 17 kwietnia 2001 r. ze zm.
3
Dz.Urz. WE L 286 z 18 października 2003 r.
4
Dz.Urz. WE L 193 z 20 lipca 2002 r.
1
2
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wanych do środowiska, wprowadzania do obrotu produktów GMO czy też upraw
roślin genetycznie zmodyfikowanych.
Takie ukształtowanie unijnej regulacji prawnej odnoszącej się do organizmów transgenicznych jest konsekwencją przyjęcia przez Unię Europejską zasady przezorności. W odniesieniu do organizmów genetycznie modyfikowanych
zasada ta wyraża się traktowaniem takich organizmów jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego5. Zgodnie z tą zasadą prawodawca jest zobowiązany podejmować działania zapobiegawcze zawsze, jeśli
nie został dowiedziony brak negatywnych oddziaływań na środowisko (id dubio
pro natura)6.
Żadna z tych regulacji nie definiuje jednak expressis verbis pojęcia obszaru
wolnego od GMO. Wydaje się zaś, że pojęcie to może mieć różne znaczenia.
W rozumieniu wąskim obszar wolny od GMO będzie obejmował określone terytorium, na którym nie wytwarza się organizmów genetycznie modyfikowanych
w celu ich zamierzonego uwolnienia do środowiska. W znaczeniu szerokim obejmowałby terytorium, na którym nie tylko nie wytwarza się organizmów genetycznie modyfikowanych celem uwolnienia do środowiska, ale także niedozwolone jest ich używanie zamknięte, wprowadzanie do obrotu czy też przetwarzanie.
Zatem warto rozważyć, w świetle zaproponowanych wyżej definicji obszarów
wolnych od GMO, czy w ramach regulacji krajowej polski prawodawca dopuszcza tworzenie i funkcjonowanie na terytorium RP obszarów wolnych od GMO.

2. RAMOWE STANOWISKO RZĄDU RP DOTYCZĄCE
ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH
Rada Ministrów RP przyjęła 18 listopada 2008 r. dokument noszący miano
„Ramowego stanowiska Rządu RP dotyczącego organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)”7. Dokument ten stanowi swoistą deklarację polityczną
rządu odnoszącą się do problematyki:
– zamierzonego używania organizmów genetycznie zmodyfikowanych na
terytorium RP;
– zamierzonego uwalniania organizmów genetycznie zmodyfikowanych do
środowiska w celach doświadczalnych na terytorium RP;
5
A. Kempa, GMO – szansa dla bezpieczeństwa żywnościowego czy zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju?, „Studia Iuridica Agraria”, t. XI, Temida 2, Białystok 2013, s. 259.
6
J. Jędrośka, M. Bar, Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Wrocław 2005, s. 174.
7
Przyjęcie tego dokumentu było poprzedzone opracowanym w 2006 r. „Ramowym stanowiskiem Polski dotyczącym organizmów genetycznie modyfikowanych GMO” zawierającym
w istocie tożsamą deklarację.
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– wprowadzania do obrotu produktów GMO na terytorium RP;
– upraw odmian8 roślin GMO na terytorium RP.
Zgodnie z powyższym dokumentem polski rząd popiera prowadzenie prac
w przedmiocie zamkniętego użycia GMO zgodnie z warunkami określonymi
w przepisach prawa.
Ponadto rząd wskazał, że w aspekcie wprowadzania do obrotu GMO jako
produktu lub GMO w produktach na terytorium Unii Europejskiej funkcjonuje system autoryzacji. Zasady wprowadzania do obrotu produktów genetycznie
zmodyfikowanych, które mogą znajdować zastosowanie w przetwórstwie i przemyśle regulują przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/
WE. Warunki natomiast dopuszczalności obrotu na terytorium Unii Europejskiej genetycznie zmodyfikowanej żywności i pasz określa rozporządzenie
nr 1829/2003/WE.
Polski rząd wyraził jednocześnie przekonanie, że powołane wyżej przepisy
prawa Unii Europejskiej stawiają bardzo wysokie wymogi dla produktów GMO
wprowadzanych na rynek wspólny i są uważane za najbardziej surowe na świecie. Jednocześnie jednak rząd zadeklarował, że mając na względzie obowiązki
wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, deklaruje przestrzeganie
obowiązującego prawa Unii Europejskiej w tym zakresie. Jednakże, biorąc udział
w głosowaniu na forum instytucji Unii Europejskiej, polski rząd będzie wyrażał
negatywne stanowisko w zakresie zezwalania na wprowadzanie do obrotu GMO
jako żywności, pasz lub innych produktów.
Dodatkowo rząd w swoim stanowisku wskazał, że dąży do tego, by Polska
uzyskała status „kraju wolnego od GMO” i dlatego też opowiada się przeciwko
prowadzeniu na terytorium RP zamierzonego uwalniania GMO do środowiska
w celach doświadczalnych. Jednocześnie jednak, mając na uwadze obowiązki
wynikające z członkostwa Polski w Unii, polski rząd zadeklarował stosowanie
obowiązującego prawa Unii Europejskiej w zakresie zamierzonego uwalniania
organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska w celach doświadczalnych. W szczególności rząd uznał za zasadne wykonywanie doświadczeń
mających na celu uzyskanie wyników rolno-środowiskowych dotyczących wpływu organizmów genetycznie zmodyfikowanych na środowisko w warunkach
klimatycznych Polski, prowadzonych przez jednostki naukowe i szkoły wyższe.
W analizowanym stanowisku rząd opowiedział się także przeciwko wprowadzeniu do obrotu z możliwością uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych.
Jednocześnie wskazał, że uczestnicząc w procedurze autoryzacji i biorąc udział
w głosowaniu na forum Unii Europejskiej, będzie wyrażał stanowisko negatywne, głosując przeciwko wprowadzaniu do obrotu z możliwością uprawy nowych
roślin genetycznie zmodyfikowanych. Mając jednak na uwadze obowiązki wy8
W treści dokumentu błędnie wskazano, że dotyczy on „gatunków” genetycznie zmodyfikowanych.
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nikające z członkostwa Polski we Wspólnocie, zadeklarował przestrzeganie obowiązującego prawa Unii Europejskiej w tym zakresie.
Wskazane wyżej stanowisko Rządu RP w najlepszym przypadku należy
uznać za niejednoznaczne i chwiejne. Z jednej strony polski rząd zobowiązuje
się do przestrzegania obowiązującego prawa Unii Europejskiej, z drugiej strony przewiduje a priori wyrażanie przez władze Polski negatywnego stanowiska
w przedmiocie wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej szeroko
rozumianego GMO. Tymczasem regulacja prawna UE zmierza w zupełnie innym
kierunku, tj. stwarza „globalną” możliwość szerokiego wykorzystywania GMO,
z wyłączeniami wynikającymi z konieczności ochrony takich wartości jak ochrona zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Dodatkowo, niejako w sposób zupełnie oderwany od analizowanego przez
siebie prawodawstwa Unii Europejskiej, polski rząd deklaruje swoje dążenia do
uzyskania przez Polskę statusu „kraju wolnego od GMO”. Rząd RP nie definiuje
jednak, czym ten status miałby się wyrażać. Trudno jest także bez analizy konkretnych polskich regulacji prawnych wywnioskować, w jaki sposób Polska ma
osiągnąć taki status, funkcjonując jednocześnie zgodnie z prawem Unii Europejskiej, która obszary wolne od GMO traktuje raczej jako sytuacje wyjątkowe.
3. POLSKIE USTAWODAWSTWO W KWESTII GMO
W ustawodawstwie polskim problematykę zamkniętego użycia organizmów
genetycznie zmodyfikowanych, zamierzonego uwalniania GMO do środowiska
w celach innych niż wprowadzanie do obrotu, wprowadzania do obrotu produktów GMO, wywozu za granicę i tranzytu produktów GMO reguluje ustawa
z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych9. Zgodnie
z przepisami tego aktu prawnego podejmowanie wszystkich spośród wskazanych
powyżej działań wymaga uzyskania odpowiednio: zgody (w przypadku zamierzonego uwalniania GMO do środowiska oraz w przypadku zamkniętego użycia
GMO) lub zezwolenia (w przypadku wprowadzania do obrotu produktów GMO
oraz w przypadku wywozu i tranzytu produktów GMO) wydawanego przez ministra właściwego ds. środowiska.
Przepisy ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych nie definiują
pojęcia obszaru wolnego od GMO, W ich treści brakuje również regulacji pozwalającej na tworzenie jakichkolwiek obszarów, na których nie byłoby możliwości
uzyskania zgody lub zezwolenia, o których była wyżej mowa. Przeciwnie, ustawa
wprowadza zasadę, że o możliwości zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zamierzonego uwalniania GMO do środowiska w celach
9

Tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 36, poz. 233 ze zm.
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innych niż wprowadzanie do obrotu, wprowadzania do obrotu produktów GMO,
wywozu za granicę i tranzytu produktów GMO decyduje analiza każdego konkretnego przypadku oraz spełnienie przez określony podmiot – użytkownika
GMO wielu wymogów, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia
ludzi oraz bezpieczeństwa środowiska.
Treść przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych pozostaje zatem w pewnej sprzeczności z ramowym stanowiskiem Rządu RP, który
w aspekcie zamierzonego uwalniania GMO do środowiska deklarował dążenia do
uzyskania przez Polskę statusu „kraju wolnego od GMO”.
Rozważając jednak problematykę „obszarów wolnych od GMO” na terytorium Polski, szczególną uwagę należy poświęcić aspektowi możliwości uprawy
na terytorium RP roślin genetycznie zmodyfikowanych.
Problematykę m.in. rejestracji gatunków roślin uprawnych oraz dopuszczal
ności do obrotu materiału siewnego na terytorium Polski regulują obecnie przepisy
ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie10. Ustawa ta weszła w życie z dniem
28 stycznia 2013 r. i zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z 26 czerwca
2003 r. o nasiennictwie11.
Jeśli chodzi o możliwości tworzenia na terytorium Polski obszarów wolnych
od GMO, szczególne znaczenie ma ewolucja wymienionych wyżej unormowań,
która miała miejsce w ostatnich latach.
W swoim pierwotnym kształcie ustawa z 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie12 nie wprowadzała żadnych ograniczeń co do możliwości wprowadzania do
obrotu i stosowania na terytorium Polski materiału siewnego odmian genetycznie
zmodyfikowanych. Przeciwnie, przepisy ustawy wprost dopuszczały taką możliwość. Zgodnie z przepisami art. 57 ust. 3 ustawy o nasiennictwie (w brzmieniu
pierwotnym):
„Odmiany genetycznie zmodyfikowane mogą być dopuszczone do obrotu po
spełnieniu wymagań określonych w przepisach o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”.
Ponadto, przepisy art. 64 ust. 2 tej ustawy wskazywały, że:
„Jeżeli materiał siewny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest genetycznie
zmodyfikowany, może być przywieziony po spełnieniu wymogów określonych
w przepisach o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”.
Tak więc przepisy ustawy z 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie również nie
przewidywały regulacji pozwalających na tworzenie na terytorium RP obszarów
wolnych od GMO. Do materiału siewnego odmian zmodyfikowanych genetycznie zastosowanie znajdywały przepisy ustawy z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
Dz.U. z 2012 r., nr 1512.
Tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 41, poz. 271 ze zm.
12
Dz.U. z 2003 r., nr 137, poz. 1299.
10
11
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Sytuacja ta uległa radykalnej zmianie z dniem 2 lipca 2006 r., tj. w dacie
wejścia w życie przepisów ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin13. Nowelizację tę należy bezpośrednio
powiązać z uzgodnieniem z 3 kwietnia 2006 r. pierwszej wersji dokumentu pod
nazwą: „Ramowe stanowisko Polski dotyczące organizmów genetycznie modyfikowanych GMO”.
Wskazana wyżej nowelizacja wprowadziła do ustawy nowy przepis art. 5
ust. 4 w brzmieniu:
„Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego
rejestru”.
Jednocześnie polski ustawodawca znowelizował treść art. 57 ust. 4 ustawy
o nasiennictwie, nadając mu brzmienie wprost przeciwne do dotychczasowego,
a mianowicie postanawiając, że:
„Materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych nie może być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
Tym samym, na skutek wejścia w życie powyższej regulacji prawnej, Polska
w istocie stała się „krajem wolnym od GMO” co do możliwości wprowadzania do
obrotu i uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych.
Wskazane wyżej regulacje zostały zakwestionowane przez Komisję Europejską jako niezgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE
z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/
EWG oraz z dyrektywą Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie
Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych. Komisja Europejska
wezwała Polskę do usunięcia dostrzeżonych uchybień. W odpowiedzi na to wezwanie strona polska zaprzeczyła istnieniu uchybień.
Konsekwencją było wniesienie przez Komisję Europejską skargi przeciwko
Polsce przed ETS. W skardze tej Komisja Europejska zarzuciła Polsce, że wskazana wyżej regulacja zakazująca obrotu materiałem siewnym odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie na obszarze RP jest sprzeczna z art. 22 i 23 dyrektywy nr 2001/18/WE oraz z art. 16 dyrektywy nr 2002/53/WE.
Komisja Europejska argumentowała w swojej skardze, że zgodnie z powyższymi przepisami Unii Europejskiej żadne z jej państw członkowskich nie może
wprowadzać jakichkolwiek ograniczeń rynkowych wobec organizmów genetycznie modyfikowanych, jeśli zostały one zatwierdzone zgodnie z procedurami przewidzianymi w wymienionych wyżej dyrektywach. Komisja Europejska
wskazała jednocześnie, że obydwie cytowane dyrektywy kształtują wyjątki od
wspomnianej zasady noszące miano klauzul ochronnych. W przypadku dyrektywy nr 2001/18/WE klauzula ta zezwala na wprowadzanie zakazów i ograniczeń
dotyczących wprowadzania na rynek GMO jedynie w sytuacji, w której państwo
13

Dz.U. z 2006 r., nr 92, poz. 639.
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członkowskie dysponuje dowodami naukowymi pozwalającymi na uznanie, że
dany produkt GMO stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska naturalnego. W przypadku dyrektywy nr 2001/18/WE klauzula ochronna została ukształtowana w taki sposób, że pozwala na wprowadzenie w danym kraju
członkowskim zakazu stosowania odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych,
na całym terytorium kraju lub w jego częściach, jedynie gdy:
– oficjalne próby upraw przeprowadzone w danym państwie wykazują, że
dana odmiana w żadnej części terytorium tego państwa nie daje wyników odpowiadających tym, jakie otrzymano z porównywalnej odmiany zatwierdzonej na
terytorium tego państwa lub
– ogólnie wiadomo, że dana odmiana GMO nie nadaje się do uprawy w żadnej części jego terytorium ze względu na okres jej dojrzewania, albo
– istnieją inne istotne przyczyny pozwalające uznać, że dana odmiana GMO
stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.
Ponadto należy podkreślić, że ograniczenia, które te klauzule kształtują, muszą się odnosić do konkretnego produktu GMO, w analizowanym przypadku do
konkretnej odmiany rośliny, a nie do wszystkich odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie.
W opinii Komisji Europejskiej, zakwestionowana polska regulacja prawna nie
czyniła zadość wymienionym regulacjom prawa Unii Europejskiej, w szczególności nie mieściła się w żadnej z klauzul ochronnych zaprezentowanych wyżej.
Polska odpierała powyższe zarzuty, powołując się na zasadę ostrożności
oraz zagrożenia nieodwracalnymi konsekwencjami wprowadzenia odmian zmodyfikowanych genetycznie dla bioróżnorodności oraz środowiska naturalnego
w ogólności, a w konsekwencji dla polskiego rolnictwa. Polska podnosiła także,
że przepisy dyrektywy nr 2001/18/WE zawierają niewystarczającą i niepełną regulację, jeżeli chodzi o kwestie zasad oceny, kontroli i gwarancji bezpieczeństwa
stosowania odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych, a także co do regulacji
koegzystencji upraw roślin zmodyfikowanych z odmianami tradycyjnymi. Ponadto strona polska powoływała się na konieczność przestrzegania zasad etycznych w procesie wprowadzania GMO w danym kraju członkowskim Unii Europejskiej, w przypadku zaś Polski nieetycznym byłoby wprowadzanie do porządku
prawnego przepisów, z którymi nie godzi się większość polskiego społeczeństwa.
Szczególny nacisk w kwestii obrony swojego stanowiska Polska położyła właśnie
na przepisach art. 30 TWE, wskazując, że przyjęcie zakwestionowanych przepisów krajowych było wynikiem kierowania się przez ustawodawcę krajowego
zasadami etyki chrześcijańskiej i humanistycznej.
ETS orzeczeniem z 16 lipca 2009 r. w sprawie C-168/08 (Komisja Europejska
przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej)14 uznał, że zakazując swobodnego obrotu
materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz wpisu odmian
14

Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2009, s. I-06843.
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genetycznie zmodyfikowanych do krajowego rejestru odmian, Rzeczpospolita
Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 22 i 23 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych
genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG, jak również na mocy
art. 4 ust. 4 i art. 16 dyrektywy Rady nr 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r.
w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych.
Co się tyczy dyrektywy nr 2001/18, jej art. 22 i 23 zobowiązują państwa członkowskie do tego, by nie zakazywały, nie ograniczały, ani nie utrudniały wprowadzania do obrotu organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w charakterze lub w składzie produktów, które są zgodne z wymogami tej dyrektywy,
chyba że w poszanowaniu szczegółowych warunków przewidzianych w tym
zakresie w art. 23 powołają się one na możliwość przyjęcia środków ochronnych, przewidzianych w tym artykule. Jednostronny środek krajowy w postaci
ogólnego zakazu obrotu materiałem siewnym GMO narusza w sposób oczywisty
wspomniane art. 22 i 23.
Taki ogólny zakaz narusza również w oczywisty sposób art. 16 ust. 1
dyrektywy nr 2002/53, który nakłada na państwa członkowskie zobowiązanie,
by materiał siewny odmian zatwierdzonych zgodnie z tą dyrektywą lub zgodnie
z zasadami odpowiadającymi zasadom tej dyrektywy nie był przedmiotem żadnych ograniczeń rynkowych w odniesieniu do odmiany, chyba że powołają się na
niemające zastosowania w niniejszym przypadku wyjątki wymienione w ust. 2
tego artykułu. Jest bezsporne w tym zakresie, że pewna liczba odmian, które
zostały zatwierdzone zgodnie z tą dyrektywą i które są ujęte w konsekwencji
we wspólnym katalogu, o którym mowa w jej art. 17, to odmiany genetycznie
zmodyfikowane.
Ponadto z art. 4 ust. 4 dyrektywy 2002/53 wynika w szczególności, że wpis
odmian genetycznie zmodyfikowanych do rejestru krajowego nie może być przedmiotem ogólnego zakazu. Ze wspomnianego art. 4 ust. 4 wynika bowiem
m.in., że ewentualna odmowa wpisania danej odmiany do rejestru z tego tylko
powodu, że jest ona genetycznie zmodyfikowana, jest uzasadniona, tylko jeżeli
nie zostały podjęte wszystkie środki pozwalające uniknąć ujemnych skutków dla
zdrowia ludzkiego, co nie może mieć miejsca w przypadku odmiany, która została zatwierdzona na podstawie przepisów dyrektywy nr 2001/18.
Omówione orzeczenie ETS zostało przez Polskę uwzględnione. W dniu 28
stycznia 2013 r. zakwestionowane przepisy ustawy z 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie straciły swoją moc obowiązującą wraz z całą ustawą, która została
zastąpiona nową ustawą o nasiennictwi z 9 listopada 2012 r.
Ustawa ta nie zawiera już generalnego zakazu wprowadzania do obrotu
materiału siewnego odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych. W miejsce
zakwestionowanych przez Komisję Europejską oraz ETS przepisów poprzednio
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obowiązującej ustawy o nasiennictwie, polski ustawodawca wprowadził normę
art. 104 ust. 9 nowej ustawy o nasiennictwie zgodnie, z którą:
„Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian, kierując się ich nieprzydatnością
do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub
koniecznością uniknięcia zagrożeń zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska”.
Na podstawie powyższej regulacji Rada Ministrów RP wydała dotychczas
jedynie dwa rozporządzenia:
– z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego
odmian kukurydzy MON 81015 oraz
– z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego
ziemniaka odmiany Amflora16.
Obydwa rozporządzenia zawierają zakaz stosowania na obszarze całego
kraju materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych. Ponieważ są
to zarazem jedyne odmiany GMO dopuszczone do obrotu na terytorium Unii
Europejskiej, Polska pozostała w istocie „krajem wolnym od GMO” w aspekcie
dopuszczalności stosowania materiału siewnego odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie.

4. KONKLUZJE
Reasumując, należy stwierdzić, że w polskich przepisach krajowych brak jest
definicji legalnej pojęcia „obszaru wolnego od GMO”. Analiza obowiązujących
przepisów prawa wskazuje, że Polska nie utworzyła wprost i bezpośrednio takich
obszarów, w szczególności w aspektach dotyczących zamierzonego używania
organizmów genetycznie zmodyfikowanych na terytorium RP, a także zamierzonego uwalniania organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska,
wprowadzania do obrotu produktów GM.
Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku dopuszczalności na terytorium
RP upraw odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych. W tym przypadku
w istocie Polska jest „obszarem wolnym od GMO”. Zastosowane przez Polskę
w tej materii ograniczenia nie mają już pierwotnej wady w postaci ich oczywistej niezgodności z prawem Unii Europejskiej, gdyż nie mają charakteru globalnego. Dyskusyjne pozostaje natomiast w dalszym ciągu, czy wskazane przez
polskiego ustawodawcę argumenty przemawiające za ograniczeniem obrotu na
15
16

Dz.U. z 2013 r., nr 39.
Dz.U. z 2013 r., nr 27.
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terytorium RP materiału siewnego konkretnych odmian roślin zmodyfikowanych
genetycznie mieści się w dopuszczalnych granicach przewidzianych klauzulami
ochronnymi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia
12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów
zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG oraz
dyrektywy Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego
katalogu odmian gatunków roślin rolniczych. Może to budzić pewne wątpliwości, zwłaszcza po lekturze uzasadnień wyżej wymienionych projektów rozporządzeń, które w znacznej mierze opierają się na argumentacji naukowej Republiki
Węgierskiej oraz Republiki Austrii, nie są zaś poparte konkretnymi wynikami
rodzimych badań naukowych.

GMO-FREE REGIONS IN POLAND

Summary
The matter of admissibility of broadly defined application of genetically modified
organisms raises many controversies in Poland. At the same time, in default of substantial
content-related public debate, many myths, ambiguities and misgivings have arisen about
the issue.
In the European and Polish law, a lack of regulations defines expressis verbis the
concept of “GMO-free regions”. But, it appears that it is of various meanings. Sensu stricto,
“GMO-free regions” would cover a definite territory within which genetically modified
organisms are not generated purposely for deliberate release to the environment. The
broad meaning of “GMO-free regions” would cover a territory within which genetically
modified organisms are not only not generated in order to be deliberately released to the
environment, but their closed use, placing on the market or processing are also prohibited.
The analysis of the applicable legislation indicates to the fact that Poland has not
established outright and directly such regions, in particular concerning: deliberate use of
genetically modified organisms within the territory of the Republic of Poland, deliberate
release of genetically modified organisms into the environment and placing GM products
on the market.
The different situation appears in the case of admissibility of cultivation of genetically
modified plant varieties within the territory of the Republic of Poland. In this case, in point
of fact, Poland has become “GMO-free region”. The restrictions provided with regard
to this issue have already had no primary defect in a form of their clear inconsistency
with the law of the European Union, as they are not of global nature. However, still
open to question is whether the reasons indicated by the Polish legislator in favour of
restriction to market seed of particular genetically modified plants within the territory of
the Republic of Poland can be contained in admissible limits under the protective clauses
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of Directive 2001/18/EC of the European Parliament and the Council of 12 March 2001
on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and
repealing Directive 90/220/EEC of the Council and Directive 2002/53/EC of the Council
of 13 June 2002 on the common catalogue of varieties of agricultural plant species. It
may raise some doubts especially after the reading of argumentations of regulation drafts
specified above, which in large degree are based on the scientific argumentation of the
Republic of Hungary and the Republic of Austria, however not supported by specific
domestic scientific researches.
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

RAMY PRAWNE SATYRY

Utwory satyryczne tworzyli pierwotnie literaci, wśród nich zaś znaczącą
grupę stanowiły osoby niepozbawione ambicji i aspiracji politycznych. Rychło
jednak tego typu dzieła stały się domeną dziennikarzy widzących właśnie w formach satyrycznych kolosalne możliwości oddziaływania na opinię publiczną.
Do tych form ekspresji sięgają chętnie politycy, którzy dość wcześnie zauważyli,
że dowcip, żart i „kawał” jest bronią znacznie bardziej skuteczną od długich,
często przeładowanych faktami, przemówień1. O ile jednak politycy zasiadający
w parlamencie mogą korzystać i korzystają z immunitetu poselskiego, skutecznie
chroniącego ich przed odpowiedzialnością prawną za ewentualne zniesławienie
– aczkolwiek niezwalniającego ich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zniesławienia – o tyle satyrycy, zarówno literaci, karykaturzyści, jak i także dziennikarze, nie mogą liczyć na tego typu osłonę. Pomijając wszelkie argumenty
o charakterze jurydycznym, ten stan rzeczy należy uznać za całkowicie słuszny
– zważywszy że żarty profesjonalnie przygotowanych żurnalistów niewątpliwie
mogą być bardziej dotkliwe od najbardziej błyskotliwych i dowcipnych wypowie
dzi polityków. Dochodzi do tego jeszcze fakt, że zawód dziennikarza ciągle jeszcze cieszy się (mimo bardzo jaskrawych nadużyć ze strony osób wykonujących tę
funkcję) dużym zaufaniem społecznym. I odbiorcy gotowi są uznawać głoszone
przez żurnalistów teksty za prawdziwe i obiektywne, mimo że wielokrotnie to
zaufanie zostało nadużyte, i to jakże poważnie. Dlatego chyba jedynie w odniesieniu do dziennikarzy ustawodawca zwrócił uwagę na problematykę dotyczącą
satyry, widząc ją jako jedno z działań służących realizacji celów prasy. Oczywiście, skoro przekroczenie granic satyry i karykatury musi skutkować na grun1
Na kwestię tę zwrócił uwagę Longin Pastusiak, pisząc: „Od najdawniejszych czasów politycy posługiwali się humorem jako bronią polityczną. Ośmieszanie przeciwnika często zapewnia
zwycięstwo. Dowcipne odparowywanie zarzutów neutralizuje krytykę i pozyskuje zwolenników”.
Prezydenci Stanów Zjednoczonych często uciekali się do humoru w walce o fotel prezydencki
i w forsowaniu swych programów politycznych. L. Pastusiak, Anegdoty prezydenckie, Warszawa
2001, s. 7.
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cie prawa cywilnego naruszeniem dóbr osobistych, a w obszarze prawa karnego
może stać się zniesławieniem lub zniewagą, to jasne jest, że reguły wypracowane
w odniesieniu do dziennikarzy znajdą także zastosowanie w stosunku do literatów, pisarzy niezwiązanych z prasą i niepublikujących na jej łamach2, a także
karykaturzystów, rysowników, a w ekstremalnych sytuacjach – zwykłych ludzi,
nieposiadających większych ambicji twórczych, lecz tworzących i kolportujących
mniej lub bardziej udane dowcipy, kalambury, skecze, żarty obrazkowe. Tylko
na gruncie prawa prasowego w dyspozycji art. 41 wymieniono satyrę i karykaturę, wskazując, że publikowanie satyry i karykatur pozostaje pod ochroną
prawa, podobnie jak publikowanie rzetelnych, zgodnych z zasadami współżycia
społecznego, ujemnych ocen dzieł naukowych lub artystycznych, albo innej działalności twórczej, zawodowej lub publicznej. Służy to realizacji zadań określonych w treści art. 11 pr.pr., który zobowiązuje prasę, aby korzystając z wolności
wypowiedzi, urzeczywistniała prawo obywateli do ich rzetelnego informowania,
jawności życia społecznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Objęcie ochroną
prawną publikacji satyrycznych, wyłączenie odpowiedzialności za publikowanie
takich materiałów oraz karykatur zmusiło do sformułowania pytania o granice satyry, a także zarysowało wyraźną antynomię między dobrem chronionym
w postaci czci i dobrego imienia a wolnością przekazu satyrycznego. Na straży
pierwszego z tych dóbr stoi kodeks karny, drugi wydaje się być objęty ochroną
przewidzianą w treści art. 41 pr.pr.
Warto pamiętać, że zjawisko zniesławienia nie jest charakterystyczne dla
czasów współczesnych. Znane było już w starożytności, średniowieczu, w czasach nowożytnych, i to zarówno w prawie ziemskim, miejskim, jak i wiejskim.
Prawo rzymskie surowo dbało o cześć obywatela. Jako obrazę iniuria rozumiano zniewagę czynną, obraza słowna natomiast nie była w zasadzie uznawana za
czyn przestępny. W ściślejszym rozumieniu iniuria stanowiła delictum privatum
i oznaczała rozmyślną obrazę kogoś, czyli obelgę (contumelia), którą można było
popełnić ustnie lub pisemnie, a także przez uderzenie lub przez znaki. Koniecznym warunkiem popełnienia iniurie był zamiar obrażenia (animus iniurandi)3.
Przestępstwa te były ścigane z mocy prawa cywilnego. Dopiero później dopuszczano wnoszenie skarg z powodu obrazy słownej iniuria levis, i to także w zaWarto w tym miejscu przypomnieć, zwłaszcza osobom mało zorientowanym w tekście
prawa prasowego, że z mocy art. 7 ust. 2 pkt 1 prawa prasowego (dalej: pr.pr.) z dnia 26 stycznia
1984 r. prasą jest nie tylko prasa drukowana, ale także programy radiowe i telewizyjne, a także
„wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania” – a więc niektóre periodyczne przekazy internetowe.
3
F. Zoll, Rzymskie prawo prywatne (Pandecta), t. IV A, Warszawa–Kraków 1920, s. 71;
W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 1992, s. 97.
Iniuria rodziła obligatio, czyli odpowiedzialność majątkową sprawcy. Co ciekawe, delict iniurii, rozpatrywany nie przed sądem jednoosobowym, lecz przed kolegium sędziów rekuperatorów,
mógł dotyczyć nie tylko publicznego znieważenia kogoś (convicium), lecz także obrazy skromności kobiecej (ademptata pudicitia) lub młodocianych.
2
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leżności od okoliczności. Bardzo surowe kary groziły natomiast za wykonywanie
pieśni zawierających obelżywą treść (carmen famosum) oraz rozpowszechnianie
pism szkalujących (libelli famosi), zwłaszcza pisanych anonimowo. Ratio legis
wyjątkowo surowego karania za te czyny – do kary śmierci włącznie – było uznawanie ich za powodujące zagrożenie ogółu i zakłócające spokój publiczny. Prawo
pretorskie przewidywało odpowiedzialność tego, kto sprzecznie z dobrymi obyczajami obraził słownie (edykt de convicio).
W Polsce potwarz – czyli kalumnia – była przestępstwem uznawanym za
dość groźne. Początkowo jednak, w myśl Statutów Kazimierza Wielkiego, obraza
czci mogła mieć charakter słowny bądź czynny. Do pierwszej zaliczano zniewagę, czyli użycie wobec kogoś słów obraźliwych (iniuria verbalis) oraz potwarz
(calumnia)4. W Statutach Nieszawskich z 1454 r. zawarowano, że dopuszczający się potwarzy nie będzie – aż do wyjaśnienia sprawy – więziony. Z kolei ten,
który oskarżył innego o potwarz, sam dopuszczając się przy tym takiego czynu,
powinien zapłacić trzy grzywny, gdy pozwany oczyści się z zarzutu. Skazany
trzykrotnie za potwarz, za czwartym razem powinien być ukarany przecięciem
nozdrzy, tak jak koniowi5. Ocena szkodliwości społecznej czynu uległa z czasem zmianie, w szczególności w XVI w., kiedy rozpowszechniły się drukowane
paszkwile. W efekcie, stopniowo zaostrzano represje karne, przy czym w myśl
Konstytucji Sejmu Piotrkowskiego z 1565 r. czyn ten był zagrożony karą stu
grzywien oraz dwunastu tygodni (niedziel) wieży dolnej6. Na Sejmie Walnym
w 1588 r. kara ta została podwyższona do dwustu grzywien7. W III Statucie
Litewskim przewidywano podobną regulację8. W prawie miejskim było ściga4
Karalność potwarzy i obrazy była uzależniona od prawdziwości zarzutu. Gdy sprawca nie
potrafił dowieść prawdziwości swoich słów, był karany grzywną, a ponadto wymagano od niego
odwołania zarzutu – i to w sposób szczególnie hańbiący, przez wypowiedzenie słów: „com mówił
łgałem jako pies”. Praktyka sądowa wymagała ponadto, aby słowa te zostały dosłownie: „odszczekane” spod ławy. Tego rodzaju kary były orzekane także przez sądy miejskie, zob.: M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara w prawie miast Polski południowej XVI–XVIII wieku, Katowice 1998,
s. 228.
5
De calumnia obiecta, de calumniatore, et de calumniato, Volumina Legum (dalej: V. L.), t. I,
Petersburg 1859, s. 115–116.
6
„Iż się to zabiegło, że iako wielka lincencya w ludziech urosła, iuż prawie bez wstydu, ludzie
nie bacząc na przyrodzoną uczciwość, bez bojaźni występują. To też nie mnieysza, iż się zasię
tak wiele potwarzy pomnożyło, iż się bez przyczyny criminaliter pozywają persony niewinne,
y wyciągają akcye ktoreby właśnie miały inne bydź Ziemskie, Grodzkie, albo Civiles rzeczone, na
Seym, albo za dworem za osobę naszę; czym się wiele omieszkiwa sprawom Koronnym, y ludzie
na tym wiele szkodzą. […]. tedy on aktor będzie mu powinien wnet do Sądu nie odchodząc, sto
grzywien winy położyć, y na cokolwiek na szkody przysięże, co pozwany na prawo nałożył, zapłacić mu na przysiędze. Y ktemu jeszcze dwanaście niedziel na dwie wieży siedzieć ma, Ziemie
lub powiatu swego”. Konstytucye Seymu Piotrkowskiego, 1565, [w:] V. L., t. II, Petersburg 1859,
s. 52–53.
7
V. L., t. II, s. 256–257.
8
„Zabiegając temu, aby ludzie żli od potwarzy na ludzi niewinnych powściągnieni byli. Ustawuiemy, jeśliby kto przebaczywszy boiaźni Bożej y wstydu ludzkiego rzeczy iakie zmyślone po-
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ne rozpowszechnianie pism naruszających „czyjąś sławę i poczciwość”9. Jak
zauważa W. Maisel, znamienity znawca polskiego prawa miejskiego, przestępstwa przeciwko czci można było dopuścić się zarówno czynem (spoliczkowanie,
oblanie pomyjami), jak i słowem10. Pod koniec wieku XVIII w projekcie Zbioru Praw Andrzeja Zamoyskiego11 dość szczegółowo uregulowano kwestię paszkwili. Odpowiedzialność za naruszenie czci i honoru przewidywał także ostatni
z niezrealizowanych projektów kodyfikacyjnych Rzeczypospolitej Szlacheckiej
– a mianowicie Kodeks Stanisława Augusta, wymieniający m.in. zelżenie słowne
i zniesławienie12. Obowiązujący w Królestwie polskim po katastrofie rozbiorów
i fiasku epopei napoleońskiej kodeks każący Królestwa Polskiego z 1818 r. znał
zarówno przestępstwo zniesławienia, jak i obelgi. Pierwsze – zgodnie z art. 436,
popełniał ten, „kto złośliwie na drugiego jaką czynność słownie lub na piśmie
zmyśla i rozgłasza, która gdyby prawdziwą była, uszczerbek sławie lub majątkowi spotwarzonego przynieść by mogła”. Ustawodawca odróżniał przy tym zniesławienie od potwarzy, czyli fałszywego oskarżenia o popełnienie przestępstwa,
stanowiąc jednocześnie, że nie jest zniesławieniem krytyka wszelkich dzieł i zasad działania (art. 438). W ten sposób można by uznać, że satyra – w tym także
polityczna – nie może stanowić zniesławienia. Wniosek ten powinien być jednak
zweryfikowany badaniem praktyki sądowej – co wydaje się niezmiernie trudne,
zważywszy na zniszczenie akt, które to braki w niewielkim tylko stopniu mogą
być zastąpione innymi źródłami, np. pamiętnikami, wspomnieniami, korespondencją i przekazami prasowymi13.
twarne do sądu doniosł i sprawy tey na kogo popierał, a to by się na niego pierwszy raz jawnymi
dowody i słusznymi znaki pokazało. Tedy za to stronie tey, ktorą spotwarzył winy powinien będzie zapłacić będzie sześć kop groszy. A pokażeli się to wtory i trzeci raz, tedy za każdym razem
po temuż stronie przeciwnej płacić powinien będzie. A jeśli by y czwarty raz toż się na tegoż, od
kogokolwiek pokazało, tedy już takowemu nozdrza rozerzniona być ma, y już takowy potym, aby
nigdy do żadnego urzędu i do sprawy przypuszczon nie był”. Artykuł CV, O potwarzach. Statut
Wielkiego Xięstwa Litewskiego (…), Wilno 1744, s 222–223.
9
B. Groicki, Artykuły prawa magdeburskiego. Postępek sądów około karania na gardle,
Warszawa 1954, s. 150.
10
W. Maisel, Poznańskie prawo karne do końca XVI w., Poznań 1964, s. 31 i n. Nie dopatrywano się natomiast w prawie miejskim cech przestępstwa, gdy sprawca chciał jedynie zażartować.
M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara…, s. 90.
11
O kodeksie Stanisława Augusta ciekawe studium: E. Borkowska-Bagieńska, Zbiór Praw
Sądowych Andrzeja Zamoyskiego, Poznań 1986, s. 254–255.
12
J. Zdrójkowski, Nieznane litewskie prospekty karne Józefa Weyssenhoffa z 1792 r. (Nowo
odnalezione materiały do dzieł w kodyfikacji Stanisława Augusta), „Czasopismo Prawno-Historyczne” (dalej: CPH) 1958, t. X, z. 1, s. 120; J. Sobczak, Kodeks Stanisława Augusta. Zarys problematyki¸ Sprawozdania PTPN, Wydział Historii i Nauk Społecznych 1987, nr 105 [druk: 1989],
s. 3–9; W. Szafrański¸ Kodeks Stanisława Augusta, Poznań 2007, s. 275.
13
O kodeksie każącym, por. uwagi w: J. Śliwowski, Kodeks każący Królestwa Polskiego
(1818), Warszawa 1958, s. 481; J. Sobociński, Ze studiów nad historią prawa karnego w Polsce
porozbiorowej, CPH 1959, t. XI, z. 2, s. 207 i n. Kodeks został ogłoszony w Dzienniku Praw Królestwa Polskiego, t. V.
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Warto zauważyć, że wszystkie regulacje prawne państw zaborczych obowiązujące na ziemiach Rzeczypospolitej w momencie odzyskania niepodległości po zakończeniu I wojny światowej – zarówno austriacka ustawa z 1852 r.14,
kodeks karny węgierski z 1878 r., kodeks karny niemiecki z 1871 r.15 oraz rosyjski z 1903 r., wprowadzony w życie w toku I wojny światowej przez okupanta niemieckiego, a także wcześniejszy Kodeks Praw Głównych i Poprawczych
z 1866 r.16 – przewidywały przestępstwo zniesławienia. Nie zajmowały się one
jednak wprost problematyką satyry. Kodeks karny rosyjski z 1903 r. przewidywał w art. 132 odpowiedzialność za samo ułożenie utworu lub sporządzenie wizerunku oraz przechowywanie takowych utworów, jeśli godziły one w „sposób
W Austrii pod koniec rządów Marii Teresy podjęto prace kodyfikacyjne, które doprowadziły do ogłoszenia w 1787 r. kodyfikacji znanej jako Kodeks Józefa II. Tekst tego aktu, przeznaczony
dla byłych terytoriów Polski, ogłoszono w Wiedniu w 1789 r. w języku polskim i niemieckim
jako Ustawa powszechna o występkach i ich karaniu. W 1797 r. na terytorium, które otrzymało
nazwę Galicja Zachodnia, wprowadzono w życie ustawę karną zachodniogalicyjską z 17 czerwca
1796 r. (Strafgesetzbuch fürWestgalizien); E. Krzymuski, Wykład prawa karnego ze stanowiska
nauki i prawa austriackiego, wyd. 2, Kraków 1901; S. Grodziski, Źródła prawa w Galicji w latach
1772–1848, CPH 1964, t. XVI, z. 2. Ustawa karna z 1852 roku wyróżniała oszczerstwo, czyli potwarz, polegającą na kłamliwym obwinieniu kogoś o zbrodnię oraz obrazę czci, zasadzającą się na
zarzuceniu komuś popełnienia przestępstwa, czynu niehonorowego bądź nieobyczajnego, a także
na rozgłaszaniu uwłaczających czci informacji z życia prywatnego – nawet wówczas, gdy te informacje były prawdziwe. W praktyce rozwiązania ustawy były stosowane w odniesieniu do tekstów satyrycznych. Warto przy tym pamiętać, że ustawodawca austriacki przewidywał możliwość
przeprowadzenia dowodu prawdy, ograniczonej jednak do przypadku, gdy przestępstwo obrazy
czci zostało popełnione drukiem. Zob.: S. Salmonowicz, Melpomena w opałach, [w:] S. Salmonowicz, J. Szwaja, S. Waltoś, Pitaval krakowski, Kraków 1974, s. 291.
15
Por.: I. Malinowska, Ochrona czci w pruskim ustawodawstwie karnym na przełomie feudalizmu i kapitalizmu, CPH 1955, t. VII, z. 1, s 115 i n. Warto zauważyć, że przepisy Pruskiego Prawa
Karnego, odnoszące się do zniewag, zawarte w Allgemeines Landrecht für de Königlich Preussischen Staaten były ujęte w aż stu pięćdziesięciu dwóch paragrafach, przy czym pełną ochronę przyznawał ustawodawca jedynie warstwom wyższym. Kodeks karny Rzeszy niemieckiej
z 1871 r., obowiązujący na ziemiach zaboru pruskiego, wyróżniał zniewagę, zniewagę czynną,
zniesławienie (pojmowane jako rozpowszechnianie o osobie postronnej informacji, narażające ją
na pogardę lub poniżenie w opinii publicznej) oraz oszczerstwo (zasadzające się na rozpowszechnianiu twierdzeń świadomie nieprawdziwych, mogących narazić pokrzywdzonego na poniżenie
lub pogardę w opinii publicznej). Wyraźnie przy tym stwierdzano, że ujemna ocena lub opinia
wyrażona w formie krytyki naukowej, artystycznej bądź odnosząca się do działalności przemysłowej nie może być uznana za przestępstwo przeciwko czci – chyba że w formie wypowiedzi lub
z towarzyszących okoliczności wynikał zamiar zniesławienia.
16
Kodeks kar Głównych i Poprawczych został podpisany przez cara w 1847 r. i był wielokrotnie nowelizowany. O treści kodeksu por.: R. Hube, Historia prawa ruskiego, t. I, Warszawa 1872,
passim; S. Budziński, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1892; W. Miklaszewski, Kodeks
Kar Głównych i Poprawczych, wyd. 1866 r. dla Królestwa Polskiego, z objaśnieniami poczerpniętymi z wyroków kasacyjnych Departamentów Senatu Rządzącego, Warszawa 1876–1878. Kodeks
Kar Głównych i Poprawczych rozróżniał zniewagę czynną i zniewagę słowną, a także obrazę czci,
polegającą na niesłusznym, niesprawiedliwym sformułowaniu w piśmie do władz lub w druku
(ewentualnie w inny sposób) zarzutu postępowania przez kogoś w sposób sprzeczny z zasadami
honoru. Rozwiązanie to nie dotykało jednak problematyki satyry.
14
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zuchwały we władzę zwierzchnią lub ganią taką władzę”. W art. 129 natomiast
przewidziano odpowiedzialność za wygłoszenie lub odczytanie publicznie mowy
lub utworu, albo rozpowszechnienie lub publiczne wystawienie utworu lub wizerunku podburzającego m.in. do czynu buntowniczego, zdrady lub obalenia istniejącego w państwie ustroju społecznego, do nieuległości lub przeciwdziałania ustawie. Judykatura podkreślała, że przestępny charakter przemówienia lub utworu
zawiera się „nie w takiej lub innej ich formie lub postaci, lecz w oddziaływaniu
tego przemówienia lub utworu na psychikę słuchaczy lub czytelników, a więc zależy od jego treści wewnętrznej”. Zauważano przy tym, że termin „mowa” użyty
w treści art. 129 należy rozumieć w sensie jak najszerszym – jako referat, dialog
sceniczny, frazes, hasło17.
Przepisy karne państw zaborczych zostały uchylone wraz z wejściem w życie
kodeksu karnego z 1932 r.18. W treści art. 255 stanowił on, że przestępstwem jest
pomawianie innej osoby o takie postępowanie i właściwości, które mogą ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego
stanowiska, zawodu lub działalności – czyli zniesławienie. Przedmiotem zamachu sprawcy zniesławienia była cześć, czyli dobre imię człowieka bądź instytucji
prawnej, a nawet zrzeszeń niemających osobowości prawnej. Działanie przestępcze polegało na pomawianiu, czyli komunikowaniu przynajmniej jednej osobie
wiadomości o postępowaniu lub właściwościach innej osoby, mogących poniżyć
ją w opinii publicznej lub tylko narazić na takie poniżenie, ewentualnie – narazić
na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania określonego zawodu lub rodzaju
działalności. W okresie międzywojennym, po wejściu kodeksu karnego z 1932 r.
nie budziło wątpliwości to, że pomówienie może nastąpić nie tylko w formie
postawienia ściśle określonego zarzutu, lecz także w sposób ogólnikowy, jako
pogłoski – bądź zmyślonej, bądź rzeczywiście będącej w obiegu społecznym.
Zauważano, że jest możliwe podejmowanie krytyki również wtedy, gdy jest ona
nacechowana dużą dozą kpiny, ironii czy żartu. Podzielając to stanowisko, już po
II wojnie światowej podniesiono, że zagadnienie granic dopuszczalnej ostrości
żartu powinno być rozpatrywane z uwzględnieniem swoistości środowiska, którego dotyczy i panujących w tym względzie obyczajów19. Z punktu widzenia prawa karnego, praktycznie rzecz biorąc, nie zgłaszano wątpliwości co do zakresu
pojęcia czci, aczkolwiek trudno w polskim systemie prawa karnego szukać jego
17
Zbiór orzeczeń Izby Drugiej Sądu Najwyższego 136/21, 221/24, 108/24, 93/23, cyt. za:
Ustawy karne tymczasowo obowiązujące w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie
i Wilnie, t. I: Kodeks karny z ustawami dodatkowemi, wydanemi do dnia 1 września 1927 r., tezami
z orzeczeń Sądu Najwyższego i Skorowidzem, opracowanie Aleksander Mogielnicki i Emil Stanisław Rappaport, Warszawa 1928, s. 132–144.
18
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1932 r., przepisy wprowadzające kodeks
karny i prawo o wykroczeniach, Dz.U. R.P. z 1932 r., nr 60, poz. 673.
19
M. Siewierski, Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1965, s. 333;
J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 571; W Makowski, Kodeks karny,
Warszawa 1932, t. II, s. 571 i n.
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ustawowej definicji. W literaturze podkreśla się, że cześć jest kategoria normatywną, odnoszącą się do przysługującego każdemu człowiekowi domniemania
jego uczciwości, zgodności postępowania wobec innych osób z przyjętymi normami współżycia społecznego, a także posiadania kwalifikacji wymaganych od
osób wykonujących określony zawód lub piastujących odpowiednie stanowisko.
Na zakres pojęcia czci oddziaływują nie tylko normy prawne, lecz przede wszystkim normy obyczajowe, istniejące w danej społeczności20.
Od momentu wejścia w życie kodeksu karnego z 1932 r. spojrzenie na zniesławienie zmieniało się, aczkolwiek zmiany te nie dotykały samego pojęcia czci,
lecz zakresu jej ochrony, gwarancji dla podejmujących krytykę, w szczególności
kwestii dobrej wiary krytykującego oraz działania w społecznie uzasadnionym interesie. Po II wojnie światowej, w początku lat pięćdziesiątych, z frontalną, mocno
uwarunkowaną ideologicznie krytyką rozwiązań przyjętych w treści art. 255 k.k.
z 1932 r. typizującego przestępstwo zniesławienia, wystąpił J. Sawicki, podnosząc,
że „karanie za przestępstwa przeciwko czci było zawsze w rękach klasy panującej ważnym narzędziem, pozwalającym klasie panującej utrzymać swą uprzywilejowaną pozycję i skutecznie tłumić, chociażby werbalne, przejawy sprzeciwu
klas uciskanych”21. Zdaniem Sawickiego, konieczne jest złamanie prawnych barier chroniących cześć człowieka, ustanowionych w art. 255 k.k. z 1932 r., gdyż
stanowią one „przeszkodę w walce z wrogiem klasowym i własnymi błędami
władzy”. Domagał się, aby traktować dobrą wiarę jako okoliczność wyłączającą odpowiedzialność karną za zniesławienie – zarówno w płaszczyźnie prawdziwości zarzutów, jak i w płaszczyźnie obrony interesu społecznego przy publicznym uczynieniu zarzutu. Postulował także zrezygnowanie z zakazu publicznej
krytyki życia prywatnego i dopuszczenia możliwości przeprowadzenia dowodu
prawdziwości zarzutów w tej sferze w celu uwolnienia się od odpowiedzialności za przestępcze naruszenie czci22. Warto zauważyć, że jakkolwiek poglądy
J. Sawickiego spotykały się z entuzjastycznym przyjęciem przez dziennikarzy,
gdyż ich realizacja zapewniałaby im, praktycznie rzecz biorąc, niemal absolutną
wolność krytyki (oczywiście w ramach specyficznie pojmowanych celów ideologicznych), to jednak prasa prawnicza krytycznie przyjęła koncepcję dobrej wiary.
Sam Sawicki zarzucał środowisku prawniczemu nadmierne wyczulenie na sprawy
20
W. Kulesza, Zniesławienie i zniewaga. Ochrona czci i godności osobistej człowieka w polskim prawie karnym – zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984, s. 35 i n.; M. Surkont, Cześć
i godność osobista jako przedmioty ochrony prawno-karnej, „Nowe Prawo” 1980, nr 4, s. 49;
M. Surkont, Zniesławienie i znieważenie w polskim prawie karnym, Gdańsk 1982, s. 35 i n.; J. Raglewski, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, red. A. Zoll, wyd. 2, Kraków 2006,
s.764 i n.; J. Wojciechowski, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. I: Komentarz, red. A. Wąsek,
Warszawa 2004, s. 178; J. Wierciński, Niemajątkowa ochrona czci, Warszawa 2002, s. 73 i n.
21
J. Sawicki, Ochrona czci na tle krytyki i samokrytyki, Warszawa 1953, s. 33, 87, 149; J. Sawicki, Ochrona czci a wolność krytyki, Warszawa 1956, s. 98, 122, 222.
22
Ibidem, s. 133.
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honoru23. Niemniej w orzecznictwie drugiej połowy lat pięćdziesiątych zarysowuje się tendencja do ograniczenia ochrony czci, z natury rzeczy sprzeczna z treścią
art. 255 k.k.24. Poważny cios możliwości dochodzenia ochrony przed zniesławieniem w postępowaniu sądowym zadała ustawa z 2 grudnia 1960 r. o sprawach
z oskarżenia prywatnego25. Przedstawiona opinii publicznej jako akt prawny chroniący wymiar sprawiedliwości przed „pyskówkami” i „pieniaczami”, pozwalała
ona sprawy o zniesławienie przekazać organizacji społecznej, której członkami są
oskarżyciel i oskarżony, odbierając przy tym stronom możliwość zaskarżenia takiego postanowienia. Nakazywała także poprzedzenie postępowania rozpoznania
sprawy postępowaniem pojednawczym na posiedzeniu niejawnym i umożliwiała
umorzenie postępowania nawet przed takowym postępowaniem.
Koncepcja Sawickiego, mimo jej wyraźnie ideologicznego charakteru, zosta
ła zaakceptowana przez Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów
z 17 grudnia 1965 r., w której sformułowano tezę, że nie popełnia przestępstwa
zniesławienia sprawca podnoszący fałszywe zarzuty w przekonaniu, że są one
prawdą, a gdy występuje z publicznym zniesławiającym poskarżeniem, to dlatego,
że26 przeświadczony jest o prawdziwości zarzutów oraz o tym, że jego działanie służy obronie społecznie uzasadnionego interesu. Stanowisko to zaaprobował
ustawodawca, który w kodeksie karnym z 1969 r., w treści art. 179 sformułował kontratyp wyłączający bezprawność pomówienia w sytuacji, gdy sprawca
publicznie podniósł zarzut prawdziwy, a ponadto gdy działał w obronie społecznie
uzasadnionego interesu lub w przeświadczeniu opartym na uzasadnionych podstawach, że takiego interesu broni (art. 179 § 2, pkt 1 k.k. z 1969 r.). Poza tym została
wyłączona bezprawność pomówienia sprawcy, który czyniąc zarzut publicznie,
działał w przeświadczeniu, że zarzut jest prawdziwy i że broni społecznie uzasadnionego interesu, opartego na uzasadnionych podstawach. W praktyce wykazanie przez sprawców takich przeświadczeń okazywało się dość proste, aczkolwiek
w literaturze i judykaturze podnoszono dość stanowczo, że społecznie uzasadniony interes nie może być rozumiany w sposób abstrakcyjny, gdyż jest pojęciem
konkretnym i musi wynikać z określonej sytuacji wymagającej obrony tego interesu, nawet z naruszeniem dobrego imienia tej osoby, grupy osób lub instytucji.
Działaniem w obronie takiego interesu miało być – jak podkreślano w doktrynie
– tylko takie działanie, które faktycznie służy takim interesom27. Wejście w życie
J. Sawicki, Obsesja honoru, „Prawo i Życie” 1958.
B. Michalski, Działalność zawodowa dziennikarza a ochrona czci obywatela w prawie
karnym PRL, Toruń 1966, s. 27 i n.
25
Dz.U. z 1960 r., nr 54, poz. 308.
26
VI KO 14/59, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (dalej: OSPiKA)
1966, nr 3, poz. 69; zob. glosy: J. Skupiński, OSPiKA 1966, nr 5, s. 231; Z. Papierkowski, „Nowe
Prawo” 1967, nr 4, s. 580; M. Cieślak, „Nowe Prawo” 1967, nr 4, s. 583.
27
Zob.: OSNKW 27/74; J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987, t. II, wyd. 3, s. 162; I. Anrejew, W. Świta, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem,
Warszawa 1973, s. 525.
23
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kodeksu karnego z 1997 r. spowodowało, że inaczej określono okoliczności wyłączające bezprawność zniesławienia. Opisując w treści art. 213 § 2 k.k. z 1997 r.
kontratyp dozwolonej krytyki, ustawodawca wskazał, że do jego znamion należy
prawdziwość podnoszonego lub rozgłaszanego zarzutu oraz postawienie zarzutu
w obronie społecznie uzasadnionego interesu. Z ogólnych założeń wynika przy
tym, że krytyka jest dozwolona tylko wtedy, kiedy jest konieczna, czyli gdy dla
obrony społecznie uzasadnionego interesu niezbędne jest naruszenie dobrego
imienia jakiegoś podmiotu. W tej sytuacji wrócono w gruncie rzeczy do koncepcji zawartej w treści kodeksu karnego z 1932 r., odrzucając rozwiązania kodeksu
karnego z 1969 r. hołdujące mocno uwarunkowanym ideologicznie koncepcjom
J. Sawickiego. Zrezygnowano w tej sytuacji z dowodu dobrej wiary, działania
w przeświadczeniu opartym na uzasadnionych podstawach – zarówno co do obrony społecznie uzasadnionego interesu, jak i co do prawdziwości zarzutu – a także
ograniczono dopuszczalność prowadzenia dowodu prawdy.
Bezpośrednio po II wojnie światowej rządzący podjęli próbę ograniczenia
krytyki politycznej, wprowadzając do treści dekretu z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa (tzw.
Mały kodeks karny)28 przepisy kryminalizujące „rozpowszechnianie fałszywych
wiadomości mogących wyrządzić istotną szkodę interesom państwa polskiego
bądź obniżyć powagę ich naczelnych organów” (art. 22 m.k.k. – przestępstwo
określane mianem „szeptanej propagandy”). Warto pamiętać, że czyn ten był
zagrożony karą więzienia do pięciu lat lub aresztu. Odpowiedzialność ponosił
także ten, „kto rozpowszechnia lub w celu rozpowszechniania sporządzał, przechowywał lub przewoził pisma, druki lub wizerunki nawołujące do popełnienia
zbrodni lub pochwalające zbrodnię”, a także takie, „których treść ma pozostawać
tajemnicą wobec władzy państwowej albo które zawierają fałszywe wiadomości,
mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów” (art. 23 § 1 m.k.k. – czyn określany w ówczesnej
literaturze jako „zbrodnicza propaganda”). Sprawca tego rodzaju przestępstwa
miał podlegać karze więzienia na czas nie krótszy niż na lat trzy, a jeżeli czynem
swoim spowodował wielką szkodę dla państwa – na czas nie krótszy niż pięć lat
lub karze więzienia dożywotniego. Samo przechowywanie pism, druków lub wizerunków było zagrożone karą więzienia do pięciu lat. Wspomniane przepisy, obwarowane drakońskimi karami, zahamowały oficjalną satyrę polityczną, aczkolwiek nie przeszkodziły w pojawianiu się różnego rodzaju dowcipów i kawałów,
które powtarzano z ust do ust, a których twórcy (a jeszcze częściej osoby powtarzające je) bardzo często – i to z poważnymi wyrokami – trafiały do więzień. Co
więcej, tzw. fałszywe wiadomości były w istocie rzeczy wiadomościami całkowiDz.U. z 1946 r., nr 30, poz. 192, zm.: 1947, nr 65, poz. 390; 1949, nr 32, poz. 238, nr 45, poz.
334; 1955, nr 15, poz. 83, nr 46, poz. 310; 1958, nr 18, poz. 76. Wspomniany dekret został uchylony
dopiero z mocy art. VI pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające kodeks
karny Dz.U. z 1969 r., nr 13, poz. 95, zm.: 1982, nr 40, poz. 271; 1985, nr 23, poz. 100.
28
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cie prawdziwymi, często podawanymi w formie groteskowej bądź satyrycznej29.
W myśl poglądów judykatury, treść pism – a nie ich forma lub charakter – miały
decydować o tym, czy zawierają „fałszywe wiadomości”, o których stanowi art.
23 m.k.k.30. W orzecznictwie sądowym w wyjątkowych tylko wypadkach starano się zdystansować od treści ustawy31. Dopiero po transformacji ustrojowej Sąd
Zdaniem Sądu Najwyższego, dostarczenie artykułów w celu ich wydrukowania w rozpowszechnianym dzienniku wyczerpuje objęte w art. 23 m.k.k. pojęcie „sporządzenia w celu rozpowszechniania”, gdyż dziennik nie istnieje niezależnie od składających się nań artykułów i ktokolwiek, kto sporządza część składową tego pisma czy „druku”, współdziała przy jego sporządzeniu
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 maja 1950 r., K 588/50, „Państwo i Prawo” (dalej: PiP) 1950,
nr 10, s. 189). W orzecznictwie utarł się też pogląd, że umieszczenie jednego egzemplarza pisma zawierającego „fałszywe wiadomości” w miejscu publicznym, np. na słupie obok przystanku autobusowego, wyczerpuje znamiona występku z art. 22 m.k.k. (wyrok Sądu Najwyższego
z 19 grudnia 1960 r., IK 642/60, OSN 1961, z. 4, poz. 61). Nie miało także znaczenia, według
ówczesnych poglądów doktryny, to, czy odbiorcą wiadomości uznawanych za „fałszywe” była
jedna osoba, czy też było ich więcej. Zdaniem Sądu Najwyższego, okoliczność, że „fałszywe wiadomości” powtórzone zostały wobec jednej tylko osoby, nie wyłącza samo przez się możliwości
wyrządzenia przez nie istotnej szkody interesom Państwa Polskiego (wyrok Sądu Najwyższego
z 2 marca 1962 r., III K 1190/61, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1962, nr 4,
s. 307). W orzecznictwie i doktrynie podkreślano, że istotna różnica między stanem faktycznym
przewidzianym w art. 22 m.k.k., a stypizowanym w art. 23 m.k.k., polega na tym, że sprawca czynu z art. 22 m.k.k. rozpowszechnia „fałszywe wiadomości” ustnie, podczas gdy dopuszczający się
przestępstwa z art. 23 m.k.k. rozpowszechnia (sporządza, przechowuje, przewozi) przestępne albo
szkodliwe pisma, druki lub wizerunki utrwalone w ten lub inny sposób – niedozwolony kolportaż
(wyrok Sądu Najwyższego z 11 listopada 1949 r., WaK 34/50, PiP 1950, nr 7, poz. 142); zob. także:
G. Rejman, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1962 r., III K 194/62, OSPiKA
1965, Nr 6, s. 270–273; H. Popławski, A. Weiser, Szeptana propaganda w świetle orzecznictwa,
„Palestra” 1962, nr 8, s. 52–59.
30
Tak więc pismami, drukami bądź wizerunkami, o jakich mowa w treści art. 23 m.k.k.,
miały być: utwory literackie, satyryczne, a nawet dramaty czy utwory operowe. Tego rodzaju
stanowisko wyrażał Sąd Najwyższy jeszcze w 1968 r., tuż przed uchyleniem dekretu o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa (m.k.k.). Zob.: wyrok Sądu
Najwyższego z 10 maja 1968 r., I KR 62/68, OSN GP 1968, nr 11, poz. 23. Za druki uważano także
odbitki wykonane na maszynie do pisania w celu ich rozpowszechnienia. Por.: uchwała składu
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 25 czerwca 1969 r., VI KZP 7/69, OSN 1969, nr 10, poz. 120.
Zdaniem judykatury, użyczenie w celu zapoznania z treścią pisma o treści przestępczej określonej
w art. 23 § 1 m.k.k. może stanowić zbrodnię z tego przepisu tylko wtedy, gdy ów egzemplarz stanowi przedmiot kolportażu. Natomiast zaznajomienie się z treścią pisma przestępczego jednej lub
wielu osób, lecz bez zamiaru kolportażu, skutkuje tylko karalnością na podstawie art. 22 m.k.k.
(wyrok Sądu Najwyższego z 7 marca 1962 r., I K 60/62, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1962, nr 4, poz. 307).
31
Uczynił to Sąd Najwyższy w wyroku z 10 października 1946 r., K 1244/46, OSN 1947, nr 2,
poz. 47, stwierdzając, że niejednokrotne powtarzanie różnym osobom wiadomości uznanych za
„fałszywe” wyczerpuje pojęcie rozpowszechniania w rozumieniu art. 22 m.k.k. Podobnie postąpił
w uzasadnieniu wyroku z 24 maja 1958 r., III KRn 639/58, OSNGP 1958, z. 11, poz. 15, stwierdzając, że wypowiadanie własnych sądów i ocen nie ma charakteru wiadomości ani prawdziwych,
ani fałszywych. Były to jednak wyjątki. Generalnie bowiem podkreślano, że czyn z art. 22 m.k.k.
polega również na niepublicznym rozpowszechnianiu „fałszywych wiadomości” (zob.: wyroki
Sądu Najwyższego z 12 marca 1948 r., ToK 174/47, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1948,
29
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Najwyższy w nowym składzie – rozpoznając kasacje wniesione przez Rzecznika Praw Obywatelskich bądź Prokuratora Generalnego, a nieco wcześniej, przed
wejściem w życie kodeksu postępowania karnego z 1997 r. rewizje nadzwyczajne
– wskazywał na absurdalność koncepcji „fałszywych wiadomości” stypizowanych w art. 22 i 23 m.k.k.32. Rozwiązania prawne sprawiły, że satyra polityczna
została sprowadzona, praktycznie rzecz biorąc, do bezpieczniejszych – wydawałoby się – form: dowcipów przekazywanych z ust do ust, a utwory satyryczne,
pojawiające się dość sporadycznie, przybrały kształt koncesjonowanego zwalczania przeciwników politycznych, głównie zresztą z zagranicy. Przy całkowitym
upadku satyry politycznej, surrealistycznym i trudnym do uwierzenia pomysłem
nr 9, poz. 46 oraz z 19 marca 1948 r., PoK 320/47, OSN 1948, nr 4, poz. 101). Zauważono także, że
dla zaistnienia znamienia „rozpowszechniania” nieprawdziwych wiadomości nie jest potrzebna
żadna szczególna forma rozpowszechniania takich wiadomości, istotna natomiast jest chęć sprawcy przekazania takich informacji innej osobie z zamiarem bezpośrednim albo ewentualnym, że
wiadomości te będą dalej powtarzane (wyrok Sądu Najwyższego z 27 maja 1949 r., ToK 190/49,
PiP 1949, nr 11, s. 154). Zdaniem Sądu Najwyższego, „pod pojęcie szeptanej propagandy w rozumieniu art. 22 m.k.k. mogą podpadać nie tylko konkretne, tj. ściśle sprecyzowane wiadomości
fałszywe, lecz także wszelkiego rodzaju wypowiedzi, choćby mające pozornie charakter tylko
krytycznych uwag lub opinii, jeśli zmierzają i są zdolne do wytworzenia atmosfery niepokoju oraz
lekceważącej nieufności do ustroju państwa” (wyrok Sądu Najwyższego z 21 listopada 1949 r.,
K 55/49, PiP 1950, nr 3, s. 133). W orzecznictwie określono także, że dla bytu przestępstwa przewidzianego w art. 22 m.k.k. jest rzeczą obojętną, „czy osoby, wśród których rozpowszechnia się
fałszywe wiadomości, są co do ich prawdziwości przekonane, czy też – ze względu na osobę,
która wiadomości te rozpowszechnia – nie wierzą w ich prawdziwość” (wyrok Sądu Najwyższego
z 9 września 1950 r., K 638/50, „Nowe Prawo” (dalej: NP) 1951, nr 3, s. 48–49). Z drugiej strony,
zdaniem Sądu Najwyższego, „uwaga krytyczna (nawet obiektywnie chybiona), wygłoszona przez
obywatela pozytywnie ustosunkowanego do ustroju Polski Ludowej nie wyczerpuje znamion art.
22 m.k.k., lecz zasługuje jedynie na sprostowanie lub wyjaśnienie bądź w drodze dyskusji, bądź
w drodze służbowej lub partyjnej” (wyrok Sądu Najwyższego z 12 września 1951 r., I K 83/51,
„Biuletyn Generalnej Prokuratury” 1952, nr 1, poz. 32). Próbą „rozwarstwienia” sprawców był
zawarty w wyroku Sądu Najwyższego z 4 marca 1954 r. pogląd, że uprawianie propagandy przeciwko spółdzielczości produkcyjnej w drodze rozpowszechniania „fałszywych wiadomości”
wyczerpuje znamiona przewidziane w art. 22 m.k.k. wówczas, gdy postępowanie oskarżonego
ma charakter tendencyjny (II K 122/54, OSN 155, nr 2, poz. 19). Sądy zdawały sobie wyraźnie
sprawę z absurdalności kryminalizowania zachowań polegających na podawaniu informacji całkowicie prawdziwych, które jednak jako szkodliwe dla państwa – uznawano za fałszywe. Dlatego też w wyrokach, w sposób dość oportunistyczny, ograniczały się do stwierdzeń, że sprawca
rozpowszechniał „fałszywe wiadomości”. Ten stan rzeczy Sąd Najwyższy uznawał za niewłaściwy, nakazując skazywać w wyroku, w jakich wypowiedziach oskarżonego dopatrzył się Sąd
„fałszywych wiadomości mogących wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego albo
obniżyć powagę jego najwyższych organów” (wyrok Sądu Najwyższego z 11 listopada 1952 r.,
I K 803/52/I, NP 1953, nr 5, s. 67–68).
32
Por.: Postanowienie z 10 listopada 1992 r. (II KRN 197/92, OSN 1993, nr 1, poz. 10), w którym stwierdzono m.in.: „Skoro w świetle najnowszej wiedzy historycznej wypowiedzi oskarżonego nie były wypowiedziami fałszywymi, o jakich mowa w art. 22 m.k.k., to należy rozumieć
tę sytuację jako równoznaczną z ujawnieniem się nowych faktów nieznanych przedtem sądowi”
(art. 474 § 1 pkt 2 lit. a k.p.k.); także, wyrok Sądu Najwyższego z 3 lutego 2004 r., II KK 388/02,
LEX nr 121287.
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było zwoływanie co jakiś czas ogólnopolskich narad satyryków. Pierwsze z nich
miały miejsce w 1948 i 1955 r.33. Jednocześnie aparat bezpieczeństwa, realizując
strategię dezinformacji, do obiegu społecznego, obok plotek wprowadzał wiele
dowcipów – raczej niezbyt wysokiego lotu34.
Skuteczną zaporę dla satyry politycznej stanowiła także cenzura, formalnie
utworzona dekretem z 5 lipca 1946 r.35, a faktycznie działająca co najmniej od
15 listopada 1945 r.36, stanowiąca kontynuację cenzury wojskowej czasu wojny.
Utworzony na mocy wspomnianego dekretu Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk prowadził nie tylko ścisłą kontrolę treści wszelkich publikacji
– w tym oczywiście także satyrycznych – lecz także intensywną ideologizację
środowisk twórczych. Działania te z jednaj strony służyły uzasadnieniu podejmowanych decyzji, z drugiej utrwalaniu określonych przekonań37.
Jakkolwiek publiczne zniesławienie, zarówno pod rządami kodeksu karnego
z 1932 r., jak i później – w myśl kodeksu karnego z 1969 r. i kodeksu karnego
z 1997 r., bardzo często wiązało się z treścią utworów satyrycznych, publikowanych w prasie, ogłaszanych w książkach lub prezentowanych na scenach, a także
w programach radiowych i telewizyjnych, to nie tylko doktryna, ale i literatura,
łączyła je dość ściśle z prasą i granicami jej wolności. Nie widziano także specjalnych różnic między utworem satyrycznym, mającym charakter zniesławienia,
a zniesławiającą w swojej treści krytyką naukową, artystyczną bądź wywodzącą
się z przekonań politycznych38. W doktrynie sformułowano teoretyczne koncepS. Kmiecik, Wolne żarty! Humor i polityka czyli rzecz o polskim dowcipie politycznym,
Warszawa 1998, s. 236.
34
Ibidem, s. 226–235.
35
Dekret z 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, Dz.U. z 1946 r., nr 34, poz. 210. Dekret był potem kilkakrotnie nowelizowany. Zob.: Dz.U.
z 1948 r., nr 36, poz. 257; 1952, nr 19, poz. 114; 1953, nr 49, poz. 239; 1981, nr 20, poz. 99. Z dniem
1 października 1981 r. dekret utracił moc zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli
publikacji i widowisk (Dz.U. z 1981 r., nr 20, poz. 99), z wyjątkiem przepisów dotyczących spraw
udzielania zezwoleń na wydawanie czasopism, jak również rejestracji i kontroli zakładów poligraficznych, zakładów wytwarzających pieczątki, zakładów wytwarzających publikacje i ilustracje
sposobem światłoczułym oraz aparatów do powielania.
36
Supozycję taką formułują Janusz Adamowski i Andrzej Kozieł. Zob.: J. Adamowski,
A. Kozieł, Cenzura w PRL [w:] Granice wolności słowa, red. G. Miernik, Kielce–Warszawa 1999,
s. 58. Mieczysław Ciećwierz dowodzi natomiast, że pierwsza komórka kontroli prasy powstała
w Wydziale Informacyjno-Propagandowym Resortu Informacji i Propagandy PKWN już w sierpniu 1944 r., a 19 stycznia 1945 r. na mocy tymczasowego rozporządzenia ministra Bezpieczeństwa
Publicznego powołano w Lublinie Centralne Biuro Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. M. Ciećwierz, Polityka prasowa 1944–1948, Warszawa 1989, s. 39–41. Centralne Biuro i utworzone później jego placówki terenowe prowadziły prewencyjną cenzurę prasy dokonując kontroli: wstępnej,
faktycznej, następnej i wtórnej; zob.: Przepisy o trybie wydawania i rozpowszechniania druków
obowiązujących zakłady graficzne, Warszawa 1945.
37
S. Żak, Cenzura wobec humanistyki w PRL, [w:] Granice wolności słowa, red. G. Miernik,
Kielce–Warszawa 1999, s.73 i n.; L. Pijanowski, Myśli o satyrze filmowej, „Kino” 1967, nr 7, s. 33.
38
W. Wolter, Krytyka naukowa i obraza czci, Warszawa 1929.
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cje krytyki, stwierdzając rzeczy tak oczywiste, jak to, że jest ona twórcza, ożywcza, niezbędna w rozwoju społecznym, w stosunkach międzyludzkich – ale też,
że może pełnić rolę hamującą, zachowawczą, niesprawiedliwą, niszczycielską.
Przyznawano, że krytyka – szczególnie ta, o której mowa w prawie prasowym
– ma określone granice, a są nimi prawo i zasady współżycia. Nieprzekraczalną
granicą jest zakaz znieważania, w tym zniesławienia. Niektórzy widzieli ją także
w treści ustawy z 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk39 – w szczególności w zakresie kryteriów cenzurowania40. Co ciekawe, przede wszystkim
judykatura zauważała, że satyra i karykatura jest czymś odmiennym od wszelkich innych wypowiedzi. Ustawodawca dostrzegł to, jak już wspomniano, dopiero w treści art. 41 pr.pr., łącząc je z prawem do krytyki w rozumieniu art. 6
pr.pr., pojmowanym jako prawo do ujemnych ocen. Prawo to wywodził z prawa
do informowania. Przepis art. 41 pr.pr. w sposób jednolity wyłącza odpowiedzialność cywilną i karną w odniesieniu do zgodnych z prawdą i rzetelnych sprawozdań z jawnych posiedzeń Sejmu oraz organów samorządowych, a także organów
tych instytucji. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej i karnej, przewidziane
w tymże artykule, odnosi się także do rzetelnych i zgodnych z zasadami współżycia ujemnych ocen działalności twórczej, zawodowej lub publicznej. W ostatnim
zdaniu tego przepisu wspomniane wyłączenie rozciągnięto na krytykę i satyrę41.
W literaturze zwykło się przyjmować, że krytyka prasowa jest publiczną oceną opartą na konfrontacji jakiegoś stanu rzeczywistego z przyjętymi założeniami. Zadaniem krytyki jest wzbogacenie wiedzy i świadomości, a nie wymierzanie sprawiedliwości – aczkolwiek sądy krytyczne mają charakter wartościujący
i osądzający. Odpowiedzialna i skuteczna krytyka może stanowić ważny środek
służący urealnieniu udziału obywateli w rządzeniu państwem. Może ona także
stymulować wybory polityczne, gospodarcze, naukowe i artystyczne. W języku
polskim słowo „krytyka” ma silny, emocjonalny ładunek negatywny i jest sprowadzana do oceny ujemnej, tak jakby z założenia krytyk wyrażał zawsze dezaprobatę wobec jakichś zjawisk lub zdarzeń. Ustawodawca w prawie prasowym
w treści art. 41 pr.pr. tak ją właśnie postrzega, chociaż wcześniej w art. 6 pr.pr.
widzi ją szerzej. W ścisłym, a nie potocznym tego słowa znaczeniu krytyka to
analiza i ocena. Może ona przybierać formę pochwały, aprobaty, krytyki sensu
stricto oraz dezaprobaty. Pochwała oznacza, że oceniający określony stan rzeczy
uważa za optymalny, zbliżony do ideału. Aprobata uznaje pewną rzeczywistość
lub działanie za właściwe i celowe, ale na tyle dalekie od ideału, że jeszcze nie
jest godne pochwały. W ścisłym tego słowa znaczeniu krytyką jest analityczny sąd o rzeczywistości, z wyrażeniem wątpliwości co do potrzeby podjęcia
określonych działań lub co do zasadności zaistnienia określonego stanu rzeczy,
względnie wspierający lub negujący tego rodzaju potrzeby i zasadność. Krytyka
Dz.U. z 1981 r., nr 20, poz. 99.
J. Bafia, Prawo o wolności słowa, Warszawa 1988, s. 100 i n.
41
Por.: J. Sobczak, Ustawa prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999, s. 372–373.
39

40
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może w końcu przybierać formę dezaprobaty, do której dochodzi wówczas, gdy
przeprowadzający krytykę nie dostrzega żadnych pozytywnych stron zaistniałego stanu rzeczy. Świadomie prowadzona krytyka jest traktowana jako odrębne
zadanie o charakterze politycznym, gospodarczym, naukowym, kulturalnym,
artystycznym. Rozwija się wraz z kulturą, wskazując silne uzależnienie od świata wartości, norm etycznych, kanonów estetycznych i, w mniejszym stopniu, od
poglądów politycznych.
Krytyka jest możliwa tylko w przypadku istnienia wolności prasy, słowa,
wypowiedzi, przekonań i myśli. Przedmiotem działalności krytycznej może być
każdy przejaw życia społecznego. Miarą krytyki są przy tym pewne zasadnicze i akceptowane przez ogół lub co najmniej część społeczeństwa założenia,
które w sposób najogólniejszy określają stosowane kryteria ocen. Te założenia
stwarzają między krytykującym a ogółem społeczeństwa, a czasem także między
krytykującym a krytykowanym, określoną więź społeczną. Krytykujący, z jednej strony stosuje ogólnie akceptowane założenia, z drugiej zaś stara się je zmienić, doprecyzować, uściślić. W skrajnych przypadkach krytyk proponuje własne
kryteria aksjologiczne, a co za tym idzie moralne, polityczne i estetyczne. Krytyka jest wyrazem pewnego dążenia do oceniania i kształtowania rzeczywistości. Znaczenie krytyki w życiu publicznym, jej poziom i zasięg zależy od wielu
czynników. Przede wszystkim od warunków społeczno-ekonomicznych, stopnia
świadomości prawnej i zaangażowania obywateli w sprawy publiczne, a także od
ich stosunku do organów państwowych, władzy państwowej, a także od tego, jak
władza odnosi się do zjawiska krytyki. W doktrynie przyjmuje się, że krytyka
powinna obejmować trzy kręgi tematyczne. Do pierwszego z nich zwykło się
zaliczać wypowiedzi o charakterze dyskusyjnym, postulaty i propozycje syntetyczne, sygnalizujące potrzeby zmian w różnych dziedzinach życia. W tej sferze
krytyka jest dyskusją polityczną. Drugi krąg to konfrontacja rzeczywistego stanu
rzeczy z zamierzeniami, deklaracjami, obietnicami, programami oraz potrzebami społecznymi. Trzeci krąg odnosi się do spraw incydentalnych, ma charakter
interwencyjny, mocno spersonalizowany, jego przedmiotem bywa niegospodarność, nieodpowiedzialność, brak kompetencji i niedbalstwo42.
Krytyka naukowa i literacka – które nie stanowią tu podstawowego przedmiotu rozważań – ma na celu analizę dzieł z punktu widzenia ich poprawności
formalnej, merytorycznej, wartości poznawczej, estetycznej i praktycznej przydatności. Krytyka odgrywa rolę czynnika inspirującego doskonalenie układu
społecznego, politycznego i gospodarczego. Stanowi czynnik presji wobec adresata lub adresatów krytyki. Jest też czynnikiem rozwoju i kształtowania stosunków społecznych i ekonomicznych. Przyczynia się do eliminowania ujemnych
J. Sobczak, Prawo prasowe. Podręcznik akademicki, Warszawa 2000, s. 253–258; K. Pawelec, Wybrane zagadnienia krytyki prasowej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Problemy
Praworządności” 1980, nr 4–5, s. 37; A. Piekara, Prawne i społeczne aspekty krytyki prasowej,
„Zeszyty Prasoznawcze” 1965, nr 4, s. 64–65.
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zjawisk w tych sferach, wpływając na poprawę klimatu społeczno-politycznego
oraz na tworzenie atmosfery wiarygodności i zaufania.
Wolność krytyki jest częścią wolności słowa, stanowi przy tym okoliczność
uchylającą odpowiedzialność prawną (kontratyp art. 41 pr.pr.). Ujemne oceny
dzieł naukowych albo innej działalności twórczej, zawodowej lub publicznej służą realizacji zadań prasy określonych w art. 1 pr.pr. i w związku z tym pozostają pod ochroną prawa. Zasada ta, z mocy art. 54b pr.pr. została rozciągnięta na
wszelkie przekazy o charakterze krytycznym zamieszczone w innych niż prasa
środkach przeznaczonych do rozpowszechniania niezależnie od techniki przekazu, w szczególności na publikacje nieperiodyczne, inne wytwory druku, wizji
i fonii. Tym samym wolność krytyki rozciągnięto na wydawnictwa książkowe,
tzw. publikacje prasopodobne, nieperiodyczne, wideokasety, płyty gramofonowe,
płyty CD, taśmy magnetofonowe, a także na przekaz internetowy. Oczywiście
przedmiotem kontratypu będzie tylko negatywna ocena dzieła bądź działalności
publicznej. Ważną rzeczą jest, aby była ona skierowana ad rem, a nie ad personam. Tłumienie krytyki, utrudnianie jej stanowi przestępstwo sformułowane
w art. 44 ust. 1 i 2 pr.pr.
O kwalifikacji zarzutu krytycznego jako oceny albo stwierdzenia faktu decyduje ustalenie natężenia w wypowiedzi krytycznej elementów oceniających.
Przy dokumentowaniu takiego ustalenia jest użyteczne posługiwanie się wzorcem przeciętnego słuchacza lub czytelnika w celu rozstrzygnięcia pytania, czy
dana wypowiedź ma, z punktu widzenia takiego słuchacza lub czytelnika, przynajmniej w części charakter sprawdzalnego stwierdzenia faktów, czy też w jej
treści przeważają subiektywne oceny. Stawiający i rozpowszechniający ujemne
oceny o dziele, działalności lub postępowaniu innej osoby przekracza granice
dozwolonej krytyki, jeżeli zasadniczym motywem jego działania jest poniżenie
osoby krytykowanej w opinii innych43. Wykładnia semantyczna przepisu art. 41
pr.pr. pozwala na stwierdzenie, że określenie „rzetelne” i „zgodne z prawdą” nie
są w rozumieniu tego przepisu synonimami. W terminie „rzetelny” zdają się kryć
takie treści, jak: odpowiedzialny, zgodny z zasadami sztuki, niestosujący niedozwolonych wybiegów, uczciwy, niewprowadzający umyślnie w błąd.
Granicami legalności krytyki w rozumieniu art. 41 pr.pr. jest rzetelne i zgodne z zasadami współżycia społecznego przedstawienie krytycznej oceny pracy.
Wyrażenie ujemnej opinii w sposób złośliwy, tendencyjny, w niedopuszczalnej
formie wykracza poza granice ochrony określonej przez art. 41 pr.pr., stanowiąc
przestępstwo. Dziennikarz, który zyskał prawo negatywnej oceny każdej działalności twórczej, zawodowej czy publicznej, nie został zwolniony z obowiązku zachowania odpowiedniej formy krytyki. Naruszenie tej formy rodzi odpo43
Por.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 12 stycznia 1994 r., I ACr 314/93, w: Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie, oprac. B. Gawlik, Kraków 1999,
s. 100–114.
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wiedzialność i karną, i cywilną, nawet jeśli z merytorycznego punktu widzenia
dziennikarz miał rację.
Jest również dopuszczalna krytyka niesłuszna i nietrafna, szczególnie wówczas, gdy owa nietrafność lub niesłuszność ma charakter negatywny44. Dyspozycja art. 41 pr.pr. odnosi się też zarówno do wszelkich form satyrycznych w postaci pisemnej, rysunkowej, filmowej, sformułowanej prozą lub wierszem, jak i do
karykatur.
Przekracza granice dozwolonej krytyki, kto podnosi (także rozpowszechnia)
zarzuty krytyczne, zawierające zwroty uznane za obraźliwe. W ocenach stosowności sformułowania zarzutu krytycznego należy uwzględniać działalność celu
krytyki, jej rodzaj i okoliczności, w jakich następuje45. W doktrynie nie ulega
wątpliwości, że art. 41 pr.pr. nie wyłącza odpowiedzialności dziennikarza, jednak
publikacja o charakterze rzetelnym, zgodnym z prawdą i zasadami współżycia
społecznego pozostaje pod ochroną prawa. Użyty przez ustawodawcę w art. 41
pr.pr. zwrot „pozostaje pod ochroną prawa” należy odczytywać jako wyłączenie bezprawności działania dziennikarza, który uczynił zadość wymaganiom
art. 41 pr.pr. Należy się zgodzić z tezą, że przyjęcie innej wykładni wspomnianego przypisu oznaczałoby, że stanowi on normę pustą, pozbawioną znaczenia
normatywnego46. Doktryna stoi jednoznacznie na stanowisku, że krytyka prasowa nie jest sama w sobie czymś nagannym, a wręcz przeciwnie – jest uważana
za jedną z okoliczności wyłączających bezprawność naruszenia czci. Bezprawne
są ekscesy krytyki, gdyż nie można przypisać im tych przymiotów, które zgodnie z art. 41 pr.pr. charakteryzują krytykę prasową – zwłaszcza rzetelności czy
zgodności z zasadami współżycia społecznego47. Treść przepisu art. 41 pr.pr. koresponduje z dyspozycją art. 213 § 2 k.k. z 1997 r. oraz wypracowanych na gruncie tego przepisu przekonaniach o niekaralności krytyki, aczkolwiek dyspozycja
art. 41 pr.pr. zasady te odnosi do ujemnych ocen dzieł naukowych lub artystycznych oraz odpowiednio do takich gatunków literackich, jak satyra i karykatura.
W art. 41 pr.pr. odchodzi się od określonych w art. 213 k.k. z 1997 r. znamion
niekaralnego kontratypu, a mianowicie: publiczności i prawdziwości zarzutu albo
uzasadnionej dobrej wiary w prawdziwość zarzutu oraz wystąpienia w obronie
społecznie uzasadnionego interesu.
Ustawodawca objął swoistym kontratypem z art. 41 pr.pr. bardzo odległe
od siebie gatunki twórczości dziennikarskiej – i nie tylko dziennikarskiej, gdyż
trudno zasadnie przyjąć, aby ustawodawca zakładał, że utwory satyryczne moWyrok NSA z 11 stycznia 1987 r., II SA 21-25/87, „Gazeta Prawnicza” 1988, nr 5.
Por.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 15 maja 1998 r., I ACa 130/98, w: Dobra
osobiste…, s. 305 i n.
46
P. Sobolewski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2002, II CKN
1292/00, OSNC 2004, Nr 2, poz. 27, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 7–8, s. 246.
47
I. Dobosz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2002, IV CKN 925/00,
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 2003, nr 5, poz. 60.
44
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głyby wychodzić tylko spod piór dziennikarzy. Są bowiem wśród nich zarówno
sprawozdania z jawnych posiedzeń Sejmu48, jak i ujemne oceny dotyczące dzieł
naukowych bądź artystycznych, działalności twórczej zawodowej lub publicznej. Taki stan rzeczy nakazuje sformułować pytanie o to, czy granice prawne
w odniesieniu do wszystkich tych gatunków są identyczne. Jasną jest rzeczą, że
łatwiej osiągnąć postulowaną przez art. 41 pr.pr. „zgodność z prawdą” i „rzetelność” w odniesieniu do sprawozdań. Nieco trudniej zachować ją, dokonując krytyki (ujemnej oceny) jakichkolwiek dzieł lub działalności twórczej, zawodowej
lub publicznej. Specyfika takich gatunków jak karykatura bądź satyra w sposób
istotny różni się od pozostałych wymienionych w dyspozycji art. 41 pr.pr. W tej
sytuacji ustalenie granic satyry na poziomie abstrakcyjnym, w oderwaniu od
konkretnego kazusu jawi się jako niezwykle trudne – o ile nie wręcz niemożliwe. Generalnie, punktem wyjścia muszą być wspomniane wyżej wypracowane
przez doktrynę i judykaturę granice przyjmowane dla krytyki (ujemnych ocen
w rozumieniu art. 41 pr.pr.). Nie ulega wątpliwości, że w odniesieniu do satyry
i karykatury granice te, ze względu na specyfikę gatunku literackiego i formy
ekspresji, należy rozszerzyć. Rodzą się jedynie wątpliwości, jak dalece jest to
możliwe i dopuszczalne.
W określeniu granic satyry judykatura i doktryna polska zostały pozostawione „same sobie”, gdyż orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
interpretując art. 10 Europejskiej Konwencji Prawa Człowieka i Podstawowych
Wolności, bardzo szeroko wypowiadał się co do granic krytyki i jej swobody,
w różnych zresztą kontekstach. Orzecznictwo to natomiast nie podjęło problematyki satyry politycznej.

48
Ustawodawca w art. 41 pr.pr. mówi o publikowaniu zgodnych z prawdą i rzetelnych sprawozdań z jawnych posiedzeń Sejmu i Rad Narodowych oraz ich organów. Wykładnia językowa
nakazywałaby wyłączyć spod działania ustawy sprawozdania z jawnych posiedzeń Senatu. Opowiadając się przeciwko tego rodzaju wykładni i uciekając się do wykładni funkcjonalnej oraz
posiłkowo historycznej, wypada zauważyć, że w 1984 r., kiedy powstawała ustawa, Senat jako
organ władzy państwowej nie istniał. Przy okazji późniejszych nowelizacji, kwestii tej wyraźnie
nie zauważono i nie uzupełniono w odpowiedni sposób w treści art. 41 pr.pr. – poprzez dodanie
słowa „Senatu”. Trudno bowiem przyjąć w sposób logiczny i zasadny, aby ustawodawca nie widział konieczności potraktowania sprawozdań z posiedzeń obu organów władzy ustawodawczej
w sposób identyczny. Niezrozumiałe jest także to, że ustawodawca nie zmienił treści art. 41 pr.pr.
i utrzymał w jego tekście termin „Rady Narodowe” – tak jakby nie zorientował się, że w systemie prawnym Rzeczypospolitej już one nie istnieją. Należy ten termin zastąpić określeniem
„rady gmin, miast, miast i gmin”. O dezynwolturze kolejnych sejmów świadczy zresztą nie tylko
treść art. 41 pr.pr., ale także utrzymywanie w treści art. 2 pr.pr. pojęcia „Konstytucja Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej” (art. 1 został poprawiony i tu mowa o „Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej”) czy używanie w treści art. 34 ust. 2 pr.pr. terminu „właściwy przewodniczący wojewódzkiej rady narodowej”) albo też stwierdzenia, że sądem właściwym do rejestracji prasy jest
„sąd wojewódzki” w sytuacji, gdy takowe sądy od lat nie istnieją, a rejestracja prasy odbywa się
w sądach okręgowych.
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W judykaturze podkreślono, że satyryczny charakter utworu sam przez się nie
wyłącza bezprawności działania autora takiego utworu. Samo zresztą zakwalifikowanie utworu do utworów satyrycznych może rodzić – i rodzi – wątpliwości.
Forma utworu oczywiście ma, jak zauważył Sąd Najwyższy, istotne znaczenie dla
oceny granic tego, co wypada uznać za dozwolone, dopuszczalne i mieszczące się
w ramach wyznaczanych przez prawa danego gatunku literackiego. Sąd Najwyższy w sposób zdecydowany podkreślił, że istotne jest zróżnicowanie kryteriów
ocen artykułu prasowego, w zależności od konwencji, w jakiej został on napisany
(reportaż, recenzja, felieton, satyra). Zróżnicowanie to jest związane m.in. z tym,
że tylko informacje (czyli stwierdzenia o określonych faktach) poddają się weryfikacji według kryterium prawda – fałsz, podczas gdy o ocenach, czyli sądach
wartościujących, można jedynie powiedzieć, że są ścisłe, odpowiednie, właściwe
oraz że mieszczą się lub nie w granicach rzeczowej konstruktywnej krytyki. Bardziej finezyjne rozróżnienie może być również dokonywane w obrębie utworów
(tekstów prasowych) wyrażających właśnie oceny lub sądy wartościujące. W odniesieniu do nich, istotne znaczenie mogą odgrywać takie czynniki, jak forma
utworu oraz miejsce jego publikacji. Nie oznacza to jednak, że sama tylko topika
bądź wyłącznie literacka forma, w jakiej sądy, opinię czy krytykę wyrażono,
przesądza o braku bezprawności działania autora. Warto pamiętać, że zarówno
Konstytucja, jak i Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w art. 10 gwarantuje prawo każdego człowieka do publicznego wyrażania ocen i sądów. Prawo to dotyczy zarówno określonych sądów,
jak i ocen, np. dotyczących postępowania innych osób. Prawo to nie przesądza
jednak braku bezprawności działań osób wyrażających takie oceny bądź sądy.
Pojawia się tutaj bowiem antynomia, a nawet czasami wręcz konflikt pomiędzy
wolnością swobodnego wyrażania poglądów i ocen a potrzebą ochrony dóbr osobistych. Obie są chronionymi dobrami, co powoduje konieczność wartościowania dóbr naruszonych i chronionych. Jak podkreślił Sąd Najwyższy, działanie
w ramach obowiązującego porządku prawnego czy wykonywania własnych praw
podmiotowych musi się mieścić w pewnych granicach, których przekroczenie
wyłącza możliwość powołania się na przyczynę egzoneracyjną. Judykatura stoi
jednoznacznie na stanowisku, że wówczas, gdy dochodzi do wkroczenia w sferę
cudzego prawa lub dobra, konieczne jest zbadanie, czy zachodzą okoliczności
usprawiedliwiające działanie sprawcy49. W odniesieniu do tekstu satyrycznego
takim uzasadnieniem nie może być sama chęć zabawienia odbiorcy bądź ośmieszania kogokolwiek. Niewątpliwie forma satyryczna – co zdaje się akcentować
ustawodawca – uzasadnia przyjęcie szerokiego zakresu swobody wypowiedzi.
Jak zauważono wyżej, satyra ze swej natury to utwór ośmieszający lub piętnujący ukazywane w nim zjawiska bądź osoby. Celem satyry jest przede wszystkim
49
Zob.: wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2001 r., I CKN 1135/98, OSNC 2002, nr 2,
poz. 23.
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ośmieszająca krytyka. Dlatego też posługuje się ona wynaturzeniem, karykaturą,
paradoksem. Autor utworu satyrycznego dąży przecież do ośmieszenia tego, co
uznaje za szkodliwe, bezwartościowe, błędne. Satyra konkretna – w przeciwieństwie do abstrakcyjnej – odnosi się do rzeczywistych zjawisk i zdarzeń współczesnych, aczkolwiek jako utwór częstokroć może mieć charakter ponadczasowy zarówno z racji treści, jak i formy. Mimo lekkości przedstawienia – a może
właśnie dlatego – pełni ona istotne role społeczne, ma szeroki i głęboki zakres
oddziaływania. Należy się zgodzić z poglądami judykatury, że wypowiadanie
w formie satyrycznej opinii o ludziach i zdarzeniach jest oczywiście prawnie dozwolone, mieści się w granicach konstytucyjnej wolności słowa, gwarantowanej
także przez normy prawa unijnego oraz przez akty normatywne Rady Europy50.
Powyższe stwierdzenie nie oznacza, że wystarczy uciec się do formy satyrycznej, aby wypowiedź ta była całkowicie poza kontrolą prawną. Nie można także
wyciągać z tego wniosku, że satyry nie dotyczą kryteria ocen stosowane w odniesieniu do innych wypowiedzi. Uprawniony jest jedynie wniosek, że granice
swobody wypowiedzi satyrycznej są wyznaczone bardzo szeroko.
Ustawodawca przyznaje satyrykowi prawo do ośmieszającego przedstawienia
postaw czy poglądów innych ludzi. Nie zwalnia go jednak od obowiązku zachowania odpowiedniej formy krytyki. Przekraczając granice wyznaczające legalność satyry, satyryk naraża się na ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie
cudzych, prawem chronionych dóbr osobistych. Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że satyra podlega ochronie z punktu widzenia zasad współżycia społecznego51
50
W kwestii wolności prasy, zwłaszcza w kontekście granic wyznaczonych przez akty normatywne Rady Europy i Unii Europejskiej, por.: J. Sobczak, Europejskie standardy wolności słowa a orzecznictwo Europejskiego Trybunału w Strasburgu, [w:] Polska wobec Unii Europejskiej.
Wybrane zagadnienia, red. S. Wojciechowski, Poznań 2001, s. 7–22; J. Sobczak, Determinanty
wolności prasy, [w:] Prawo w okresie społecznych przemian, red. S. Pawela, Warszawa 2005,
s. 31–38; J. Sobczak, Wolność słowa w myśl litery prawa i w praktyce prasy lokalnej (polski zaścianek środków społecznego przekazu w globalnej wiosce wobec wyzwań europejskich systemów
prawnych), [w:] Media lokalne a demokracja lokalna, red: J. Chłopecki, R. Polak, Rzeszów 2005,
s. 59–90; J. Sobczak, Prawo do prywatności a wolność słowa i druku, [w:] Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006, s.152–178; J. Sobczak,
Zakres normatywny wolności wypowiedzi w aktach prawa międzynarodowego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie” 2004, s. 81–99;
J. Sobczak, Wolność środków społecznego przekazu czy wolność ekspresji w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu, [w:] Kulturowe instrumentarium wolności. Etyka i prawo,
red. R. Paradowski, Poznań 2005, s. 163–208; J. Sobczak, Europejski ład komunikacyjny w procesie globalizacji, [w:] Europejska myśl polityczna wobec globalizacji, red. J. Sobczak, R. Bäcker,
Łódź 2005, s. 39–70.
51
Pojęcie zasad współżycia społecznego, wzorowane na rozwiązaniach radzieckich, pojawiło
się po II wojnie światowej we wszystkich systemach prawnych tzw. demokracji socjalistycznych.
W polskim systemie prawnym termin ten został użyty po raz pierwszy w art. 5 przepisów ogólnych prawa cywilnego z 1946 r. Posługiwano się nim w doktrynie i w publikacjach odnoszących
się do obrotu gospodarczego. Istnienie zasad współżycia społecznego odnotowała Konstytucja
z 1952 r., która w art. 90 nakazywała szanowanie zasady współżycia społecznego. Zasady te w za-
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myśle ustawodawcy miały odwoływać się do ocen moralnych o charakterze socjalistycznym oraz
do zasad ustrojowych i celów PRL. Mimo ideologicznego sensu tych zasad nie miały one takiego
przełożenia na praktykę sądową widzącą w nich zasady postępowania aprobowane przez społeczeństwo, łagodzące rygoryzm przepisów prawnych, a więc w znaczeniu, w jakim klauzule
generalne wystąpiły w unormowaniach przedwojennych (art. 135 kodeksu zobowiązań). Obecnie
klauzula zasad współżycia społecznego występuje w sferze prawa cywilnego bez uwarunkowań
ideologicznych, „odwołując się do powszechnie uznanych w kulturze naszego społeczeństwa wartości, które są razem dziedzictwem i składnikiem kultury europejskiej” (Z. Radwański). Prawo
prasowe nie precyzuje, co należy rozumieć przez zasady współżycia, nie czyni tego także art. 5
k.c. odwołujący się do tych zasad. W doktrynie przyjmuje się, że zasady współżycia społecznego
są normami postępowania ludzkiego odmiennymi od norm prawnych. Różnią się od nich przede
wszystkim tym, że nie są wyposażone w sankcje przymusu państwowego. Niektórzy wyrażają
pogląd, że przez zasady współżycia społecznego należy rozumieć także normy obyczajowe. Większość wiąże je jednak z normami moralnymi odnoszącymi się do wzajemnych stosunków między
ludźmi. Skatalogowanie zasad współżycia społecznego nie jest – zdaniem doktryny – możliwe,
gdyż w miarę rozwoju społeczeństwa pojawiają się coraz to nowe zasady moralne i rodzą się coraz to nowe reguły postępowania. Jakkolwiek na gruncie żadnego z działów prawa nie dokonano
wyliczenia zasad współżycia społecznego, to jednak do zasad tych odwołuje się wiele przepisów
prawych z różnych dziedzin. Podkreśla się, że zasady współżycia społecznego są pojęciem nieostrym, niepoddającym się kodyfikacji lub weryfikacji w badaniach empirycznych, a ustalenie ich
istnienia oraz określenie treści stało się zadaniem judykatury. Próbę systematyzacji zasad współżycia podejmuje doktryna. (Z. Radwański, Prawo cywilne, część ogólna, Warszawa 1993, s. 43–
–45; S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna,
Warszawa 1998; S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I: Część ogólna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 95 i n.; A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa
1967, s. 129). W licznych aktach prawnych zasady współżycia społecznego są ujmowane jako
reguły postępowania zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. W doktrynie i judykaturze wyrażano przy tym pogląd, że klauzule odsyłające do zasad współżycia społecznego zastąpiły dawne
klauzule odsyłające do zasad dobrej wiary, dobrych obyczajów czy uczciwego obrotu. Zważywszy, że zasady współżycia społecznego odnoszą się nie tylko do osób fizycznych, ale i prawnych,
należy przyjąć, że nie tylko dziennikarz ma działać zgodnie z tymi zasadami, lecz także redakcja.
Wypada przy tym podkreślić, że zasady współżycia społecznego odnoszą się niewątpliwie do
nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c.). Tym samym dziennikarz wyposażony, z mocy prawa
prasowego (art. 11 w związku z art. 4 pr.pr.), w prawo do informacji nie może z niego korzystać
w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, a więc np. nieuczciwie, podstępnie wykorzystując cudzą łatwowierność. Stosowanie klauzuli zasad współżycia społecznego (art. 5 k.c.)
nie może doprowadzić jednak ani do nabycia, ani do utraty prawa podmiotowego. Może jedynie
pozbawić prawo podmiotowe ochrony przez pewien czas – osoba, której przysługuje określone
prawo podmiotowe, może z niego skorzystać w razie zmiany okoliczności faktycznej (por.: wyroki
Sądu Najwyższego: z 7 grudnia 1965 r., III CR 287/65, OSN CP 1966, nr 7, poz. 130; z 7 listopada
1985 r., III CRN 344/85, OSN CP 1986, nr 10, poz. 161). W judykaturze podkreśla się, że zasady współżycia społecznego są pojęciem pozostającym w nierozłącznym związku z całokształtem
okoliczności danej sprawy i w takim całościowym ujęciu wyznaczają podstawy, granice i kierunki rozstrzygnięcia. Dla zastosowania klauzuli zasad współżycia społecznego jest konieczna ocena
całokształtu szczególnych okoliczności rozpatrywanego przypadku w ścisłym powiązaniu z konkretnym stanem faktycznym. Na jego podstawie nie można konstruować dyrektyw o charakterze
ogólnym i dokonywać uogólnień, nawet w sytuacjach uznawanych za typowe (por.: wyrok Sądu
Najwyższego z 28 listopada 1967 r., I CR 415/67, OSP 1968, nr 10, poz. 210). Zauważono także
w orzecznictwie, że klauzula zasad współżycia społecznego ma charakter wyjątkowy i można ją
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oraz rzetelności. Znacznie poważniejszy natomiast jest problem prawdy, której
podporządkowania się wymaga art. 41 pr.pr. Satyra bowiem z natury rzeczy
przejaskrawia rzeczywistość, a więc utwór satyryczny nie jest całkowicie zgodny
z prawdą, ukazując to co prawdziwe w krzywym zwierciadle.
Wypada podzielić poglądy judykatury, że krytyka cudzego postępowania lub
cudzych zapatrywań nie powinna przekraczać granic potrzebnych do osiągnięcia społecznego celu krytyki. Ogólnie mówiąc, satyryczne ujęcie problemu nie
powinno naruszać dobrego imienia zawodowego czy godności osobistej. Należy także podzielić pogląd, że forma utworu – felietonu satyrycznego upoważnia
wprawdzie do zastosowania ostrzejszych środków ekspresji literackiej, ale nie
uprawnia do naruszenia dóbr osobistych innej osoby. Satyra – jak zauważył Sąd
Najwyższy – nie może przekraczać granicy, poza którą mieści się sfera chronionych przez prawo dóbr osobistych52. Nie może więc satyra wykraczać poza
stosować jedynie w sytuacji, gdy w inny sposób nie da się zabezpieczyć interesu osoby zagrożonej
wykonaniem prawa podmiotowego przez inny podmiot (wyrok Sądu Najwyższego z 17 września
1969 r., III CRN 310/69, OSN CP 1970, nr 6, poz. 115). Sprzeczne z zasadami współżycia społecznego jest wprowadzenie w błąd innej osoby, jeżeli doprowadziło to do powstania u niej szkody
(wyrok Sądu Najwyższego z 13 stycznia 1966 r., II CR 306/63, OSN CP 1966, nr 7–8, poz. 134).
52
Wyrok Sądu Najwyższego z 3 lipca 1987 r., I CR 135/87, „Przegląd Sądowy” 1992, nr 1,
s. 41. Ustawodawca ani w prawie prasowym, ani w kodeksie cywilnym nie definiuje terminu „dobra osobiste”, aczkolwiek posługuje się nim w licznych przepisach kodeksu cywilnego (art. 23, 24,
43, 142 § 1, 148 k.c.) oraz w innych aktach prawnych. Pojęcie dóbr osobistych wywoływało spory
w doktrynie. Wychodząc ze stanowiska subiektywistycznego, definiowano je jako niemajątkowe
indywidualne wartości świata uczuć i stanu psychicznego człowieka (por.: S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957, s. 9–20, 711 i n.). Stanowisko to spotkało się z krytyką i obecnie zdaje się przeważać pogląd, że dobra osobiste są wartościami niemajątkowymi, wiążącymi
się z osobowością człowieka, uznanymi powszechnie w danym społeczeństwie. Panujące w nim
zapatrywania prawne, moralne i obyczajowe rozstrzygają, czy w konkretnym przypadku mamy
do czynienia z dobrem osobistym. Czynniki te określają jednocześnie granice poszczególnych
dóbr osobistych (A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 78 i n.; A. Szpunar,
Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999, s. 201 i n.; subtelną krytykę stanowiska S. Grzybowskiego przeprowadziła J. Panowicz-Lipska, Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975, s. 29–30; zob. też w tym względzie: Z. Radwański, Koncepcja praw
podmiotowych osobistych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1988, z. 2, s. 44;
J. S. Piątkowski, Ewolucja ochrony dóbr osobistych, [w:] Tendencje rozwoju prawa cywilnego,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1983, s. 20 i n.; S. Rudnicki, Ochrona dóbr osobistych na podstawie art. 23 i 24 k.c. w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1985–1991, „Przegląd Sądowy”
1992, nr 1, s. 34; B. Gawlik, Ochrona dóbr osobistych sens i nonsens tzw. praw podmiotowych
osobistych, „Zeszyty Naukowe UJ”, DCCLXXI, Warszawa–Kraków 1985; M. Safian, Ochrona
majątkowa dóbr osobistych, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997, nr 1, s. 17). Dobra osobiste są
atrybutem wszystkich osób fizycznych. Niektóre z tych dóbr, np. cześć, mogą przysługiwać także
osobom prawnym (art. 43 k.c.). Dobra osobiste nieodłącznie związane są z człowiekiem, mają
charakter majątkowy, aczkolwiek pośrednio mogą wpływać na sytuację materialną człowieka.
W chwili obecnej – w myśl art. 448 k.c. – w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać
poszkodowanemu odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
względnie – na żądanie pokrzywdzonego – zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany
przez niego cel społeczny. Dobra osobiste są ściśle związane z podmiotem podlegającym ochro-
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nie, razem z nim powstają i wygasają. Nie mogą one przechodzić na inne podmioty zarówno
w drodze czynności prawnych, jak i przez dziedziczenie. Ustawodawca w art. 23 k.c. w sposób
nieenumeratywny wyliczył dobra osobiste, wskazując, że są nimi: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność
mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna i wynalazcza. Poza katalogiem art. 23 k.c. należy
wskazać m.in. takie dobra osobiste jak: sfera prywatności, kult po zmarłej bliskiej osobie, stan cywilny człowieka (także jego płeć), nazwa grupy niezorganizowanej w postaci osoby prawnej. Do
najczęściej naruszanych przez dziennikarzy dóbr osobistych należą: cześć, wizerunek, nazwisko
lub pseudonim, tajemnica korespondencji, sfera prywatności. W doktrynie przeważa pogląd, że
najskuteczniejszą ochronę dóbr osobistych zapewnia konstrukcja praw podmiotowych, uznająca,
że podmiotowe prawa osobiste należą do praw bezwzględnych, skutecznych erga omnes. Przeważająca jest też koncepcja wielości praw osobistych, oparta na założeniu, że dla każdego dobra
osobistego istnieje odpowiadający mu typ praw podmiotowych. Otwarty katalog dóbr osobistych
(art. 23 i 24 k.c.) obejmuje także dobra związane ze sferą życia prywatnego, rodzinnego oraz ze
sferą intymności. Ochrona w tym zakresie może odnosić się do przypadków ujawnienia faktów
z życia osobistego i rodzinnego, nadużywania uzyskiwanych informacji, zbierania w drodze prywatnych wywiadów informacji, ocen ze sfery intymności po to, aby je opublikować lub w inny
sposób rozgłaszać. Dążenie prasy, aby w reportażu osiągnąć zamierzenia moralizatorskie, powinno mieć swoje granice w wartościach nadrzędnych, związanych z jednostką ludzką. Ochrona
ustalona w formach prawnych panującego porządku prawnego może w niektórych przypadkach
uzasadniać wkraczanie w pewne sfery życia prywatnego przez uprawnione podmioty. Jednak prawidłowa relacja między interesem ogólnym a interesem jednostki w sferze dóbr osobistych nie
może być naruszona w sposób krzywdzący jednostkę ludzką w jej własnym odczuciu, a także
w odczuciu społecznym środowiska, w którym człowiek żyje (por.: wyrok Sądu Najwyższego
z 18 stycznia 1984 r., I CR 400/83; OSNC 1984, nr 11, poz. 195). Fakt, że dziennikarz nie posłużył
się w treści reportażu nazwiskami osób, nie może go ekskulpować, zważywszy że dokładność,
z jaką opisał fakty i zdarzenia, pozwala na identyfikację przedstawionych tam osób. Sąd Najwyższy podkreślił, że wolność prasy może usprawiedliwiać publikowanie informacji o charakterze
osobistym. Wkraczając jednak w sferę dóbr osobistych i naruszając te dobra, reportaż nadużywa
wolności prasy. Jakkolwiek nie można odmawiać reportażowi, jako gatunkowi literackiemu, walorów społeczno-wychowawczych, to jednak ukazanie ujemnych zjawisk społecznych, anomaliów
życia społecznego nie może następować kosztem czci i spokoju jednostki, której dobra osobiste
zostają naruszone. Niemniej wkroczenie w prywatną sferę życia, podjęte w obronie społecznie
uzasadnionego interesu, wyłącza bezprawność takiego działania. Rozwijając tezy Sądu Najwyższego, wyrażone w tym wyroku, podniesiono w doktrynie, że jeżeli w reportażu jednostka zostaje
przedstawiona w fałszywym świetle, istnieje bezwzględny obowiązek takiego zaszyfrowania danych o niej, aby nie mogła być zidentyfikowana. Z drugiej strony zaś, prawdziwość i obiektywność relacji nie stanowią wystarczającego kryterium do stwierdzenia, że podanie do wiadomości
publicznej informacji identyfikujących postaci jest dopuszczalne. (B. Kordasiewicz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 stycznia 1984 r., I CR 400/83, „Nowe Prawo” 1987, nr 4, s. 126–130).
Zwrócono przy tym uwagę, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego sformułowano już pogląd,
że zarówno w przypadku zindywidualizowania bohatera prawdziwym imieniem i nazwiskiem,
jak też wówczas, gdy posłużono się tzw. postacią z kluczem, kiedy istnieje możliwość odszyfrowania własnej osoby, obowiązkiem autora jest powstrzymanie się od przedstawiania tej postaci
w nieprawdziwym, a niekorzystnym świetle. W przypadku postaci anonimowych, wykazujących
wprawdzie pewne cechy rzeczywistej osoby, a wprowadzonych w celu zilustrowania szerszej tezy
dzieła, jego artystycznej wymowy, autor nie przekroczy granic swobody twórczej, nawet jeśli
takową postać przedstawi w negatywnym świetle (por.: wyrok Sądu Najwyższego z 15 listopada
1979 r., I CR 233/79, cyt. za: Z. Bidziński, J. Serda, Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych
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rzeczywistą potrzebę i naruszać godności osobistej dotkniętej nią osoby. Dlatego też pomimo obiektywnego charakteru przesłanki bezprawności działania,
niezależnej od winy sprawcy, poddaje się ocenie zamiar, którym kierował się
autor publikacji. Ustalenie takiego zamiaru może być (i najczęściej jest) skrajnie
trudne. Nie wystarczy tu bowiem zwykłe oświadczenie twórcy. Zamiar musi stanowić jeden z istotnych elementów oceny, czy wkroczenie przez satyryka w sferę
cudzych dóbr osobistych było usprawiedliwione i dopuszczalne. Wielkie znaczenie ma także waga problemów bądź zjawisk będących przedmiotem satyrycznej
wypowiedzi. W satyrze ważna jest nie tylko treść utworu, jego tytuł i związany
z nim komentarz, lecz także jego forma.
W doktrynie, na tle poglądów w Sądu Najwyższego – aprobując stanowisko
judykatury – podkreśla się bardzo mocno, że forma utworu ma oczywiście istotne
znaczenie dla granic tego, co uzna się za dozwolone, dopuszczalne i mieszczące
się w ramach wyznaczonych przez prawo danego gatunku. Zróżnicowanie w tym
zakresie dotyczy weryfikacji poprzez kryterium prawdy, które – jak stwierdza
Robert Stefanicki – da się przeprowadzić wówczas, gdy mowa o faktach, natomiast nie sposób jej dokonać, kiedy dotyczy ocen i sądów wartościujących.
O sądach takich można jedynie powiedzieć, że są ścisłe, odpowiednie, właściwe
bądź że mieszczą się lub nie w granicach konstruktywnej krytyki53. Satyra, podejmując krytykę, jest – co do zasady – działaniem zgodnym z prawem. Jednak
z natury rzeczy przeważnie narusza czyjeś dobra osobiste. Naruszenie dóbr osobistych jest generalnie bezprawne. Aby wypowiedź satyryczna nie była uznana
za bezprawną, aby mogła skorzystać z wyłączenia bezprawności naruszenia dóbr
osobistych, musi być rzetelna, rzeczowa, zgodna z zasadami współżycia społecznego, jak wymaga tego przepis art. 41 pr.pr. Warto zauważyć, że dziennikarskie
prawo do krytyki, prawo twórcy do stworzenia utworu satyrycznego, wywodzące
się z Konstytucji RP z 1997 r. i z art. 41 pr.pr., nie jest nieograniczone i nie jest
rozumiane jako prawo formułowania gołosłownych lub niedostatecznie sprawdzonych zarzutów.
Problem granic satyry w ogólności, a satyry politycznej w szczególności, jawi
się jako niezwykle istotny i ważny. Poczucie humoru Polaków jest znakomite,
zwłaszcza kiedy utwór krytyczny bądź satyryczny dotyczy innych. Gdy zaatakowani są oni sami – wykazują się rozbudowanym przekonaniem o własnej wartości, wybujałym poczuciem honoru, brakiem jakiegokolwiek krytycyzmu wobec
swoich postaw, przekonań i wyborów. Szczególnie wrażliwi wydają się na krytykę pochodzącą zza granicy lub formułowaną przez przeciwników politycznych.
Zjawisku temu towarzyszy miałkość refleksji teoretycznej dotyczącej zjawiska
satyry, którą chce się analizować tylko przez pryzmat historyczno-literacki, pow praktyce sądowej, [w:] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, red. J. Piątkowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1986, s. 52–54).
53
R. Stefanicki, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001 r., I CKN
1135/98, OSNC 2002, nr 2, poz. 23, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 11–12, s. 166 i n.
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mijając uwarunkowania kulturowe, socjologiczne i psychologiczne. Politologowie są gotowi zauważyć satyrę jedynie w kontekście manipulacji – i to głównie
wyborczej. W tej sytuacji prawnicy, zmuszeni do rozpoznawania coraz większej
liczby spraw dotyczących naruszenia dóbr osobistych bądź zniesławienia, są zdani „sami na siebie”, na swoje wyczucie artystyczne, wrażliwość językową i co tu
kryć – poczucie humoru. Dzieje się to w tej mało komfortowej sytuacji, kiedy
Sąd Najwyższy ma możliwość zajęcia się takowymi sprawami – wyjątkowo, z racji przedłożonych kasacji, które w odniesieniu do spraw karnych o zniesławienie
będą dotyczyć tylko tych sytuacji, kiedy w niższych instancjach zapadłby wyrok
uniewinniający. Orzeczenia dotyczące tych kwestii są przy tym znane jedynie
światu prawniczemu. Dziennikarze, literaci i artyści są natomiast przekonani, że
granice ich działalności twórczej nie mają żadnych granic. O tym, że jest inaczej,
że wolność słowa nie jest absolutna i nieograniczona, a prawo do krytyki (w tym
także prawo do satyry – również politycznej) musi mieścić się w pewnych ramach, częstokroć w sposób bolesny przekonują się dopiero podczas procesów
o ochronę dóbr osobistych lub stając pod zarzutem zniesławienia bądź obrazy.

LEGAL FRAMEWORK OF SATIRE

Summary
Although satirical works by their nature are one of the literary genres and artistic
creations, the satire framework is introduced by law. The first regulations on this subject
can be found in Poland in the period of the Republic of Nobles. During the Partitions of
Poland the responsibility for the publication of a satirical work was associated with the
liability for defamation or possibly for an insult. The Criminal Code of 1932 and later
the Criminal Code of 1969 were heading towards this conviction. The censorship was
an effective barrier to political satire. For a long time there were no specific differences
between a defaming satirical piece of work and a scientific, artistic or derived from
political beliefs criticism that is defamatory in its content. The freedom of criticism is
part of the freedom of speech and is considered to be a circumstance repealing liability
(Article 41 of the Press Law). The negative reviews of scientific and academic works or
other creative, professional or public activity are used as implementation of tasks of the
press defined in the Article 1 of the Press Law and, therefore, these reviews are protected
by law. This principle, by the Article 54b of the Press Law, was extended to all messages
of the critical character. Although a satire authorizes the use of stricter measures of
literary expression, it does not allow the breach of other people’s personal rights. A satire
– as noted by the Supreme Court – cannot exceed the barrier beyond which a sphere of
personal rights protected by law is located.
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ZNACZENIE PRZEPROSIN W ROZWIĄZYWANIU
SPORÓW PRAWNYCH.
PRZYKŁADY UREGULOWAŃ PRAWNYCH
I ORZECZNICTWA DOTYCZĄCEGO PRZEPROSIN
W SYSTEMIE COMMON LAW

1. WSTĘP
Przeprosiny są mechanizmem, którego istotę bardzo trudno określić słowami
i sztywno zdefiniować1. Jest to zjawisko znane nam wszystkim z doświadczeń
życiowych, ale najczęściej zastanawiamy się nad nim raczej w kontekście psychologicznym czy aksjologicznym, a nie w kategoriach racjonalnych, w kontekście prawnym czy negocjacyjnym. Potrzeba przeprosin zarówno ze strony osoby,
która dopuściła się czynu powodującego szkodę, jak i osoby poszkodowanej odzwierciedla ważne dla człowieka potrzeby – z jednej strony wybaczenia, z drugiej
strony okazania skruchy. Ale przeprosiny mogą być nie tylko elementem zaspokajającym ludzkie emocje, ale także ważnym czynnikiem w systemie prawnym,
w szczególności w rozwiązywaniu różnego rodzaju sporów, który ma wpływ nie
tylko na zachowanie reputacji i dobrych relacji na przyszłość, ale też na znaczne obniżenie kosztów prowadzenia sporów przed sądami powszechnymi. Do tej
pory głównie zajmowano się przeprosinami oraz ich skutkami w odniesieniu do
spraw karnych, ale coraz częściej są wyrażane poglądy, że przeprosiny mogą
mieć znaczącą rolę w decyzjach dotyczących sporów w sprawach cywilnych2.
1
E. A. O’Hara, D. Yarn, On Apology and Consilience, „Washington Law Review” 2002,
nr 77, s. 1130.
2
J. Robbenholt, Apologies and Civil Justice, [w:] B. H. Bornstein, Civil Juries and Civil Justice, Spring 2008, s. 195. Patrz np.: wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 stycznia
2004 r., I CK 131/2003, LexPolonica nr 373310, OSNC 2005/2, poz. 40. Por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 2 września 1960 r., 3 CR 173/60 OSN 1962/I, poz. 14; z dnia 15 grudnia 1965 r.,
II PR 280/65, OSNCP 1966/10, poz. 168; z dnia 12 września 2002 r., IV CKN 1266/2000 niepubl.;
a także wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 10 października 1967 r., I CR 224/67, OSNCP 1968/6,
poz. 107 oraz z dnia 19 sierpnia 1980 r., IV CR 283/80, OSNCP 1981/5, poz. 81.
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Z tych względów właśnie, szczególnie strona pozwana lub ta, która potencjalnie
może zostać pozwana, powinna rozważyć możliwość zaoferowania przeprosin
drugiej stronie, a także ich zakres i formę3. Wielu autorów argumentuje, że wyrażenie przeprosin może mieć pozytywny wpływ na rozwiązanie sporu4. Zwolennicy przeprosin sugerują także, że w konsekwencji mogą one doprowadzić do
rezygnacji z wniesienia pozwu, zredukować stopień zantagonizowania stron oraz
przyczynić się do bardziej konstruktywnych i kreatywnych negocjacji5. Poza korzyściami o charakterze strategicznym przeprosiny ze względu na swoje etyczne
i moralne znaczenie prowadzą także do uspokojenia emocji, naprawienia relacji
czy zaspokojenia poczucia sprawiedliwości stron6. Niektórzy rozumieją przeprosiny jako możliwość zrehabilitowania się za popełniony czyn oraz próbę przywrócenia społecznej harmonii7. Mogą być one także skutecznym narzędziem
w deeskalacji konfliktu i prowadzić do zniwelowania niekorzystnych następstw
nieprawidłowych działań8. Z drugiej strony istnieją jednak obawy, że przeprosiny
mogą przyczynić się do odpowiedzialności cywilnej, gdyż ich elementem jest
zazwyczaj przyznanie się do popełnionego błędu i tak też są odczytywane przez
drugą stronę9.
W ostatnim czasie w niektórych krajach, głównie z powodu rosnącej popularności alternatywnych metod rozwiązywania sporów, przeprosiny stają się interesującym tematem szczególnie w takich sprawach, jak: spory dotyczące błędów
medycznych, spory rodzinne, spory z zakresu prawa pracy oraz w sprawach prowadzonych przez zarządy dużych spółek związanych np. z odpowiedzialnością
za produkt10. Dyskusja ta w niektórych obszarach ma charakter intuicyjny czy
oparty na doświadczeniach, w innych natomiast jest poparta badaniami11. Problem ze zjawiskiem przeprosin polega jednak na tym, że z jednej strony mogą
one w pozytywny sposób wpływać na rozwiązanie sporu, ale z drugiej są z nimi
Ibidem.
S. Keeva, Does Law Mean Never Having to Say You’re Sorry?, „ABA Journal”, Dec. 1999,
s. 64; P. H. Rehm, D. R. Batty, Legal Consequences of Apologizing, „Journal of Dispute Resolution” 1996, s. 115; E. A. O’Hara, D. Yarn, On Apology…; D. W. Shuman, The Role of Apology in
Tort Law, „Judicature” 2000, 83(4), s. 180.
5
J. K. Robbennolt, Apologies and Legal Settlement: An Empirical Examination, „Michigan
Law Review” 2003, nr 102, s. 463.
6
S. B. Goldberg, E. D. Green, F. E. A. Sander, Saying You’re Sorry, „Dispute Resolution”
1992, s. 138; G. R. Williams, Negotiations as a Healing Process, „Journal of Dispute Resolution”
1996, nr 1, s. 53.
7
N. Tavuchis, Mea Culpa: A Sociology of Apology and Reconciliation, Stanford 1991, s. 9.
8
E. A. O’Hara, D. Yarn, On Apology…, s. 1125.
9
D. N. Frenkel, C. B. Liebman, Words that Heal, „Annals International Medicine” 2004,
nr 140, s. 483; G. G. Weiss, Medical Errors: Should You Apologize?, „Medical Economy” 2006,
nr 83(8).
10
J. K. Robbennolt, What We Know and Don’t Know About the Role of Apologies in Resolving Health Care Disputes, „Georgia State University Law Review” 2005, nr 21, s. 1010.
11
Ibidem.
3
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związane istotne kwestie prawne, w szczególności obawa, że przeprosiny zostaną
uznane za przyznanie się do winy i w rezultacie doprowadzą do wniesienia pozwu, pociągnięcia do odpowiedzialności, a w konsekwencji do utraty reputacji
i zaufania do konkretnej osoby12. Z tych względów większość prawników nie
dostrzega pozytywnej strony, jaką mogą odegrać przeprosiny w rozwiązywaniu
sporów, i koncentruje się przede wszystkim na tym, w jaki sposób można obronić
interesy klienta, nie dyskutując z nim o korzyściach i zagrożeniach płynących
z przeprosin, a zbierając jedynie argumentację przemawiającą przeciwko drugiej
osobie w celu wniesienia odpowiedzi na pozew lub powództwa wzajemnego13.
Niniejszy artykuł został poświęcony dyskusji na temat tego, w jaki sposób
przeprosiny mogą pozytywnie wpływać na rozwiązanie sporu oraz dlaczego
prawnicy w większości przypadków doradzają swoim klientom, aby nie przepraszać, i jakie argumenty przemawiają za tym, aby zmienić to tradycyjne nastawienie do przeprosin i rozważać, czy w szerokim interesie klienta jest rozmowa
z nim o tego rodzaju oświadczeniach.

2. ISTOTA PRZEPROSIN
Znaczenie przeprosin jest wielopłaszczyznowe i dotyczy w zasadzie wszystkich grup społecznych oraz rodzajów relacji14. Są one głęboko umiejscowione
w procesach społecznych, dotyczą moralnych zobowiązań15, mają również silne odniesienie w systemie prawnym16. Mały Słownik Języka Polskiego podaje, że przeprosiny zawierają elementy: tłumaczenia się i usprawiedliwiania się
12
T. Gallagher i in., Patients and Physicians Attitudes Regarding the Disclosure of Medical Errors, „Journal of the American Medical Association” (dalej: JAMA) 2003, nr 289, s. 1001;
R. M. Lamb i in., Hospital Disclosure Practices: Result of a National Survey, „Health Affairs”
2003, nr 22, s. 80, w którym podaje się, że 77% respondentów uznało, że główną przeszkodą
w wyrażaniu przeprosin jest obawa przed wniesieniem pozwu.
13
J. R. Cohen, Advising Client to Apologize, „South California Law Review” 1999, nr 72,
s. 1010. Cohen zastanawia się, dlaczego większość rodziców w sytuacjach, które mogą się zdarzyć
ich dzieciom, jak złamanie przez nich drzewa, wybicie okna sąsiadce, czy zrobienie przykrości
koledze, przekonuje swoje dzieci, aby wzięły odpowiedzialność za swój czyn i przeprosiły, starając się pokazać im, że przeprosiny są ważne z powodów etycznych, ponieważ przez wyrażenie
skruchy, powiedzenie, że coś takiego się nie powtórzy, zapewniamy, że szanujemy poszkodowanego. Wchodząc natomiast w dorosłe życie, nasze podejście do przeprosin i wzięcia za coś
odpowiedzialności radykalnie się zmienia pod wpływem naszych doświadczeń czy porad osób
trzecich. Zob. ogólnie: K. Hegland, Why Teach Trial Advocacy, an Essay on Never Ask Why in
Humanistic Education in Law, [w:] E. Dworkin, J. Himmelstein, H. Lesnick, Becoming a Lawyer:
A Humanistic Perspective on Legal Education and Professionalism, St. Paul 1981.
14
N. Tavuchis, Mea Culpa…, s. 3.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
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z popełnionego czynu, prośbę o wybaczenie, a także wpływają na godzenie się
zwaśnionych stron17. Z kolei definicja w słowniku Webstera odnosi się bardziej
do wszelkiego rodzaju przeprosin, wymieniając jednocześnie te elementy, które
stanowią o ich istocie18. Według tej definicji przeprosiny są przyznaniem się do
popełnienia błędu lub niegrzeczności (discourtesy), któremu towarzyszy wyraz
żalu z powodu popełnionego czynu. Słownik oksfordzki podaje, że przeprosiny
to wyrażenie żalu z powodu obrażenia kogoś lub popełnienia błędu19. Zatem,
rozważając te podstawowe definicje przeprosin, należy skonstatować, że wszystkie zawierają wspólne elementy, takie jak: przyznanie się do popełnienia błędu,
wyrażenie żalu za popełnienie jakiegoś czynu, wyrażenie empatii w odniesieniu
do drugiej osoby i szkody przez nią poniesionej20.
Z tych pobieżnych nawet rozważań wynika, że przeprosiny to coś więcej niż
wypowiedzenie słowa przepraszam, bo także przyznanie się do popełnienia czynu, czy wyrażenie żalu i empatii za to, co się stało21. Chociaż przeprosiny są
symbolicznym gestem występującym w kompleksowych relacjach międzyludzkich, to przez ich wyrażanie można osiągnąć bardzo wiele, również w kontekście
ekonomicznym22. Cohen przypisuje przeprosinom swoisty dualizm konsekwencji. Zaspokajają one bowiem potrzeby emocjonalne i moralne dwóch zaangażowanych stron – do bycia przeproszonymi oraz do przeproszenia. Ponadto tego
rodzaju oświadczenie jest swoistym przyznaniem się do popełnienia określonego
czynu czy błędu, wobec czego mogą powodować konsekwencje prawne.
Ponieważ przeprosiny ściśle nawiązują do relacji międzyludzkich i są bardzo
korzystne z punktu widzenia etycznego i społecznego, albowiem przywracają
„ład społeczny”23, to istnieje powszechne przekonanie, że ze względu na konsekwencje prawne niosą w sobie ryzyko, gdyż są często traktowane, jak przyznanie się do winy. Dodatkowo konsekwencją przeprosin może, chociaż nie musi,
być wybaczenie, które podobnie jak przeprosiny ma znaczenie dwojakie: jedno
w sensie moralnym i etycznym dla obydwu stron zdarzenia, ale także znaczenie
w postaci konsekwencji materialnych i prawnych. Nie oznacza to jednak automatycznie, że wybaczenie, najczęściej wyrażone pod wpływem przeprosin, stanoMały Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1968, s. 654.
http://www.merriam-webster.com/dictionary/apology.
19
http://oxforddictionaries.com/definition/apology. Według Słownika oksfordzkiego słowo
apology pochodzi z greckiego słowa apo – z dala, logos – mowa. Pierwotnie słowo „apologia”
miało znaczenie inne niż współcześnie – oznaczało ustną lub pisemną obronę. Nawiązuje ono
do tekstów Platona Obrona Sokratesa, w których Platon broni poglądów Sokratesa skazanego
na śmierć. Słowo „apologia” było rozumiane jako wygłoszenie mowy w obronie własnej, a nie
przyznawanie się do winy. W języku angielskim do tej pory słowo „apologia”, nie mylić z apology
(przeprosiny), jest używane w podobnym kontekście.
20
J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1015.
21
Ibidem.
22
N. Tavuchis, Mea Culpa…, s. 14.
23
Ibidem.
17
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wiących swego rodzaju ich katalizator, należy utożsamiać ze zrzeczeniem się odszkodowania o charakterze materialnym. Nawet jeżeli poszkodowany wybaczy
sprawcy w następstwie przeprosin, może cały czas oczekiwać odszkodowania
z tytułu popełnionej szkody24.
W psychologii uznaje się, że przeprosiny zarówno legitymizują negatywne
doświadczenie osoby poszkodowanej – ofiary, są wyrazem wzięcia przez sprawcę odpowiedzialności za czyn, ale także są okazaniem przez niego szacunku ofierze25. Equity theory – socjologiczna teoria sprawiedliwości sugeruje, że relacja
między poszkodowanym, a sprawcą zdarzenia jest oparta na braku równowagi,
który jest wykreowany przez działanie powodujące szkodę26. Taka nierównowaga
z kolei przyczynia się do tego, że strony chcą przywrócić ją w swoich relacjach27.
W świetle opinii socjologów przez wyrażenie przeprosin stan równowagi może
zostać przywrócony m.in. przez wykazanie, że w wyniku popełnienia czynu
„sprawca” również cierpi28. Przeprosiny są swego rodzaju społecznym rytuałem,
w którym osoba, która dopuściła się błędu, symbolicznie „stawia się niżej” niż
poszkodowany, otwierając tym samym drogę do wybaczenia29. Po przywróceniu
stanu równowagi, strony, mając równe pozycje wyjściowe, mogą zacząć rozmawiać ze sobą konstruktywnie, w celu rozwiązania sporu.

3. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZEPROSIN
Ludzie korzystają ze słowa „przepraszam” w życiu codziennym z różnych
przyczyn. Motywem wyrażenia przeprosin może być np.: odbudowanie relacji
między stronami, wyrażenie żalu za to, co się wydarzyło, zmniejszenie bólu
i cierpienia drugiej strony, obniżenie poziomu poczucia winy, czy też uchronienie
się przed działaniami odwetowymi30. W momencie wyrażania przeprosin w odniesieniu do tych, którym została wyrządzona krzywda, na poziomie emocjonalnym wydarza się coś trudnego do przewidzenia i wytłumaczenia31. Szczere
i właściwie skonstruowane przeprosiny, według wielu badaczy, mogą przynieść
J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1015.
H. Wagatsuma, A. Rosett, The Implication of Apology: Law and Culture in Japan and the
United States, „Law and Sociological Review” 1986, nr 20, s. 461. W artykule tym przedyskutowano także międzykulturową perspektywę odnowienia relacji w wyniku przeprosin.
26
E. Walster i in., New Directions in Equity Research, „Journal of Personality and Social
Psychology” 1973, nr 25, s. 154.
27
Ibidem, s. 164.
28
Ibidem.
29
Ibidem.
30
A. Lazare, Go Ahead, Say You’re Sorry, „Psychology Today”, styczeń/luty 1995, s. 45.
31
Ibidem, s. 40.
24
25
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różnorodne korzyści przy jednocześnie bardzo niskich kosztach32. Przeprosiny są
swoistym „odszkodowaniem” za emocjonalny, psychiczny i finansowy „dług”.
Przyznanie się do popełnienia czynu oraz wyrażenie żalu z tego powodu oznacza
chęć naprawienia całej szkody w symbolicznym geście, który jest satysfakcjonujący dla obu stron33. Dużo jednak zależy od charakteru sprawy oraz sposobu,
w jaki przeprosiny zostały wyrażone34.
3.1. WARTOŚĆ DODANA W NEGOCJACJACH

Zarówno przeprosiny, jak i wybaczenie mogą być wartością dodaną w negocjacjach35, gdyż dzięki nim obie strony nabierają do siebie zaufania. Według socjologów ludzie wierzą w to, że powinni być traktowani właściwie i że ci, których
działania powodują osobiste konsekwencje dla innych, powinni być za nie odpowiedzialni36. Badania w tym zakresie wykazały, że odpowiednie traktowanie
może mieć wpływ na podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktowych. Zgodnie z nimi negocjatorzy, którzy traktowali się wzajemnie z szacunkiem i fair,
mieli podobny pogląd na to, co uważali za sprawiedliwe rozwiązanie, rzadziej
osiągali impas w negocjacjach oraz szybciej zawierali ugody niż negocjatorzy,
którzy nie traktowali się fair i nie okazywali sobie szacunku37. Przeprosiny mogą
być korzystne dla obydwu stron, gdyż stwarzają łagodniejszą i zazwyczaj mniej
emocjonalną atmosferę rozmów w negocjacjach. Badania potwierdziły także, że
pełne przeprosiny, które zawierają także przyznanie się do błędu, mają pozytywny wpływ na decyzje w zakresie rozwiązania sporu, co wynika ze zmiany
podejścia poszkodowanej strony do powstałej sytuacji, a co za tym idzie również do oponenta, a także zwiększa tendencje obu stron do zaakceptowania ugody38. Uczestnicy badań, wobec których wyrażono pełne przeprosiny, uznali, że
w ten sposób druga strona okazuje, że żałuje swojego czynu, jest moralna i że
w przyszłości w podobnych sytuacjach będzie się starała działać z najwyższą
ostrożnością39. Osoby te odczuwały większą sympatię dla tych, którzy przeprosili, i mniejszą złość, co powodowało większą chęć wybaczenia40. Z kolei w badaniach wśród osób, które nie otrzymały pełnych przeprosin, a tylko wyrazy
A. Lazare, On Apology, New York 2006, s. 45.
H. Wagatsuma, A. Rosett, The Implication of Apology…, s. 491.
34
J. K. Robbennolt, Apologies and Legal Settlement…, s. 465.
35
J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1016.
36
D. T. Miller, Disrespect and the Experience of Injustice, „Annual Review in Psychology”
2001, nr 52, s. 531.
37
L. Kwok i in., Effect of Interactional Justice on Egocentric Bias in Resource Allocation
Decisions, „ Journal of Applied Psychology” 2004, nr 89, s. 405 i n.
38
J. K. Robbennolt, Apologies and Legal Settlement…, s. 460.
39
Ibidem, s. 487.
40
Ibidem.
32
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współczucia od sprawcy, takie zachowanie powodowało u poszkodowanych niepewność, co do jego intencji i w konsekwencji niechęć do zaakceptowania oferty
zawarcia ugody41.
3.2. POLUBOWNE ROZWIĄZANIE SPORU

Wiele argumentów przemawia za tym, że przeprosiny mają wpływ na decyzje strony w zakresie rozwiązania sporu na drodze polubownej42. Fakt przeprosin
wpływa bowiem na percepcję tego, czy jesteśmy traktowani z godnością i szacunkiem, a ta ocena w konsekwencji może prowadzić do przypisania drugiej stronie odpowiedzialności. Jeżeli strona oceni, że była traktowana godnie, to takie
rozumienie przeprosin może prowadzić do większej woli polubownego rozwiązania sporu i satysfakcji z zawartego porozumienia43. Chociaż badania socjologiczne, wskazujące bezpośrednio na wpływ przeprosin na decyzje o porozumieniu,
nie są jeszcze tak zaawansowane, jak badania dotyczące wpływu przeprosin na
odstąpienie od wytoczenia powództwa, i mają głównie charakter eksperymentalny, to wiele z nich potwierdza tę tezę44. W badaniach przeprowadzonych wśród
pacjentów kliniki medycznej, dotyczących sytuacji opóźnień w obsługiwaniu pacjentów, w zdecydowanej większości przypadków pacjenci wyrazili opinie, że
największą satysfakcję przyniosły im przeprosiny zawierające wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Najważniejsze dla nich były przeprosiny (77%), a w drugiej
kolejności wyjaśnienie tego, co zaszło (47%)45. Z kolei inne badania eksperymentalne, przeprowadzone przez Jennifer Robbennolt, dotyczące sytuacji potrącenia rowerzysty, wykazały, że wyrażenie przeprosin zawierających żal z powodu
wypadku oraz wzięcie za siebie odpowiedzialności, miało pozytywny wpływ na
polubowne rozwiązanie sporu, gdyż zmieniło nastawienie poszkodowanej strony do sytuacji i do sprawcy wypadku. W konsekwencji wpłynęło korzystnie na
wolę zawarcia ugody46. Uczestnicy eksperymentu, którzy otrzymali pełne przeprosiny, postrzegali sprawcę wypadku jako osobę żałującą swojego czynu, osobę
moralną, i taką, która z dużym prawdopodobieństwem będzie działała z większą
ostrożnością w przyszłości. Uczestnicy eksperymentu odczuwali także mniejszą
złość i większą chęć wybaczenia po uzyskaniu przeprosin47.

Ibidem.
Ibidem, s. 466.
43
Ibidem, s. 477.
44
Ibidem, s. 480; zob. także: R. Korobkin, C. Guthrie, Psychology, Economics and Settlement: A New Look at the Role of the Lawyer, „Texas Law Review” 1997, nr 76, s. 77 i n.
45
R. C. McCord i in., Responding Effectively to Patient Anger Directed at the Physician,
„Community. Technology and Behavior” 2002, nr 34, s. 331.
46
J. K. Robbennolt, Apologies and Legal Settlement…, s. 488.
47
Ibidem.
41
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Mimo że pod wpływem przeprosin osoba pokrzywdzona nie od razu zaakceptuje ofertę, to według większości opinii przeprosiny te bardzo korzystnie
wpływają na dynamikę negocjacji. Wyciszenie negatywnych emocji, dowartościowanie poszkodowanej strony, wyrównanie pozycji stron, zniwelowanie poczucia winy u sprawcy, to tylko niektóre możliwe rezultaty przeprosin, które
mogą w pozytywny sposób przyczynić się do rozwiązania sporu. Ponadto strona
pod wpływem przeprosin jest bardziej otwarta na potrzeby drugiej strony i bardziej skłonna do wybaczenia. Dzięki przeprosinom bardziej prawdopodobne stają się rozmowy między stronami, a także zawarcie ugody, która może nastąpić
szybciej i będzie bardziej satysfakcjonująca dla obu stron48. Chociaż rzadko fakt
samych przeprosin prowadzi do rozwiązania problemu czy konfliktu, to jednak
zawsze są one krokiem we właściwym kierunku i czasami bez nich nie byłoby
możliwe rozpoczęcie negocjacji49.
3.3. WYCISZENIE NEGATYWNYCH EMOCJI

Wyrażenie przeprosin ma bardzo duży wpływ na uspokojenie emocji stron.
W szczególności redukują one uczucie gniewu w stosunku do sprawcy oraz powodują wzrost sympatii do niego, a także zmniejszają chęć odwetu50. Wyciszenie
negatywnych emocji może powodować zarówno bardziej konstruktywne negocjacje, jak i odejście od wniesienia pozwu51. Emocje obydwu stron łagodnieją –
strona poszkodowana dostrzega, że „sprawca” zauważył jej krzywdę i czuje się
dzięki temu mniej rozgoryczona czy zła. Osoba natomiast, która podjęła określone
działanie wywołujące negatywne skutki, po wyrażeniu przeprosin, szczególnie
po uzyskaniu wybaczenia, nie ma już tak silnego poczucia winy i sprzyja negocjacjom nastawionym na rozwiązanie sporu. Poczucie winy wywołuje zazwyczaj
u sprawcy przede wszystkim mechanizmy obronne i zaprzeczanie wszystkiemu,
co się wydarzyło, a w konsekwencji niemożność podjęcia racjonalnych negocjacji.
3.4. POPRAWIENIE RELACJI

Przeprosiny prowadzą także do poprawienia relacji, jeżeli strony znały się
wcześniej i darzyły zaufaniem ze względu na szczególnego rodzaju związki, np.
Ibidem, s. 482. L. L. Riskin, Understanding Mediators Orientations, Strategies and Techniques: A Grid for Perplexed, „Harvard Negotiation Law Review” 1996, nr 1, s. 21.
49
P. H. Rehm, D. R. Beatty, Legal Consequences…, s. 5.
50
M. Bennett, D. Earwaker, Victim Response to Apology: The Effects of Offender Responsibility and Offence Severity, „Journal of Social Psychology” 1994, nr 134, s. 457; J. Robbenholt,
Apologies…, s. 51; B. Weiner, S. Graham, O. Peter, M. Zmuidinas, Public Confession and Forgiveness, „Journal of Personality” 1991, nr 59, s. 291.
51
J. Robbenholt, Apologies…, s. 203.
48
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w sprawach dotyczących spraw rodzinnych, sporów wynikających ze stosunku
pracy, czy też w powiązaniach biznesowych. W takich relacjach bardzo często
zadośćuczynienie pieniężne schodzi na drugi plan, chociaż cały czas może mieć
istotne znaczenie, np. jako zadośćuczynienie za negatywne skutki określonego
działania52. Przeprosiny natomiast i wyjaśnienie tego, co się wydarzyło, mają
znaczenie moralne i zasadniczo wpływają na odbudowanie i poprawienie relacji między stronami53. W niektórych sporach dopiero po wyrażeniu przeprosin,
które powodują oczyszczenie moralne, zrozumienie i zaakceptowanie przez obie
strony powstałej sytuacji, jest możliwe odbudowanie tych relacji54. Przeprosiny
powodują także zrozumienie popełnionych błędów przez obydwie strony i często
w obliczu przeprosin poszkodowana(y) zaczyna dostrzegać także swoje działania, które mogły wywoływać frustrację drugiej strony, i odwzajemnia się przeprosinami55.
3.5. POWSTRZYMANIE SIĘ OD ANTAGONISTYCZNYCH ZACHOWAŃ

Przeprosiny mogą prowadzić do powstrzymania się od antagonistycznych
zachowań stron w stosunku do siebie w przyszłości56, gdyż oznaczają, że wyrządzenie szkody było niezamierzone, chęć pozostania z osobą, która doznała
szkody, w dobrych relacjach, a poza tym przez wyrażenie przeprosin okazujemy
szacunek. Osoba, która została skrzywdzona, oczekuje przeprosin, a ich niewyrażenie może oznaczać dla niej brak szacunku ze strony „sprawcy” i w ten sposób
powodować, że szkoda wyrządzona tej osobie jest bardziej trwała i dokuczliwa,
przynajmniej w jej rozumieniu psychicznym. Różne badania wskazują na to, że
dla wielu osób przeprosiny są ważniejsze niż zadośćuczynienie finansowe57. Jeżeli przeprosiny zostają przyjęte, to tego rodzaju zachowanie wpływa w pozytywny sposób na klimat interakcji między stronami.

J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1020.
S. B. Sitkin, R. J. Bies, Social Accounts in Conflict Situations: Using Explanation to Manage Conflict, „Human Relations” 1993, nr 46, s. 359.
54
J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1020.
55
D. L. Levi, The Role of Apology in Mediation, „New York University Law Review” 1997,
nr 72, s. 1174.
56
S. B. Sitkin, R. J. Bies, Social Accounts in Conflict Situations…, s. 259.
57
Z analizy spraw dotyczących błędów lekarskich, które doprowadziły do uszkodzenia
dziecka podczas porodu, wynika, że lekarze są pozywani z następujących powodów: 33% – gdyż
takie postępowanie zostało doradzone przez adwokata; 24% – rodzice mieli przekonanie, że prawda o stanie dziecka została przed nimi zatajona; 24% – gdy rodzice oczekiwali pomocy finansowej;
32% – gdy rodzice zdali sobie sprawę, że ich dziecko nie ma przyszłości (rewanż); 20% – z powodu
braku dostępu do pełnej informacji; 19% – gdyż chciano zapewnienia, że podobne przypadki nie
przydarzą się innym osobom. Ch. Vincent, M. Young, A. Philips, Why Do People Sue Doctors?
A Study of Patients and Relatives Taking Legal Action, „The Lancet” 1994, nr 343, s. 1611.
52
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3.6. NAPRAWA MORALNA

Wyrażenie przeprosin ma szczególny charakter, gdyż powoduje głębokie
konsekwencje zarówno w sferze moralnej, jak i etycznej. Przeprosiny oraz wybaczenie mogą prowadzić do „moralnej poprawy” sprawcy, gdyż przyznanie się
do błędu oraz przeproszenie powodują, że może spojrzeć w oczy zarówno sobie,
jak i osobie, której wyrządził krzywdę. Przez wzięcie na siebie odpowiedzialności sprawca może poczuć się jak człowiek godny szacunku58. W przypadku
braku przeprosin, jeżeli wyrządzona została szkoda, trudno jest zachować szacunek wobec samych siebie59. Przeprosiny są także aktem odwagi oraz wyrazem
uczciwości przez przyznanie się do wyrządzenia krzywdy czy błędu60. Badania
potwierdzają duże znaczenie przeprosin zarówno dla strony poszkodowanej,
jak i sprawcy. Sprawca, który nie przeprosił, odczuwa zazwyczaj silne poczucie
winy, poszkodowany natomiast, który nie został przeproszony, czy też nie wybaczył, może odczuwać bardzo dotkliwe, niszczące go poczucie niesprawiedliwości
i gniewu61. Badania przeprowadzone wśród lekarzy, którzy popełnili błędy medyczne, wykazały, że odczuwają oni silne reakcje emocjonalne z powodu tego,
że nie przeprosili, lub że nie zostało im wybaczone. Na przykład: 81% badanych
lekarzy odczuwa silne wyrzuty sumienia, 79% czuje złość w stosunku do samych
siebie, 72% ma poczucie winy, a aż 60% uważa, że z powodu błędu powinni porzucić dalsze wykonywanie zawodu62.
3.7. ODSTĄPIENIE OD DECYZJI O WNIESIENIU POZWU

Z prawnego, a w konsekwencji finansowego punktu widzenia przeprosiny
mogą być czynnikiem wpływającym na podjęcie przez stronę decyzji o rezygnacji z wniesienia sprawy do sądu63. Badania potwierdzają tezę, że w wielu sprawach, w których emocje poszkodowanego mogą powodować decyzję o wniesieniu pozwu, przeprosiny powodują ich wyciszenie, a następnie odstąpienie od

58
M. E. McCulloch i in., Interpersonal Forgiveness in Close Relations, „Journal of Personality and Social Psychology” 1998, nr 73, s. 321; K. Cloke, Mediation: Revenge and the Magic of
Forgiveness, „Mediation Quarterly” 1993, nr 11, s. 79.
59
Patrz ogólnie: A. Lazare, On Apology, Oxford 2004.
60
A. Lazare, Go Ahead…, s. 45.
61
B. W. Darby, B. R. Schlenker, Children’s Reaction to Apologies, „Journal of Personality
and Social Psychology” 1982, nr 43, s. 742; D. W. Shuman, The Psychology of Compensation in
Tort Law, „University of Kansas Law Review” 1994, nr 43, s. 31.
62
A. W. Wu i in., Do House Officers Learn form Their Mistakes?, „Quality and Safety in
Health Care” 2003, nr 12, s. 221. Spośród badanych tylko 10% lekarzy oświadczyło, że nie pozwoliłoby, aby popełnione przez nich błędy lekarskie wpłynęły negatywnie na ich życie, a tylko 5%
starało się zapomnieć o błędzie.
63
J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1022.
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chęci załatwienia sprawy na drodze sądowej64. W świetle niektórych poglądów
przeprosiny są także ważne z punktu widzenia procesowego i strategicznego,
bo ze względu na cechy natury ludzkiej sędziowie przy wymierzaniu wysokości zadośćuczynienia biorą pod uwagę fakt przeprosin lub odmowę ich wyrażenia65. To makiaweliczne podejście do zagadnienia przeprosin jest krytykowane,
gdyż słusznie, według wielu poglądów, użycie przeprosin jako elementu strategii
procesowej mija się z ich istotą. Jeżeli bowiem przeprosiny będą konstruowane
głównie ze względu na strategię, np. w celu uzyskania niższego zadośćuczynienia, czy też w celu uzyskania korzystniejszej ugody, to ich moralny wymiar się
zmniejszy66. Z drugiej strony nie zmienia to faktu, że nawet jako element strategii
procesowej czy negocjacyjnej przeprosiny mogą być wyrażone szczerze. Jednym
z głównych czynników wpływających na decyzję o wniesieniu sprawy do sądu
jest postrzeganie lekarza jako osoby posiadającej dobre umiejętności komunikacyjne i osoby, która nie ukrywała popełnionego błędu i nie próbowała oszukać pacjenta. Kiedy lekarz jest szczery, co do okoliczności zdarzenia i bierze za
nie odpowiedzialność, to prawdopodobieństwo, że zostanie pozwany, jest dużo
mniejsze, niż gdyby zachował się inaczej67.
3.8. KORZYŚCI FINANSOWE

Korzyści płynące z przeprosin mogą przekładać się na konkretne korzyści
finansowe. W badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii przez Nottingham School of Economics’ Center for Decision Research and Experimental Economics wykazano, że te przedsiębiorstwa, które przepraszają niezadowolonych
klientów są oceniane bardziej pozytywnie niż te, które proponują klientom rekompensatę o charakterze finansowym68. Eksperymentalne badania wykazały,
że klienci niezadowoleni z usługi, ale przeproszeni przez firmę, są bardziej skłonni wybaczyć jej i dalej korzystać z jej oferty, niż gdy zaoferowano im niewielką
rekompensatę finansową. Wydawałoby się, że okoliczności przeprowadzanego
eksperymentu wpłynęłyby na to, że konsumenci powinni uznać takie przeprosi64
Ch. Vincent, M. Young, A. Philips, Why do People Sue Doctors…, s. 1612; A. J. Kellett,
Comment, Healing Angry Wounds: The Role of Apology and Mediation in Disputes Between Patients and Physicians, „Missouri Journal of Dispute Resolution” 1987, nr 111, s 126; F. H. Miller,
Medical Practice Litigation: Do the British Have Better Remedy, „American Journal of Law and
Medicine” 1986, nr 11, s. 434; D. W. Shuman, The Psychology…, s. 68.
65
J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1023; G. R. Williams, Negotiations…, s. 52.
66
L. Taft, Apology Subverted. The Commodification of Apology, „Yale Law Journal” 2000,
nr 109, s. 1157.
67
G. Hickson i in., Factors that Prompted Families to File Medical Malpractice Claims Following Prenatal Injuries, JAMA 1992, nr 267, s. 1362.
68
„Daily Mail Reporter” z 21 września 2009; artykuł dostępny na stronie: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1214993/Forget-cash-payout--saying-sorry-best-way-pacify-angrycustomers-study-reveals.html#ixzz1OyYdHPb5l.
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ny za formalistyczne i nic nieznaczące. Jednak badacze wykazali, że przeprosiny
miały istotny wpływ na zachowania konsumentów w porównaniu z ofertą rekompensaty finansowej, nawet gdy istniało wrażenie, że były rutynowe i formalne69.
Przeprosiny były wyrażone przez dużą firmę za pomocą Internetu, a nie bezpośrednio. Do eksperymentu wykorzystano stronę e-Bay, a klienci nie zdawali
sobie sprawy, że uczestniczą w eksperymencie. Według autorów badania, takie
okoliczności mogłyby sprzyjać temu, że klienci będą odbierać przeprosiny jedynie jako strategię ze strony sklepu, niezwiązaną ze szczerymi intencjami. Mimo
to nawet w takich warunkach okazało się, że przeprosiny są prawie dwa razy skuteczniejsze od rekompensaty finansowej dla klientów. W przypadku przeprosin
klienci dwa razy częściej wycofywali swoje skargi.

4. PROBLEMY I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z WYRAŻENIA
PRZEPROSIN
Mimo licznych korzyści płynących z przeprosin są one stosunkowo rzadko
wykorzystywane jako element strategiczny czy taktyczny w sytuacjach mających
znaczenie prawne. Taki stan rzeczy wynika, z jednej strony z przyczyn o charakterze psychologicznym, a z drugiej z tego, że zarówno prawnicy, jak i firmy
ubezpieczeniowe najczęściej odradzają swoim klientom wyrażanie przeprosin70.
Jednym z głównych powodów tego, że ludzie nie przepraszają, jest fakt, że z psychologicznego punktu widzenia przeprosiny są czasami bardzo trudne do wyrażenia, gdyż wymagają przyznania się do winy, jeżeli nie wprost to pośrednio.
Ponadto niektórzy obawiają się, że jeżeli przeproszą, to takie zachowanie spowoduje ich upokorzenie i chęć odwetu na nich. Wielu lekarzy na przykład uważa,
że przyznanie się do błędu lub przyznanie faktu popełnienia błędu jest nieprofesjonalne71. Niechęć do przeproszenia za błędy wynika z obawy przez ujawnieniem winy, utratą reputacji, utratą klientów, odpowiedzialnością czy większym
prawdopodobieństwem wytoczenia powództwa72. Wiele osób obawia się także
utraty twarzy w obliczu odrzucenia przeprosin. W takiej sytuacji ich psychiczny dyskomfort wynikający z poczucia winy i upokorzenia zwiększa się jeszcze
bardziej73.

Ibidem.
L. Taft, Apology Subverted…, s. 1160.
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D. Chan i in., How Surgeons Disclose Medical Errors to Patients, A Study Using Standardized Patients, „Surgery” 2005, nr 138, s. 845.
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A. W. Wu i in., Do House Officers…, s. 221.
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Zarówno korzyści, jak i zagrożenia mogą być konsekwencją przeprosin
wyrażonych publicznie przez przedstawicieli organizacji występujących w roli
przywódców. Liderzy dużych organizacji gospodarczych stosunkowo rzadko
decydują się na przeprosiny, gdyż wywołują one ich dyskomfort psychiczny74.
Obawiają się, że publiczna skrucha skompromituje ich i spowoduje konsekwencje
zawodowe. Ponadto decydując się na publiczne przeprosiny, korporacje muszą
wyważyć potrzebę ochronienia swojej wiarygodności i odbudowania społecznego zaufania oraz możliwość tego, że zostaną całkowicie zniszczeni przez rynek75.
Chociaż ze względu na istniejące zagrożenia duże przedsiębiorstwa z wyjątkową ostrożnością podchodzą do instytucji przeprosin, to ze względu na społeczne
zapotrzebowanie na przeprosiny w ostatnich latach były one wyjątkowo często
wyrażane przez ich przedstawicieli76. Konsumentom nie wystarcza jednak już
tylko sam fakt przeprosin wyrażony przez przedstawiciela korporacji, ale przede
wszystkim zapewnienie wyższych standardów jakości, aby w przyszłości uniknąć podobnych wypadków77. Przeprosiny wyrażone publicznie przez przedstawiciela dużej organizacji gospodarczej, jeżeli są szczere, przemyślane i rozwiewają
wątpliwości, mogą nie tylko pozytywnie wpłynąć na postrzeganie przywódcy,
ale także zmienić negatywną opinię o działaniach przedsiębiorstwa78. Przedstawiciel organizacji, który zdecyduje się na przeprosiny, musi zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie mogą one nieść zarówno dla jego wizerunku, jak
i organizacji, którą reprezentuje79. Ponieważ publiczne przeprosiny są przedsięwzięciem ryzykownym, powinny być one przedyskutowane z punktu widzenia
ich treści z prawnikami, albowiem przesadna skrucha, czy też odwrotnie – wy74
B. Kellerman, Kiedy leader powinien przeprosić, artykuł dostępny na stronie: http://poradnik-kariery.monsterpolska.pl/w-miejscu-pracy/problemy-w-miejscu-pracy/kiedy-lider-powi
nien-przeprosic-a-kiedy-nie/article.aspx. Artykuł ten był też opublikowany w języku angielskim:
B. Kellerman, When should a leader apologize and when not?, „Harvard Business Review” 2006,
nr 84.
75
T. Fuchs-Burnett, Mass Public Corporate Apology, „Dispute Resolution Journal” 2002,
nr 52, s. 84.
76
A. Wolfe, The Corporate Apology, „Business Horizons” 1990, nr 33, s. 10; B. Laurent, The
Rise of Corporate Apology, „Christian Science Monitor” 2000, nr 92, s. 1.
77
T. Fuchs-Burnett, Mass Public Corporate…, s. 32.
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Książkowym przykładem takich odpowiedzialnych przeprosin są działania podjęte przez
firmę Johnson & Johnson w latach osiemdziesiątych w związku z wypuszczeniem na rynek leku
przeciwbólowego „Tylenol”. To zachowanie stanowi przykład tego, jak należy zachowywać się
w sytuacjach kryzysowych dla firmy. W 1982 r., siedmioro ludzi zmarło z powodu zażycia związku cyjanku znajdującego się w tabletkach „Tylenolu” i chociaż ta sytuacja nie była związana z zaniedbaniami przedsiębiorstwa, ale zamierzonym działaniem człowieka – niezatrudnionego w firmie – ówczesny dyrektor Johnson & Johnson natychmiast wziął na siebie całą odpowiedzialność
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zostały wstrzymane, co w sumie kosztowało firmę około 100 milionów dolarów. Więcej na temat
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pieranie się winy mogą spowodować negatywne skutki80. Podobnie jak w przeprosinach, które mają charakter bardziej indywidualny – na pozytywne skutki
przeprosin publicznych duży wpływ ma również odpowiedni czas, a także wybór
osoby czy grupy osób, do których będą kierowane. Chociaż dla niektórych osób
są one oznaką słabości, to jednak dla większości stanowią akt odwagi i świadczą
o sile charakteru81. Jednym z głównych powodów, dla których nie przepraszamy,
jest obawa przed odpowiedzialnością, przeprosiny bowiem są uznawane za przyznanie się do winy, czy popełnienia błędu, a dodatkowo pogląd, że sądy mogą
uznać przeproszenie za przyznanie się do winy jest bardzo powszechny.
W badaniach dotyczących przeprosin wyrażanych przez przedstawicieli
dużych korporacji badacze doszli do wniosku, że opinie na temat konsekwencji prawnych przeprosin są w znacznym stopniu uproszczone i nieścisłe, a także
szkodliwe dla samych zainteresowanych82. Badacze skonstatowali, że przeprosiny mogą odegrać korzystną rolę w przygotowaniu strategii procesowej, odmowa natomiast przeprosin i wzięcia na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności lub
wyrażenia empatii z powodu zdarzenia, które zaszło, powoduje dodatkowe negatywne konsekwencje, a także negatywne opinie o zachowaniu się przywódców
i korporacji83. W środowisku biznesowym zarządzający muszą zawsze rozważyć
plusy i minusy społecznej percepcji przeprosin i kosztów, jakie z tego tytułu poniosą84. Według niektórych opinii, przeprosiny powinny być potraktowane jako
„umowa społeczna”, gdyż w ich wyniku może nastąpić polepszenie nadwyręIbidem.
Ibidem.
82
A. Patel, L. Reinsch, Companies can Apologize: Corporate Apologies and Legal Liability,
„Business Communication Quarterly” 2003, nr 66 (1), s. 9–25.
83
W wyniku wady serii opon firmy Bridgestone/Firestone, zamontowanych w samochodach
Ford Explorer w samych USA zginęło w wypadkach ponad 270 osób, a 8 900 zostało rannych.
W innych krajach w wypadkach z tego samego powodu odnotowano 75 przypadków śmiertelnych. Mimo niezbitych dowodów na wadliwość opon nie zrezygnowano z ich produkcji. Pod naciskiem opinii publicznej koncern wycofał je z rynku, jednak przez wiele miesięcy wypierał się
winy za przyczynienie się do śmierci wielu osób. Wezwani przez Komisję Kongresu przedstawiciele koncernu nie wykorzystali okazji, by nawiązać dialog z konsumentami oraz rodzinami
poszkodowanych i konsekwentnie bagatelizowali problem oraz unikali przeprosin. Sprawa zakończyła się bardzo niekorzystnie dla obu przedsiębiorstw, którym groziły tysiące procesów sądowych. Dopiero wtedy, pod wpływem wielu nacisków, dyrektor koncernu Bridgestone/Firestone
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swoich bliskich w licznych wypadkach. Pomimo przeprosin w czasie kolejnego przesłuchania dyrektor koncernu podkreślił, że „nie należy traktować tych przeprosin, jako przyznania się do winy,
a jedynie jako wyraz współczucia”. Ta strategia odmowy wzięcia odpowiedzialności na siebie,
wskazywania innego winnego, a także opóźnienia w wyrażeniu przeprosin nadszarpnęła wizerunek obu koncernów i w konsekwencji spowodowała milionowe straty dla Forda i Bridgestone/
Firestone”. Sprawa ta jest często podawana jako przykład niewłaściwego podejścia do kwestii
przeprosin; http://www.e-businessethics.com/firestone.htm.
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żonych relacji i zaufania do przedsiębiorstwa, a także przyjęcie na siebie zobowiązania w stosunku do społeczności i do odpowiedzialności za problem oraz
powstałą szkodę85.
Również w środowisku niebiznesowym przeprosiny są wyrażane niechętnie.
Lekarze błędnie oceniają, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem poniosą
odpowiedzialność prawną (karną i cywilną) za „zdarzenia niepożądane w medycynie”. Badania przeprowadzone wśród amerykańskich lekarzy dowodzą, że
lekarze są przekonani o tym, że w 60% przypadków błędów lekarskich sprawa
znajdzie się w sądzie, kiedy w rzeczywistości jedynie 1–2% spraw trafia do sądów86. Jako że lekarze bardzo wysoko oceniają możliwość bycia pozwanymi,
tylko 21% spośród tych, którzy popełnili błąd, przeprosiło pacjenta oraz wyraziło
empatię, a to w obawie przed możliwością wykorzystania tego faktu w ewentualnym postępowaniu przed sądem.
Natomiast strona psychologiczna odczuwania konsekwencji błędów dla lekarzy jest nieco odmienna. Okazuje się, że po popełnieniu błędu lekarze odczuwają
silną chęć powiedzenia o tym, co zaszło i wyrażenia przeprosin87. Jednak zamiast przeprosin typowym zachowaniem jest, nie tylko wstrzymanie się od nich,
ale także unikanie wszelkich kontaktów z pacjentem, któremu wyrządziło się
krzywdę88. Z kolei zachowanie lekarzy polegające na unikaniu kontaktu z pacjentem lub zatajaniu całej prawdy powoduje, że pacjent traci całkowicie zaufanie do
lekarza, zaczyna dostrzegać, że przeciwko niemu jest skierowana zmowa milczenia, gdy jego próby kontaktu z lekarzem czy kierownictwem jednostki medycznej
pozostają nieskuteczne. Brak przeprosin w sytuacji, która tego wymaga, może
powodować nie tylko konsekwencje w postaci złości, rozczarowania, pogorszenia

P. H. Rehm, D. R. Beatty, Legal Consequences…, s. 119. Inny przypadek przeprosin korporacyjnych to sprawa Chevron. Sprawa ta zakończyła się w lutym 2011 r. Po 17 latach procesu
sądy ekwadorskie uznały Chevron, drugą co do wielkości korporację naftową w USA, za winną
zanieczyszczania środowiska na masową skalę. Zgodnie z wyrokiem Chevron miał zapłacić 9 mld
dolarów odszkodowania i oficjalnie przeprosić za swoją działalność. W braku przeprosin w ciągu
15 dni suma ta miała zostać podwojona. Pozew był wniesiony przez 30 tys. mieszkańców regionu
Amazonki, którzy od 40 lat są dziesiątkowani chorobami spowodowanymi skażoną wodą i ziemią. Sprawa ta jest precedensowa nie tylko dlatego, że rdzenni mieszkańcy tego regionu wygrali
sprawę przeciwko amerykańskiemu koncernowi, ale również dlatego, że sąd ekwadorski podkreślił znaczenie przeprosin mieszkańców, a także w sposób symboliczny nadał im konkretną wartość pieniężną. Chevron odmówił publicznych przeprosin i w związku z tym kara odszkodowania
wyniosła 18 mld dolarów; www.ens-newswire.com/ens/mar2011/2011-03-07-02.html;http://wolnemediaia.net.ekologia/przegrana-korporacji-chevron/.
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A. G. Lawthers i in., Physicians Perceptions of the Risk of Being Sued, „Journal of Health
Policy and Law” 1992, nr 17(3), s. 469. Lawthers powołuje się także na badania, z których wynika,
że 45% lekarzy uważa, że zostaną pozwani za działania, które są przez nich zawinione.
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czy zerwania relacji, ale także konsekwencje prawne89. W poczuciu bezsilności
pacjenci w opisanych sytuacjach często decydują się na wniesienie sprawy do
sądu90.
Mimo że występuje pewne ryzyko związane z wyrażeniem przeprosin, to
większym zagrożeniem jest ich brak91. Każdy składnik przeprosin – wyrażenie
żalu, zaoferowanie pokrycia szkody, czy zapewnienie dołożenia należytej staranności, aby w przyszłości nie popełniać podobnych błędów, może się przyczynić
do pozytywnego efektu przeprosin92. Jednak największą zmianą w postrzeganiu
sytuacji drugiej osoby jest sam fakt przeprosin, w porównaniu z ich całkowitym
brakiem93. Chociaż wielu autorów potwierdza tezę, że pełne przeprosiny są najbardziej efektywne, to według innych każde przeprosiny są bardziej korzystne,
nawet takie, które nie są bezpośrednim przyznaniem się do błędu, w porównaniu
z ich brakiem94.

5. ZAKRES PRZEPROSIN
Według koncepcji Tavuchisa na przeprosiny składają się dwa podstawowe
elementy: sprawca musi żałować swojego czynu oraz powiedzieć, że go żałuje95. Autor uważa, że autentyczne przeprosiny są formą „samoukarania się”, która
mocno dotyka każdego człowieka, gdyż w takiej sytuacji „nasza przynależność
do społeczności z moralnego punktu widzenia jest „podejrzana” lub „nieistniejąca”96. Tavuchis twierdzi także, że „dobre przeprosiny” to takie, z których powodu
cierpimy. Musi być w nich wyrażony prawdziwy i płynący z głębi serca żal za
popełniony czyn, i dopiero wtedy mogą być uznane za szczere”97. W zakresie
minimalnym przeprosiny powinny zawierać: oświadczenie, że zasada została
złamana, przyznanie się do błędu oraz wyrażenie szczerego żalu za uczynioną
krzywdę98. Według innych autorów, efektywne przeprosiny powinny wyjść poza
minimalny standard zaproponowany przez Tavuchisa. Wagatsuma i Rosett uznali,
że oprócz elementów wymienionych przez Tavuchisa efektywne przeprosiny po. K. Arrow, R. H. Mnookin, L. Ross, A. Tversky, R. Wilson, Arriers to Conﬂict Resolution,
New York 1995, s. 5–6.
90
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winny zawierać także zapewnienie, że podobne działanie nie zdarzy się w przyszłości, oraz intencję dążenia do zapewnienia dobrych relacji na przyszłość99.
Niektórzy autorzy uważają, że przeprosiny powinny zawierać również zobowiązanie do naprawienia szkody powstałej w wyniku określonego działania sprawcy.
Ponadto bardzo ważną kwestią jest też szczerość intencji przepraszającego, gdyż
to właśnie od niej zależy, czy poszkodowany mu przebaczy100. W świetle niektórych poglądów, aby przeprosiny okazały się skuteczne, osoba, która poniosła
szkodę, musi być przekonana o tym, że przepraszający bierze na siebie chociaż
częściowo odpowiedzialność, oraz, że żałuje tego, co zrobił101. Takie przekonanie
jest istotne dla ofiary z różnych powodów, m.in. dlatego, że wiąże się z zapewnieniem, że podobne działanie nie powtórzy się w przyszłości. Przeprosiny są formą
kary dla sprawcy, wyrażają szacunek dla drugiej strony, okazują chęć przywrócenia przyjaznych relacji102. Inną ważną cechą „efektywnych” przeprosin, jest ich
dobrowolność. Co do zasady, im bardziej ktoś jest zmuszany do przeprosin przez
osobę trzecią czy instytucję, tym są one mniej szczere, a co za tym idzie, mają
mniejsze znaczenie i dla sprawcy, i dla ofiary. Chociaż istnieją pewne sytuacje,
w których element przymuszenia może mieć pozytywny wpływ na przepraszającego, np. w stosunkach między rodzicami a dziećmi, to w większości sytuacji
trudno uznać za szczere przeprosiny, do których jesteśmy zmuszani103. Według
Leviego, chociaż przez nakazanie przeprosin „sąd potwierdza solidarność z poszkodowanym […], a taka decyzja sądu może ukoić w pewnym sensie emocje
poszkodowanego i odbudować jego wiarę w wymiar sprawiedliwości, to jest

H. Wagatsuma, A. Rosett, The Implication of Apology…, s. 469. E. Goffman, Relations in
Public. Microstudies of the Public Order, New York 1971, s. 113.
100
M. Bolstad, Learning from Japan: The Case for Increased Use of Apology in Mediation,
„Cleveland State Law Review” 2000, nr 48, s. 550.
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D. L. Levi, The Role of Apology…, s. 1740.
102
Ibidem.
103
J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1018. W Stanach Zjednoczonych sąd nie może zobowiązać strony do przeprosin ze względu na konstytucyjną gwarancję wolności słowa; patrz ogólnie:
Pacific Gas & Elec. Co. v. Public Utilities Comm.n of Cal., 475 U.S., 1 (1986), w której to sprawie
Sąd Najwyższy orzekł, że wolność słowa obejmuje również prawo do niewypowiadania się. Warto
w tym miejscu przytoczyć za Cohenem wypowiedź sędziego Pomeroya w sprawie Pennsylvania
Human Relation Community v. Alto Rest Park Cementary Association, który stwierdził, że „przeprosiny są zakomunikowaniem drugiej stronie szczerego żalu za przeszłe działanie, a nakazanie
komuś odczuwania pewnych emocji jest poza zasięgiem jurysdykcji sądów – przeciwnie, przymuszanie takie ze strony sądu byłoby aktem tyranii”. Według sędziego Pomeroya, jeśli sąd nakazałby
przeprosiny, a zatem publiczny wyraz żalu, to byłoby to traktowane jako zmuszenie do kłamstwa
przez sąd tych, którzy godzą się kłamać – „Przepraszam, ale tak naprawdę to wcale nie przepraszam i nie czuję żalu”, albo ukarania tych, którzy nie wykonają decyzji sądu, a zatem odmówią
kłamstwa – „Nie jest mi przykro z powodu zajścia, więc mimo że sąd nakazał mi przeprosiny, nie
powiem, że przepraszam”. Pennsylvania Human Relation Community v. Alto Rest Park Cementary
Association, 306 A. 2d 881, 891 (1993).
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mało prawdopodobne, aby takie przeprosiny doprowadziły do pojednania między
sprawcą a poszkodowanym”104.

6. ZAKRES I DETALE DOTYCZĄCE PRZEPROSIN
6.1. RODZAJE SPRAW, W KTÓRYCH OŚWIADCZENIE O PRZEPROSINACH
POWINNO BYĆ ROZWAŻANE

Jako że przeprosiny mogą odegrać istotną rolę w systemie prawnym, gdyż
są ważnym elementem alternatywnych metod rozwiązywania sporów105, wpływają pozytywnie na zawarcie ugody w negocjacjach106, a także na ewentualną
rezygnację z wniesienia pozwu107, powinny być przedyskutowane w rozmowie
między klientem a pełnomocnikiem. Taka dyskusja wymaga jednak od adwokatów i radców prawnych szczególnej wrażliwości i otwarcia na emocjonalne
i moralne potrzeby klienta108. Ponadto takie podejście jest wyrazem przekonania,
że prawnicy to nie tylko eksperci prawni, ale także osoby, które są uprawnione
do szczerego wyrażenia swojej opinii i doradzania klientowi w sytuacjach, kiedy
jego działania krzywdzą osoby trzecie.
Zazwyczaj wymienia się następujące elementy, które powinny być wzięte
pod uwagę przy rozważaniu możliwości przeprosin w dyskusji między mocodawcą a pełnomocnikiem: treść i zakres przeprosin, ich stosowność w zależności od charakteru sprawy, czas ich wyrażenia, forma przeprosin, wyrażenie ich
przez właściwe osoby, elementy kulturowe i interpersonalne109. Przy rozważaniu
potrzeby wyrażenia przeprosin, powinien być wzięty pod uwagę rodzaj sporów.
Zasadna jest opinia, że przeprosiny powinny być przedyskutowane w tych sprawach, w których istnieje szczególna więź między stronami, oparta na głębokim
stosunku emocjonalnym oraz zaufaniu110. Z tego względu przeprosiny powinny
być brane pod uwagę w sprawach dotyczących stosunków rodzinnych, głównie
D. L. Levi, The Role of Apology…, s. 152.
Ibidem, s. 1175; H. Wagatsuma, A. Rosett, The Implication of Apology…, s. 498; M. Bolstad, Learning from Japan…, s. 545.
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s. 1009–1069.
107
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Ibidem. J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1018.
110
D. L. Levi, The Role of Apology…, s. 1197.
104
105

ZNACZENIE PRZEPROSIN W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW PRAWNYCH...

113

rozwodowych, czy też objętych zakresem stosunku pracy. Ponadto, jako że przeprosiny są wyrazem wzięcia na siebie odpowiedzialności za szkodę oraz istotnym komponentem w procesie przywracania równowagi, powinny być rozważane w sprawach karnych i tych dotyczących odpowiedzialności z tytułu czynów
niedozwolonych, a w szczególności odpowiedzialności zawodowej lekarzy, czy
też odpowiedzialności za produkt111. Wybierając sprawy, w których przeprosiny
powinny zostać rozważone, można zastosować podobne kryteria jak przy wyborze spraw do mediacji112.
Zatem wszędzie tam, gdzie została wyrządzona szkoda zarówno w sensie
moralnym, jak i w sensie finansowym, powinna przynajmniej być rozważona
możliwość przeprosin. Według Cohena, zwłaszcza gdy występuje szkoda moralna – np. spowodowanie wypadku samochodowego pod wpływem alkoholu czy
też w sytuacji rozpadu związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków dopuszcza się zdrady – istnieje szczególna potrzeba odbudowania równowagi między
stronami właśnie przez wyrażenie przeprosin113, a także oczekiwanie strony, że
zostanie przeproszona.
6.2. ODPOWIEDNI CZAS NA WYRAŻENIE PRZEPROSIN

Istotną i czasami kluczową decyzją dotyczącą przeprosin jest moment ich wyrażenia114. Ogólna zasada jest taka, że im wcześniej one nastąpią, tym lepiej115.
Chociaż wczesne przeprosiny są uważane za bardziej skuteczne, głównie ze
względu na to, że są poczytywane jako intuicyjne i szczere, to nawet późniejsze
przeprosiny są lepsze niż ich brak116. Przeprosiny zaraz po zdarzeniu mogą przynieść lepsze efekty, gdyż strona, która została poszkodowana, może jeszcze nawet
nie zdawać sobie sprawy z tego, że wyrządzono jej krzywdę i w związku z tym
nie przypisała jeszcze nikomu winy117. Tavuchis uważa, że chociaż nie ma reguły
na to, kiedy przeprosiny powinny być wyrażane, to z doświadczeń życiowych
wynika, że im dłużej czekamy, tym staje się to trudniejsze, a słowa są dobierane
z większą ostrożnością i dlatego przeprosiny takie są mniej wartościowe – brak
w nich autentyczności i spontaniczności, a „nasze serca z upływem czasu stają
się bardziej twarde”118.
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Także z prawnego punktu widzenia wczesne przeprosiny mogą być bardzo
korzystne. Jeśli są one wyrażone zaraz po zdarzeniu, mogą spowodować, że pozew lub innego rodzaju formalne kroki nie zostaną w ogóle podjęte. Jako przykład mogą tutaj głównie posłużyć sprawy z zakresu stosunku pracy, np. dotyczące mobbingu czy dyskryminacji, które często kończą się ugodą, jeśli osoba czy
instytucja przeprosiła za swoje zachowanie lub zachowanie pracownika119. Jeśli
natomiast osoba poszkodowana zda już sobie sprawę z tego, że wyrządzono jej
szkodę, a sprawca nie wyrazi przeprosin, trudniej będzie później znaleźć odpowiedni moment. W tej sytuacji istnieje także większe ryzyko, że przeprosiny nie
zostaną zaakceptowane, gdyż będą wyrażone za późno120.
Czasami jednak okazuje się, że skuteczniejsze są przeprosiny wyrażone nie
zaraz po zdarzeniu, ale później, czyli już po wniesieniu formalnej skargi121. Za
wcześnie wyrażone przeprosiny mogą wzbudzić u poszkodowanego podejrzenie
i zostać uznane za nieszczere, płytkie lub nieprzemyślane. Na przykład, gdy strony przystępują do negocjacji czy mediacji, a sprawca decyduje się na przeprosiny
zaraz na początku spotkania, nawet jeśli są one szczere, to mogą wzbudzić podejrzenia drugiej strony i zostać uznane za element strategii w celu uzyskania lepszej
ugody. Gdy strony są już na etapie rozmów, ważne jest, aby najpierw wysłuchały
się nawzajem, w szczególności, aby osoba poszkodowana mogła opowiedzieć,
jak sytuacja wygląda z jej punktu widzenia, bo wtedy dopiero przeprosiny będą
wynikiem zrozumienia jej emocji i sytuacji przez sprawcę122. Według Yarna,
czas przeprosin jest także uzależniony od rodzaju czynu, który doprowadził do
szkody123. Na przykład drobne szkody, takie jak nieumyślne popchnięcie kogoś
czy stłuczenie przypadkiem szyby wymagają przeprosin natychmiastowych.
W przypadku zdarzeń większego kalibru odłożenie przeprosin w czasie może
być bardziej wskazane, gdyż natychmiastowe przeprosiny mogą zostać uznane
za niezawierające wystarczająco dużego ładunku skruchy i empatii, a także cierpienia ze strony sprawcy124. Późniejsze przeprosiny są także „bezpieczniejsze”
z prawnego punktu widzenia, gdyż jeśli wyrażone są nie od razu po zajściu, ale
później – np. dopiero w czasie mediacji, której zasadą jest poufność, to takie
oświadczenie nie będzie mogło zostać użyte przeciwko temu, który przeprasza
w ewentualnym postępowaniu sądowym125.
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6.3. SUBTELNOŚĆ PRZEPROSIN

Według Yarna, przeprosiny są zjawiskiem opartym na niuansach126. O efektywności przeprosin może decydować kontekst kulturowy, rodzaj użytego sformułowania, forma, czas, kiedy zostały wyrażone, subtelność sformułowań, a także mowa ciała użyta do ich wyrażenia. Nawet niewielka różnica w treści, czasie
bądź sposobie wyrażania przeprosin może zaważyć na tym, czy przeprosiny będą
skuteczne. Takie szczegóły jak: zachowanie kontaktu wzrokowego, wyraz twarzy, ton głosu, szybkość wypowiadania słów czy wyraz skupienia w czasie przeprosin mogą okazać się istotne z punktu widzenia interpretacji intencji przepraszającego. Odpowiedni dobór słów, chociaż różnica semantyczna może wydawać
się niewielka, również jest bardzo istotny z punktu widzenia zarówno strony, jak
i prawnego. Inaczej bowiem zabrzmi samo słowo „przepraszam”, inaczej „przepraszam, że spowodowałam twoje cierpienie/szkodę”, a jeszcze inaczej „przepraszam, że doszło do tego zdarzenia”. Te sformułowania mają także zupełnie inne
znaczenie z psychologicznego i prawego punktu widzenia127. Właściwe sformułowanie treści przeprosin ma często znaczenie prawne, gdyż może ochronić klienta
przed odpowiedzialnością. Jednak z drugiej strony, takie formalistyczno-strategiczne podejście, polegające na precyzyjnym ustaleniu treści przeprosin, może
powodować, że strona poszkodowana zacznie mieć wątpliwości, co do szczerych
intencji sprawcy128.
6.4. RÓŻNICE KULTUROWE

Różnice kulturowe również mogą mieć istotne znaczenie w podejściu do
przeprosin. Wielu badaczy podkreśla np. różnice kulturowe dotyczące prze
prosin w Japonii, Chinach i Stanach Zjednoczonych oraz w wysoko rozwiniętych
demok racjach europejskich129. Niektórzy twierdzą także, że kobiety przywiązują
większą wagę do przeprosin niż mężczyźni, bo te prowadzą do naprawienia relacji, a na nie kobiety są bardziej wrażliwe130. Jednak inni krytykują takie podejście
jako stereotypowe, gdyż istnieją inne badania wskazujące, że kobiety wcale nie
przywiązują większej wagi do przeprosin w porównaniu do mężczyzn131. Jednak,
E. A. O’Hara, D. Yarn, On Apology…, s. 1139.
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jako że czynniki kulturowe mogą mieć znaczenie dla sposobu, miejsca, czy czasu
przeprosin, powinny zawsze być elementem, który należy wziąć pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji w tym względzie.
6.5. FORMA PRZEPROSIN

Forma przeprosin może mieć istotne znaczenie dla stron w zależności od kontekstu i charakteru sprawy132. Bezpośrednie wyrażenie przeprosin, zachowanie
kontaktu wzrokowego jest przez wielu uznawane za bardziej efektywną metodę, gdyż taka bezpośrednia komunikacja może przekonać osobę poszkodowaną
o szczerości intencji, przeprosiny natomiast na piśmie są uznawane za bardzo
formalistyczne. Bezpośredni kontakt daje możliwość obserwowania mowy ciała
i nawiązania kontaktu wzrokowego133. Mimo tych plusów forma pisemna przeprosin może być także uznana przez poszkodowanego za satysfakcjonującą, gdyż
zazwyczaj przyznaje się w niej, że poszkodowany ma rację134. Siła słowa pisanego
może być przekonywująca, a nawet postrzegana jako bardziej adekwatna w niektórych sprawach, gdyż pisemne oświadczenie wskazuje na to, że decyzja jest
przemyślana i rozważna135. Cohen wyraża pogląd, że tam, gdzie konieczna
jest precyzja słów i sformułowań, bardziej celowe byłoby wyrażenie przeprosin
na piśmie136. Rozważając formę przeprosin, należy także mieć na względzie to,
że przeprosiny pisemne mogą mieć określone skutki prawne dla sprawcy. Z jednej strony w ewentualnym postępowaniu stanowią bardziej przekonywujący
i dobitny dowód na to, że sprawca ponosi winę za popełniony czyn, z drugiej
zaś taki dowód może wpłynąć korzystnie na decyzję sądu w zakresie wysokości
zadośćuczynienia, gdyż sąd zazwyczaj pozytywnie ocenia takie zachowanie się
pozwanego.
6.6. OSOBA, KTÓRA PRZEPRASZA

Niektórzy autorzy uważają, że najefektywniejsze przeprosiny pochodzą bezpośrednio od sprawcy czynu, gdyż najważniejsza jest szczerość intencji, wzięcie na siebie odpowiedzialności za określone działanie, wyrażenie żalu przez
sprawcę, a także zrozumienie dla cierpienia drugiej strony137. Jednak często strony mają obawy przed wyrażeniem przeprosin osobiście, nie tylko ze względu
na możliwość odpowiedzialności przed sądem, ale także ze względu na aspekty
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psychologiczne. Jeżeli strony są szczególnie wrażliwe na relacje interpersonalne,
to wtedy może im bardziej zależeć na uzyskaniu przebaczenia i na wyrażeniu
przeprosin osobiście i bezpośrednio138. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że
niektóre osoby nie mają problemów z wyrażeniem przeprosin, a dla niektórych,
chociażby z powodu poczucia utraty własnej wartości, może to być zadanie prawie niemożliwe do wykonania139. Po drugiej stronie mogą z kolei znajdować się
osoby, dla których bardzo ważne jest uzyskanie osobistych przeprosin, chociaż
nie dają poznać, że im na tym zależy, oczekując inicjatywy od osoby, która wyrządziła im szkodę. Innym z kolei ludziom wcale nie zależy na tym, aby zostali
przeproszeni140.
Chociaż powszechna jest opinia, że strona poszkodowana w mniejszym stopniu jest usatysfakcjonowana przeprosinami wyrażonymi przez osobę trzecią,
czyli np. dyrekcję szpitala, zamiast przez lekarza, który popełnił błąd, czy też
przez pełnomocnika wyrażającego przeprosiny w imieniu swojego klienta, to
czasami ze względu na wysoki stopień zantagonizowania czy silne emocje może
się okazać, że jest to jedyna możliwa forma przeprosin. Zdarza się, że strona
poszkodowania nie chce spotkać się ze sprawcą, a jeśli się spotka, to nie słucha
go i ignoruje jego słowa141. W takich przypadkach należy rozważyć, kto mógłby
w imieniu osoby, która doprowadziła do szkody, wyrazić przeprosiny. W sporach
dotyczących błędów lekarskich może to zrobić jednostka medyczna, w sprawach
dotyczących odpowiedzialności za produkt osoba z zarządu przedsiębiorstwa.
Zasadne również wydaje się przedyskutowanie tego, jaką rolę mógłby odegrać
prawnik w przekazaniu przeprosin od swojego klienta.

7. PODEJŚCIE SĄDÓW W KRAJACH COMMON LAW DO
PRZEPROSIN
Przeprosiny są zazwyczaj dopuszczone, jako dowód w postępowaniu przed
sądem na okoliczność wyrządzenia szkody, chyba że są wyłączone ze względu
na poufność mediacji czy negocjacji. Chociaż przeprosiny zazwyczaj są rozumiane przez powoda jako przyznanie się do winy, co jest zresztą główną obawą
przed ich wyrażeniem, to stosunkowo rzadko fakt przeprosin per se jest uznawany przez sąd jako dowód winy. Orzecznictwo sądów w krajach common law
wskazuje na to, że przychylnie patrzą na fakt przeprosin i często mają odmienne rozumienie ich znaczenia niż strona powodowa. W świetle niektórych opinii
Ibidem.
J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1052.
140
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praktyka nieprzepraszania nie leży w interesie publicznym, gdyż prowadzi raczej
do wnoszenia pozwów, a nie do pojednania142. Dlatego w orzecznictwie uznaje się, że przeprosiny nie zostały wzięte pod uwagę jako dowód na okoliczność
zdarzenia, gdyż jest to niewystarczający element dowodowy w sprawie. W ten
sposób jest akcentowana przychylność wymiaru sprawiedliwości dla oświadczeń
o charakterze przeprosin143. Wprawdzie można podać przykłady takich orzeczeń
zagranicznych, w których przeprosiny poczytano za przyznanie się do winy, jednak dotyczyło to jedynie tych przypadków, w których sprawca przyznał się także
przed sądem do popełnienia zarzucanego mu czynu144. Tam, gdzie przeprosiny
są wyrażone bez wyraźnego przyznania się do popełnienia czynu, sam ich fakt
nie decyduje o czyjejś winie145. Przeprosiny bez poparcia w postaci innych dowodów nie są uznawane przez sądy za element decydujący o popełnieniu czynu.
Sam fakt przeprosin natomiast może być dla sądów przejawem skruchy i żalu za
popełniony czyn, wyrazem gotowości do naprawienia szkody lub stosunku do
drugiej strony i może pozytywnie wpłynąć na wysokość wymierzonej kary czy
zadośćuczynienia146. W jednej ze spraw toczących się przed Sądem Najwyższym
stanu Vermont, pomimo że powód przedstawił dowód na okoliczność tego, że
przeprosiny miały miejsce, to sąd jednak zdecydował, że nie jest to wystarczająca
okoliczność i powód powinien przedstawić inny dowód na okoliczność popełnienia błędu. Od strony procesowej postawiło to pozwanego w takiej samej sytuacji,
jakby przeprosiny w ogóle nie miały miejsca147. W innej sprawie dotyczącej błędu
lekarskiego pozwana lekarka dokonała aborcji w związku z zagrożeniem życia
matki, w wyniku której uszkodziła macicę i musiała dokonać natychmiastowego
jej usunięcia. Po zdarzeniu lekarka powiedziała pacjentce, że jest jej niezmiernie
przykro, że popełniła błąd i że nigdy podobna sytuacja nie miała miejsca w jej
praktyce. W czasie postępowania powódka nie przedstawiła dowodu na to, że
lekarka nie zachowała standardów opieki, wymaganych od przeciętnie wprawnego ginekologa, próbowała natomiast wykazać, że standard ten został złamany, przedstawiając dowód w postaci przeprosin lekarki. Sąd Apelacyjny uznał
jednak, że wyrażenie przeprosin było jedynie wyrazem wiary lekarki w to, że
zabieg, którego dokonała, był sprzeczny z jej własnymi standardami, a nie ze
standardami ogólnymi. Podobnie w innej sprawie Phinney v. Vinson zarzucono
pozwanemu lekarzowi, że po zabiegu przeprosił powoda za wykonanie niewłaściwego cięcia. Na tym oświadczeniu powód oparł swoją argumentację wskazującą na odpowiedzialność lekarza. Sąd Apelacyjny Stanu Vermont odróżnił
przeprosiny od wyraźnego przyznania się do winy, twierdząc, że fakt przeprosin
D. W. Shuman, The Psychology…, s. 68.
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nie jest wystarczający do stwierdzenia odpowiedzialności148. W tych sprawach,
w których sądy uznały, że przeprosiny są dowodem na przyznanie się do winy,
pozwany wyraźnie przyznał się do popełnienia czynu149. W sprawie McKim
v. Indiana150 przeprosiny zostały wyrażone bez przyznania się do popełnienia
określonego czynu karalnego i sąd uznał, że w tej sytuacji przeprosiny nie mogą
decydować o czyjejś winie. W tej sprawie sąd wskazał jednak, że przeprosiny za
nieodpowiedni rezultat procedury medycznej są bezpieczne dla pozwanego, gdyż
nieosiągnięcie oczekiwanego rezultatu nie oznacza, że lekarz dopuścił się zaniedbania. W tym przypadku wyrażenie przeprosin i empatii prowadziło do uspokojenia emocji oraz przywrócenia równowagi w relacjach151. Według sądu, gdyby
jednak przeprosiny zawierały twierdzenie, że określony skutek powstał z powodu
zaniedbania lekarza, mogą one prowadzić do odpowiedzialności. W świetle niektórych opinii przy wyrażaniu przeprosin, empatii i współczucia należy dobierać
ich treść tak, aby nie zostały potem odczytane jako przyznanie się do zaniedbań
lub winy152.
Podobnie do kwestii przeprosin podchodzą sądy kanadyjskie, chociaż zgodnie z ogólnymi zasadami proceduralnymi przeprosiny te mogły być dopuszczane
jako dowód, nawet przed wprowadzeniem do systemu prawnego tzw. apology legislation. W praktyce jednak przeprosiny, nawet te zawierające przyznanie się do
winy, bardzo rzadko, jeśli w ogóle, były dopuszczane jako dowód na okoliczność
winy153. Powód niezależnie od przeprosin i ich zakresu musi bowiem udowodnić
np. zaniedbanie personelu, na który to dowód składa się dużo więcej elementów
koniecznych do wykazania niż same przeprosiny, nawet jeżeli zawierają przyznanie się do winy154. W sprawie o błędy medyczne powód musi wykazać, że
pozwany w stosunku do niego miał prawny obowiązek opieki i leczenia, że pozwany złamał ten obowiązek, że powód poniósł szkodę i cierpiał z powodu zdarzenia i że działania pozwanego muszą mieć bezpośredni związek ze szkodą155.
Z kolei w australijskiej sprawie Dovuro Pry Ltd. v. Wilkins156 przedsiębiorstwo
Dovuro, które było dystrybutorem nasion, przygotowało pisemne oświadczenie
skierowane do swoich klientów zawierające przeprosiny w związku z dystrybucją zakażonych nasion canola. Przeprosiny nie tylko zawierały wyrazy ubolewania z powodu tego faktu, ale także przyznanie się do winy, oraz wskazywały na
możliwość naprawienia szkody. W swoim orzeczeniu australijski Sąd NajwyżPhinney v. Vinson, 605 A 2d 849; Vt. 1992.
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szy zdecydował, że fakt przeprosin nie jest równoznaczny z odpowiedzialnością
za szkodę, bo to do sądu należy decyzja w tym zakresie. Innym przykładem na
to, jak przeprosiny mogą pozytywnie wpłynąć na ocenę sprawy przez sąd jest
sprawa dotycząca wycieku ropy naftowej z tankowca w Porcie Los Angeles157.
Pozwany w sprawie, w której wniesiono przeciw niemu ponad 2 000 skarg z powodu szkód wynikających z wycieku ropy, wziął na siebie odpowiedzialność za
zdarzenie i przeprosił wszystkich poszkodowanych. W późniejszym postępowaniu okazało się, że to inna spółka była odpowiedzialna za rozlanie się ropy. Jej
prawnicy próbowali wykorzystać wspomniane przeprosiny jako dowód na przyznanie się do winy. Okazało się jednak, że sąd uznał, iż przyznanie się do winy
przez przeprosiny nie jest równoznaczne z odpowiedzialnością za wyciek ropy.
Ponadto przeprosiny spowodowały, że spółka, która przedwcześnie przyznała się
do winy, została uznana przez organizacje samorządowe i grupy obywateli za
godną zaufania w wymiarze społecznym, co w rezultacie doprowadziło do negocjacji i polubownego zakończenia sporu158.

8. „BEZPIECZNE” PRZEPROSINY
W zachodniej kulturze prawnej tradycyjnie jeszcze do niedawna uznawało
się, że przeprosiny są przyznaniem się do winy i w związku z tym będą prowadziły do odpowiedzialności cywilnej159. Jednak ostatnio, również ze względu na
to, że jak wskazano wcześniej w niniejszym artykule, przeprosiny mogą mieć
korzystny wpływ na rozwiązanie sporów pranych, dyskutuje się coraz częściej
na temat tego, w jaki sposób przepraszać, aby nie wywoływało to negatywnych
skutków dla pozwanego w sferze prawnej160. Zgodnie z wieloma poglądami, przeprosiny mają znaczenie moralne i etyczne tylko wtedy, gdy zawierają przynajmniej przyznanie się do winy, wzięcie na siebie odpowiedzialności za powstałą
szkodę, a także wyrażenie żalu za to, co się wydarzyło161. Przyznanie się do winy
jest tym, co odróżnia je od innych form nawiązujących do tłumaczenia się ze
swojego postępowania162. Uniknięcie konsekwencji zdarzenia zmniejsza znacze-
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nie przeprosin163. Ponieważ autentyczne, dobrowolne i pełne przeprosiny są zdefiniowane w systemie prawnym jako „niedwuznaczne oświadczenie o wyrządzeniu szkody”, zatem jeśli wyrażane są tzw. bezpieczne przeprosiny, to świadome
ograniczenie ich konsekwencji prawnych zmniejsza także ich moralne znaczenie164. Istnieje także obawa, że wyrażenie jedynie słów współczucia czy empatii
spowoduje niepewność uczestników co do dalszych relacji, a także zaakceptowania oferty drugiej strony165. Nie da się bowiem przewidzieć, jak druga strona
zareaguje na oświadczenie, które jest wynikiem przemyśleń oraz obawy przed
konsekwencjami.
Przytaczane są także argumenty, że nawet ograniczone przeprosiny mogą być
korzystne w kontekście społecznym i przyczynić się do ugodowego załatwienia
sporu, szczególnie wtedy, kiedy niemożliwe lub trudne jest wyrażenie pełnych
przeprosin166. Proponuje się, aby zamiast pełnych przeprosin, które mogą nieść ze
sobą daleko idące konsekwencje prawne, rozważyć także przeprosiny o charakterze ograniczonym, które są raczej wyrazem współczucia, że została wyrządzona
określona szkoda, bez przyznania się do odpowiedzialności za nią. Bezpieczne
przeprosiny można wyrazić słowami „przykro mi, że taka sytuacja miała miejsce” czy też „przykro mi, że poniosłeś szkodę”, zamiast „przykro mi, że spowodowałem twoje cierpienie czy szkodę”167. Chociaż pełne przeprosiny są zazwyczaj najbardziej skuteczne, to także proste wyrażenie współczucia może być
korzystne dla relacji między stronami, bez zagrożeń wynikających z przyznania
się do popełnienia jakiegoś czynu168. To, czy wyrażenie współczucia i empatii jest
wystarczające dla ofiary, zależy często od kontekstu, przede wszystkim od ciężaru wyrządzonej szkody lub od zakresu poczucia odpowiedzialności strony za zaistniałe zdarzenie169. Im większy ciężar gatunkowy zdarzenia, tym bardziej kompleksowe powinny być przeprosiny. Istnieją argumenty przemawiające za tym,
że zbyt wyważone czy ograniczone przeprosiny mogą być uznane za nieszczere
i zbyt formalistyczne i zostać odczytane jako wyraz określonej taktyki negocjacyjnej, a w konsekwencji nie przynieść oczekiwanych rezultatów170. Innym niebezpieczeństwem ograniczonych przeprosin jest to, że intencja ograniczenia odpowiedzialności może zostać łatwo dostrzeżona przez poszkodowanego i wtedy
osoba taka będzie miała wątpliwości co do ich wagi. Niektórzy uważają, że chociaż wartość takich przeprosin może być ograniczona według powoda, to jednak
L. Taft, Apology Subverted…, s. 1162.
Ibidem.
165
J. K. Robbennolt, Apologies and Legal Settlement…, s. 494.
166
Ibidem, s. 472. J. R. Cohen, Legislating Apology: The Pros and Cons, „University of Cincinnati Law Review” 2002, nr 70 (3), s. 832.
167
J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1048.
168
J. K. Robbennolt, Apologies and Legal Settlement…, s. 355.
169
Ibidem, s. 498.
170
D. L. Levi, The Role of Apology…, s. 1191.
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z etycznego i moralnego punktu widzenia nie ma w nich niczego nagannego171.
Ponadto nie można z góry zakładać, że tzw. bezpieczne przeprosiny są nieszczere
i zostaną całkowicie zignorowane przez osobę poszkodowaną172. Jeśli z różnych
względów nie zostały wyrażone pełne przeprosiny, to nawet przy ich ograniczonym zakresie powinno to w wielu sytuacjach pozwolić stronom na otwarcie pola
do dalszej dyskusji czy negocjacji. Bezpieczne przeprosiny mogą mieć również
znaczenie w postępowaniach sądowych, gdyż, jak widać ze spraw przytoczonych
wcześniej, sądy odróżniają wyrazy współczucia i empatii od przeprosin zawierających wzięcie na siebie odpowiedzialności za popełniony czyn. Jak pokazuje
wskazane orzecznictwo, niebezpieczeństwo tego, że ograniczone przeprosiny czy
wyrazy współczucia zostaną błędnie ocenione przez sąd, jako przyznanie się do
winy i wzięcie na siebie odpowiedzialności, jest bardzo niewielkie173. Z powyższych względów klienci powinni zdawać sobie sprawę z różnic wynikających
z zakresu przeprosin oraz z tego, jakie mogą być ewentualne ich skutki174.

9. USTAWODAWSTWO DOTYCZĄCE PRZEPROSIN W SYSTEMIE
COMMON LAW (APOLOGY LAW)
Niezależnie od dyskusji dotyczącej zakresu przeprosin i ich moralnego,
prawnego i ekonomicznego znaczenia, w niektórych krajach, przede wszystkim
w systemie common law, przeprowadzono reformy, które mają na celu ustawową
ochronę przeprosin przed możliwością dopuszczenia ich jako dowód w sprawie
na okoliczność popełnienia czynu, a co za tym idzie odpowiedzialności cywilnej.
Dyskusja ta, prowadzona początkowo na poziomie akademickim, wykazała, że
celem ustawodawcy zarówno z punktu widzenia moralnego, jak i ekonomicznego
powinno być wprowadzenie uregulowań, które zachęcałyby strony do wyrażenia przeprosin w określonych sprawach. Getz, która przygotowała projekt ustawy
dotyczącej przeprosin w prowincji British Columbia w Kanadzie, zasugerowała,
że „przyczynami przemawiającymi za powodzeniem ustawy o przeprosinach są
zarówno uwarunkowania ekonomiczne, jak i moralne. Takie ustawodawstwo jest
uzasadnione tym, że wpływa na skrócenie czasu trwania sporu, prowadzi do
mniej antagonistycznego rozwiązania sporu prawnego, sprzyja pojednaniu, a także zachęca do osobistej odpowiedzialności”175. Za wprowadzeniem przepisów doJ. R. Cohen, Advising Client…, s. 1067.
Ibidem.
173
P. H. Rehm, D. R. Beatty, Legal Consequences…, s. 1030.
174
Ibidem, s. 1067.
175
R. J. Getz, Uniform Apology Act, Uniform Law Conference of Canada, Civil Law Section, September 2007 r.; http://ulcc.ca/en/home-en-gb-1/119-josetta-1-en-gb/uniform-actsa/apology-act-presentation-dexcuses/1128-policy-paper-on-apology-legislation.
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tyczących ochrony przeprosin w procesie cywilnym przemawiała głównie wiara
w to, że uczestnicy będą chętniej wyrażać przeprosiny w sytuacjach, które mają
następstwa prawne, gdyż zniknie obawa, że zostaną one użyte przeciwko nim.
Wprowadzenie pozornie niewielkich zmian w ustawodawstwie jest, według niektórych autorów, jednym z najistotniejszych elementów, które mogłyby zapobiegać wnoszeniu spraw do sądu oraz sprzyjałyby ich rozwiązywaniu na wczesnym
etapie, w pewnych kategoriach sporów176. Na przykład przeprosiny w sprawach
błędów lekarskich nie są oferowane z obawy przed odpowiedzialnością cywilną.
Dlatego wyłączenie dowodu na okoliczność przeproszenia wskazującego na winę
czy odpowiedzialność zostało uznane za możliwość zmiany w podejściu do rozwiązywania sporów, a także w praktyce prawnej177.
Pierwszym krajem, który ponad 25 lat temu przyjął apology law, były Stany
Zjednoczone Ameryki178. Od tego czasu podobne przepisy przyjęto w Australii,
Wielkiej Brytanii oraz w prowincjach kanadyjskich: British Columbia, Manitoba, Saskatchewan, Alberta i Ontario179. Okazuje się, że coraz więcej badań dowodzi, że wprowadzenie takich przepisów skutkuje zmniejszeniem liczby spraw
wnoszonych do sądów, a także wpływa pozytywnie na szybsze załatwianie sporów w drodze polubownej180. Na przykład program pilotażowy, przeprowadzony
w stanie Illinois, o nazwie Sorry Works pokazał, że apology law w tym stanie
i stworzenie dla pozwanego swego rodzaju bezpiecznego środowiska w przypadku wyrażenia przeprosin prowadzi do bardziej racjonalnego spojrzenia na konflikt przez obydwie strony. Stanem, który jako pierwszy w 1986 r. wprowadził
w postępowaniu cywilnym zasadę dowodową wyłączającą przeprosiny z możliwości ich przedstawienia jako dowód w postępowaniu cywilnym, był stan Massachusetts181. Chociaż ustawa tego stanu była dużym krokiem naprzód w uregulowaniu tej kwestii, to jednak miała charakter ambiwalentny, gdyż wyłączała
przeprosiny z możliwości przedstawienia ich jako dowód na okoliczność zdarzenia, ale nie wskazywała wyraźnie, czy przyznanie się do winy i odpowiedzialność za szkodę w ramach przeprosin są wyłączone. Kolejne stany, które przyjęły
przepisy dotyczące apology law, usunęły tę nieścisłość i wyraźnie przewidziały,
że przyznanie się do winy wyrażone w ramach przeprosin nie jest dopuszczone
jako dowód w postępowaniu cywilnym182. Podobne ustawy kolejno przyjęły sta-

J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1067.
J. R. Cohen, Legislating Apology…, s. 820.
178
B. Leon, D. Barrett, Safe to Apologize: New law in British Columbia; artykuł dostępny na
stronie: http://www.mondaq.com/canada/article.asp?articleid=43992.
179
Apology Act, S.B.C. 2006, s. 19; Apology Act, S.M. 2007, s. 25; Evidence Amendment Act,
2007, S.S. 2007, s. 24.
180
Ibidem.
181
Massachusetts General Laws, ch. 233 Section 23 D.
182
Zob. także: Texas Civ. Prac and Rem. Code Ann. Para. 18.061 z 1999 r.
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ny: Texas w 1999 r., Kalifornia w 2000 r., Floryda w 2001 r. oraz Waszyngton
w 2002 r.183.
Do tej pory ponad dwie trzecie stanów przyjęło ustawodawstwo, które
w jakimś stopniu wyłącza możliwość przedstawienia przeprosin jako dowód
w sprawie184. Wiele z nich dotyczy odpowiedzialności cywilnej we wszystkich
kategoriach spraw cywilnych. Przepisy o charakterze ogólnym, wyłączające przeprosiny jako dowód na okoliczność odpowiedzialności cywilnej, zostały przewidziane w stanach: Floryda185, Hawaje186, Kalifornia187, Texas188, Massachusetts189,
Waszyngton190, Tennessee191. Niektóre legislatury stanowe ograniczyły się do
wyłączenia dowodów na okoliczność przeprosin jedynie w przypadku błędów
medycznych. Są to: Arizona, Kolorado, Connecticut, Delaware, D.C., Georgia,
Idaho, Iowa, Luizjana, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Oklahoma,
Oregon, Południowa Karolina, Południowa Dakota, Massachusetts, Vermont,
Virginia, Zachodnia Virginia, Wyoming. Takie ograniczenie zakresu spraw jest
krytykowane, gdyż przewiduje swego rodzaju „immunitet” dla jednej określonej
grupy osób – czyli pracowników służby zdrowia oraz jednostek medycznych.
Pomija natomiast inne sprawy cywilne, w których wyłączenie przeprosin jako
dowód mogłoby skutecznie przyczynić się do szybszego rozwiązywania sporów.
Chodzi tu np. o wypadki drogowe, sprawy rodzinne, jak również postępowania
z zakresu prawa pracy. Sprawia to także niekorzystne społeczne wrażenie istnienia jednej uprzywilejowanej grupy, w stosunku do której stosuje się jakieś
szczególne zasady192.
W prawie stanowym USA powstał swego rodzaju dualizm ochrony dowodów
dotyczących przeprosin. Niektóre ustawy chronią tylko te oświadczenia, które
można uznać za wyraz współczucia i empatii, bez przyznawania się do winy. Na
przykład kodeks postępowania cywilnego w części dotyczącej postępowania dowodowego w stanie Kalifornia przewiduje, że „oświadczenia ustne lub pisemne,
gesty życzliwości i współczucia dotyczące bólu, cierpienia albo śmierci w stosunku do osób, które uległy wypadkowi, wyrażone wobec osoby poszkodowanej lub
jej rodziny są wyłączone, jako dowód na okoliczność odpowiedzialności o charakterze cywilnym. Jednakże dopuszcza się, jako dowód te części oświadczenia, które zawierają przyznanie się do winy, nawet jeśli są elementem przeprosin
J. K. Robbennolt, What We Know…, s. 470.
J. K. Robbennolt, Apologies and Legal Settlement…, s. 356.
185
Fla. Stat. Para 90.4026(2) (2001).
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Haw. Rev. Stat. Para 626-1 (2006).
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Cal. Evid. Code apara 1160(a) (2000).
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Tex. Civ. Prac. And Rem. Code Ann. Para 18.61 (1999).
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Mass. Gen. Laws Ch. 233 para 23D (1986).
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Wash. Rev. Code para 5.66.010(1) (2002).
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Tenn. R. Evid. para 409.1 (2003).
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L. Taft, Apology and Medical Mistake: Opportunity or Foil, „Annals of Health Law” 2005,
nr 14, s. 79.
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lub stanowią dodatkowe oświadczenie”193. Kilka stanów natomiast przewidziało
dużo szerszą ochronę „pełnych przeprosin”, włączając w nie wyrazy współczucia
i empatii oraz przyznanie się do winy za popełnienie błędu czy pomyłkę194. Stan
Connecticut jako pierwszy uznał, że „we wszystkich sprawach cywilnych mających na celu uzyskanie odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku śmierci lub
uszkodzenia ciała, w których to sprawach domniemana szkoda lub śmierć jest
wynikiem zaniedbania strony, jeżeli strona wyraziła przeprosiny w formie ustnej
lub pisemnej, to takie oświadczenie nie może być przedstawione jako dowód na
okoliczność ustalenia winy czy też stanu świadomości osoby przepraszającej”195.
Chociaż w ustawie stanu Connecticut brakuje definicji przeprosin, to jednak interpretacja tego przepisu skłania do wniosku, że nawet jeśli przeprosiny zawierają element przyznania się do winy, to są całkowicie wyłączone z możliwości
dopuszczenia jako dowodu na okoliczność winy i odpowiedzialności196. Z kolei
ustawa stanu Georgia definiuje szeroko przeprosiny i uznaje, że „strony powinny
być zachęcane do każdego zachowania, oświadczenia, działania, które stanowią
dobrowolne zaoferowanie pomocy, wyrażenie słów współczucia, żalu za błąd,
pomyłkę, lub przeprosiny między potencjalnymi stronami w sprawie dotyczącej odpowiedzialności cywilnej i nie może takie zachowanie zostać uznane za
przyznanie się do winy”. Podobnie przepisy stanu Arizona przewidują, że „każde
twierdzenie, gest, czy zachowanie wyrażające przeprosiny, przyjęcie na siebie
odpowiedzialności, wyrazy współczucia, litości, kondolencje, a także wszelkie
wyrazy życzliwości przekazane przez zakład opieki zdrowotnej w stosunku do
pacjenta lub jego bliskich, jeśli są związane z dyskomfortem, bólem, cierpieniem,
szkodą lub śmiercią pacjenta, jako rezultat nieprzewidzianego wyniku opieki
medycznej, są niedopuszczalne jako dowód na okoliczność odpowiedzialności
cywilnej”197.
W Australii podobnie jak w Stanach Zjednoczonych funkcjonują dwa rodzaje regulacji dotyczących dopuszczenia dowodu z przeprosin. Najbardziej szerokie przepisy zostały przyjęte przez parlament Nowej Południowej Walii, który
Cal. Evid. Code para 1160(a) (2000). Zob. także: Del Code. Ann.tit10 para 4318 (2006); Me.
Rev. Stata Ann. Tit.24 para 2907 (2005); Fla. Stata. Para 90.4026(2) (2001); Haw. Rev. Stat. para
626 (2006); Mass. Gen. Laws Ann. Ch. 233 para 23D; Neb. Rev Stat para 27-1201 9 (2007); La.Rev.
Stat Ann para 13:3715.5 (2005); Md. Code Ann. Cts and Jud. Proc para 10-920; Mo. Rev Stat
para 538.299 (2007); Tex. Civ. Prac. and Rem Code apra 18061; Va. Code Ann Para 8.01-561.20:1
(2005); Wash. Rev. Code apra 5.66.010 (1) (2002).
194
J. K. Robbennolt, Apologies and Legal Settlement…, s. 257.
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Connecticut General Statute Ch. 899 tit 52.
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G. A. B. Barr, Disingenuous or Novel…, s. 8; artykuł dostępny na stronie: https://tspace.
library.utoronto.ca/handle/1807/18157; http://gateway.proquest.com/openurl%3furl_ver=Z39.88-2004%26res_dat=xri:pqdiss%26rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation%26rft_dat=xri:pqdiss:MR59296.
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Ariz Rev. Stat. Ann para 12-2605. Szeroko kwestię wyłączenia przeprosin jako dowodu
odpowiedzialności cywilnej przewidziały stany: Kolorado, Connecticut i Południowa Karolina.
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przewidział „całkowitą ochronę przeprosin we wszystkich sprawach cywilnych”,
włączając w tę ochronę również przeprosiny zawierające element przyznania się
do winy198. Podobne rozwiązanie zmierzające do ochrony dowodowej przeprosin
zawierających przyznanie się do winy zostało przyjęte również przez australijskie Australian Capital Territory, pozostałe natomiast australijskie stany chronią
jedynie bezpieczne lub częściowe przeprosiny.
Pierwszym szerokim uregulowaniem tej kwestii w Kanadzie była ustawa
Apology Law w prowincji Kolumbia Brytyjska, przewidująca wyłączenie jako dowód w postępowaniu cywilnym pełnych przeprosin, a zatem tych zawierających
także przyznanie się do winy i wzięcie na siebie odpowiedzialności199. Apology
Act w Kolumbii Brytyjskiej wprowadza ochronę przeprosin, jako dowodu w postępowaniach cywilnych, w każdej sprawie (poza sprawami karnymi) i uznaje je
za niedopuszczalne, jako dowód winy lub odpowiedzialności w każdym postępowaniu w sądzie, arbitrażu i trybunale w Kolumbii Brytyjskiej. Ustawa stanowi,
że przeprosiny niezależnie od ich zakresu nie stanowią przyznania się do winy
lub podstawy do odpowiedzialności i nie mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu winy lub odpowiedzialności. Podobnie ustawa Apology Act z 2009 r. w prowincji Ontario chroni ograniczoną wprawdzie grupę przepraszających – lekarzy,
pielęgniarki oraz inne osoby pracujące w służbie zdrowia – w odniesieniu do poszkodowanych pacjentów czy ich rodzin. Żadna forma przeprosin w tej prowincji
nie może zostać wykorzystana przeciwko osobie przepraszającej w postępowaniu
cywilnym200. Ustawa definiuje przeprosiny jako „wyraz współczucia lub żalu,
oświadczenie, że osobie jest przykro, a także wszelkiego rodzaju sformułowania
i gesty oznaczające współczucie i żal, niezależnie od tego, czy zawierają wyraźne
przyznanie się do winy i wzięcie na siebie odpowiedzialności, czy też dorozumiane przyznanie się do winy lub odpowiedzialności w związku z wydarzeniem,
którego słowa lub działania dotyczyły”201. Ustawa przewiduje dalej, że „przeprosiny wyrażone przez osobę lub w jej imieniu w związku z zaistnieniem określonego zdarzenia nie konstytuują wyraźnego lub dorozumianego przyznania się do
winy lub odpowiedzialności, a także niezależnie od użytych sformułowań oraz
od tego, co przewiduje umowa ubezpieczenia, nie mogą prowadzić do unieważnienia, zmniejszenia lub innego ograniczenia zakresu ubezpieczenia, jak również nie mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu winy, czy odpowiedzialności
w związku ze sprawą202”.
P. Vines, Apologizing to Avoid Liability: Cynical Civility or Practical Morality, „Sydney
Law Review” 1995, nr 21, s. 485. NSW Civil Liability Act 2002, part 10, s. 67–69.
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British Columbia Apology Act, SBC 2006, chapter 19; Apology Act dostępny na stronie:
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_06019_01.
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Ontario New Apology Act: http://www.nelligan.ca/e/ontariosnewapologyact.cfm.
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Apology Act of 2009, S.O. 2009, CHAPTER 3; Apology Act dostępny na stronie:
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10. ROLA PRAWNIKÓW W DYSKUSJI Z KLIENTEM NA TEMAT
WYRAŻENIA PRZEPROSIN W SPORACH CYWILNYCH
Przeprosiny mogą przynieść stronom korzyści na wielu płaszczyznach. Takie zachowania wpływają pozytywnie na wizerunek całego społeczeństwa,
gdyż jeśli ludzie nauczą się przepraszać szczerze i częściej, to staną się bardziej
otwarci na potrzeby innych203. Mogą być także skutecznym narzędziem wykorzystywanym w mediacji, w zmianie świadomości stron i nastawieniu do siebie,
pomagającym w ich transformacji w kierunku moralnej poprawy204. Zwraca się
także uwagę na bardziej konkretne korzyści z przeprosin, czyli to, że wpływają
one na polubowne rozwiązanie sporu, odstąpienie strony od wniesienia do sądu,
czy ograniczenie kosztów procesu. Pomimo pozytywnych aspektów oświadczeń
o charakterze przeprosin w kontekście sporów cywilnych między stronami, pełnomocnicy zazwyczaj pomijają potencjał, który mogą one wnieść w rozwiązanie i zakończenie sporu. Pełnomocnicy powoda często wykorzystują przeprosiny
tylko jako element strategii i przyczyniają się do tego, że klienci, chociaż mieli
emocjonalną potrzebę, aby usłyszeć jedynie przeprosiny, porzucają taki pomysł
na rzecz zaspokojenia ich potrzeb finansowych, a także działań o charakterze
„odwetowym”205. Z kolei pełnomocnicy reprezentujący pozwanego przedstawiają im wizję ewentualnych przeprosin, jako niosących w sobie same zagrożenia,
gdyż według dominującego poglądu, każde przeprosiny będą uznane za przyznanie się do popełnienia czynu, co w konsekwencji prowadzi do odpowiedzialności
ich klienta. Ponadto takie oświadczenia mogą być odebrane jako wyraz słabości
strony i doprowadzić z kolei do osłabienia pozycji negocjacyjnej.
W związku z takim podejściem większość pełnomocników doradza swoim
mocodawcom unikanie wszelkich form przeprosin, uważając, że jest to najlepsza
metoda na obronę interesów ich klientów, gdyż w ten sposób chronią ich przed
ewentualną odpowiedzialnością206. Rozmowa o przeprosinach z klientem będzie
przychodziła szczególnie trudno pełnomocnikom, którzy w sposób tradycyjny
reprezentują strony i opierają reprezentację na paternalistycznych stosunkach
z klientem, sprowadzających się do wiary w to, że prawnik jest ekspertem we
wszystkich dziedzinach dotyczących sprawy i klient bez obawy o przegraną,
może w jego rękach pozostawić cały problem, nie martwiąc się niepotrzebnie
o szczegóły. Ponadto dyskusja o przeprosinach trudno wpisuje się w mit „twardego” prawnika wygrywającego wszystkie sprawy w sądzie, gdyż przeprosiny
są „miękkim” elementem negocjacji, a poza tym przez wiele osób są one takD. Tannen, I am Sorry, I Won’t Apologize, „N.Y. Times” z 21 lipca1996, s. 34.
R. A. B. Bush, J. P. Folger, The Promise of Mediation: Responding to Conflict Trough Empowerment and Recognition, San Francisco 1994.
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że postrzegane jako oznaka słabości czy akceptowanie przegranej. Obawa przed
utratą wizerunku nieugiętego prawnika może prowadzić do unikania przez nich
dyskusji z klientem o przeprosinach207. Zamiast rozmawiać o możliwości, zakresie i treści przeprosin koncentrują się raczej na tych argumentach i kontrargumentach, które mogą podnieść przeciwko drugiej stronie w obronie klienta208.
Ponadto zwyczajowe pomijanie kwestii emocjonalnych w sporach prawnych nie
pozostawia pola chociażby na przedyskutowanie z klientem ewentualności przeprosin, które najczęściej mają taki właśnie wymiar.
W momencie przystąpienia do sprawy prawnik, koncentrując się na prawnej
stronie sporu, przekierowuje uwagę strony z poziomu interpersonalnego, na poziom strategiczny – taktyki oraz konsekwencji prawnych209. Pominięcie emocjonalnej strony sporu jest także wentylem bezpieczeństwa dla prawników, którzy
mogą nie być przygotowani na rozmowę z klientem o głęboko osobistych i psychologicznych aspektach sprawy. Ponadto przeprosiny nie wpisują się wyraźnie
w typowy „sporny” model reprezentacji, polegający na przedstawianiu przeciwstawnych argumentów oraz zbijaniu argumentów przeciwnika, do którego prawnicy są przyzwyczajeni w swojej praktyce. Dlatego często odrzucają możliwość
przeprosin, nawet jeśli są zaproponowane przez ich klienta, jako nie mających
znaczenia dla sprawy, albo z kolei traktują wzmiankę o nich jako podejrzaną
taktykę strategiczną drugiej strony210. Ponadto obawy prawników, aby rozmawiać z klientem o przeprosinach, wynikają z „konwencjonalnego” rozumienia ich
roli społecznej, i to zarówno przez nich samych, jak i przez ogół społeczeństwa.
Klienci mogą być przekonani, opierając się na dotychczasowych funkcjach przypisywanych prawnikom, że z nimi nie dyskutuje się o kwestiach moralnych
i etycznych, które z pewnością ściśle wiążą się z przeprosinami. O tych sprawach rozmawia się z rodziną, z przyjaciółmi, z księdzem czy z psychologiem.
Podobne ograniczenia mogą odczuwać sami prawnicy, uważający, że ich zadaniem jest reprezentowanie interesów prawnych klienta, a nie dyskusja na temat
ich rozterek etycznych i moralnych211.
Trudność z wpisaniem przeprosin w praktykę prawniczą polega także na rozbieżności między postawą stron, które działają pod wpływem emocji, a postawą
prawników, którzy działają racjonalnie i obiektywnie. Od momentu udzielenia
pełnomocnictwa adwokatowi/radcy prawnemu każda decyzja klienta jest przeanalizowana i zracjonalizowana przez jego pełnomocnika. W naturze przeprosin
Ibidem, s. 1044.
Ibidem.
209
Ibidem.
210
C. A. McEwen, L. Mather, R. J. Maiman, Lawyers, Mediation, and the Management of Divorce Practice, „Law & Society Review” 1994, nr 149, s. 171. W badaniach dotyczących mediacji
w sprawach rozwodowych badacze stwierdzili, że w tej kategorii spraw prawnicy bardzo uważnie
obserwowali klientów i reagowali w każdym przypadku, gdy istniało najmniejsze nawet prawdopodobieństwo, że klient może wziąć na siebie część odpowiedzialności lub zrzec się swoich praw.
211
J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1043.
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natomiast leży szczerość intencji i emocji oraz często działanie pod wpływem
impulsu. Tavuchis uważa, że przeprosiny utracą swój moralny wymiar, jeśli zostaną wbudowane „w grę dotyczącą strategii, prawnych zawiłości i proceduralnych niuansów”212. Jednym z problemów, które mają prawnicy z przeprosinami,
jest to, że chociaż w wielu przypadkach stanowią one wartość dodaną, która
może być wymieniana na dobra materialne, to precyzyjne określenie ich wartości
jest niemożliwe213. Przyczyną tego jest trudność w przewidzeniu, jak przeprosiny
zostaną odebrane i jak się zachowa druga strona oraz jaką wartość będą dla niej
miały 214. Ponadto w jednych sprawach, ze względu na charakter stron, ich relacje
czy sam charakter sprawy, przeprosiny mogą stanowić istotną wartość, w innych
zaś mogą nie mieć dla strony żadnego znaczenia215. Kłopot w określeniu, jaką
wartość mają przeprosiny w negocjacjach, może być przyczyną, dla której prawnicy niechętnie rozmawiają na ten temat z klientami. W praktyce prawniczej bowiem nawet wartości niematerialne, tak jak np. cierpienia za szkody moralne czy
fizyczne, są przeliczane na pieniądze. Pomimo nieprzewidywalności skutków
przeprosin większość praktyków twierdzi, że chociaż trudno określić dokładnie
wartość przeprosin, albowiem zależy ona od każdego indywidualnego przypadku, to prawie zawsze, jeśli są one oferowane w mediacjach czy wspomaganych
negocjacjach (facylitacja), pozytywnie wpływają na dalsze rozmowy i nie pozostają niezauważone przez drugą stronę216.
Chociaż powyższe wywody wskazują, że nie ma związku między tradycyjnym zachowaniem prawników a wyrażeniem przeprosin, to jednak coraz większa liczba prawników – ze względu na rozszerzanie praktyki o alternatywne metody rozwiązywania sporów – posiada umiejętności „polubownego” prowadzenia
sprawy klienta, które pozwalają na zwrócenie uwagi na elementy pozaprawne. Te
umiejętności są następstwem chociażby coraz szerszego stosowania mediacji czy
facylitacji w różnego rodzaju sporach, co wymaga innego nastawienia i przygotowania prawników do prowadzenia sprawy, w porównaniu do postępowania przed
sądem. „Miękkie” umiejętności dotyczące efektywnego komunikowania się
z klientem, czy też radzenia sobie z emocjami, pomagają w dostrzeżeniu szerokich interesów klienta wykraczających poza te o charakterze materialnym i mogą
okazać się pomocne w dyskusji na temat różnych aspektów przeprosin 217. Umiejętności te okazują się także bardzo przydatne w praktyce prawnej, gdyż istnieje
szeroki zakres spraw, w których zaspokojenie prawne czy finansowe, nie jest wystarczająco satysfakcjonujące dla klienta. Aby zaspokoić jego oczekiwania, należy sięgnąć, a przynajmniej rozważyć, wszystkie możliwe opcje. Słuszna zatem
N. Tavuchis, Mea Culpa…, s. 62.
D. L. Levi, The Role of Apology…, s. 1177.
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wydaje się być teza, że zamiast zniechęcać klientów do wyrażania przeprosin,
prawnicy, reprezentując w najlepszy sposób interesy klienta, powinni przedyskutować z nimi wszystkie pozaprawne aspekty rozwiązania sporu, w tym przeprosiny, i pomagać w podjęciu rozważnej oraz świadomej decyzji w tym zakresie.
Przeprosiny mają charakter bardzo indywidualny i osobisty, a ich skutki
mogą nieść ze sobą głęboki oddźwięk etyczny i moralny dla strony. Pomimo że
z tych względów decyzja o wyrażeniu przeprosin oraz wszelkie szczegóły ich
dotyczące, powinny całkowicie zależeć od klienta, to ze względu na znaczenie,
jakie prawnicy mają w podejmowaniu decyzji przez tych, których reprezentują,
bardzo wiele zależy właśnie od nich. Ten wpływ wynika jednak nie tylko z tego,
że prawnicy są uznawani przez klientów za ekspertów w określonej dziedzinie
prawa, znają procedury i mają doświadczenie w prowadzeniu postępowania przed
sądem oraz negocjacjach, a przez to klienci polegają na ich wiedzy i oczekują od
nich obiektywnej informacji, aby podjąć jak najbardziej świadomą decyzję. Jak
podaje Kritzer, powodem jest również stosunkowo duża niepewność dotycząca
przebiegu i wyniku sporu cywilnego218. Wobec niepewności w odniesieniu do
wyniku powstępowania cywilnego, który dla prawników jest stanem dość typowym, przy jednoczesnym braku doświadczenia klienta w sytuacji niepewności
związanej z postępowaniem sądowym, a także nieznajomości procedur, prawnicy mają możliwość wpływania na podjęte przez klienta decyzje, szczególnie
w zakresie kreowania wstępnych oczekiwań, przygotowania do negocjacji czy
przekonania do określonego rozwiązania219. Ze względu na rolę, jaką przypisuje się pełnomocnikom w podejmowaniu decyzji przez swoich mocodawców,
twierdzenie, że powinni rozważać wszystkie aspekty sprawy, również te mające
pozornie charakter pozaprawny, wydaje się uzasadnione. Przeprosiny są szczególnym narzędziem i chociaż zależą od osobistych czynników, to mogą przynieść
następstwa w sferze prawnej. Dlatego prawnicy powinni być przygotowani na to,
w jaki sposób umiejętnie przedyskutować delikatną kwestię przeprosin z klientem. Wymaga to zarówno dużego taktu, jak i umiejętności radzenia sobie z trudH. M. Kritzer, Contingent Fee Lawyers and Their Clients Settlement Expectations, Settlement Realities and Issues of Control in the Lawyer-Client Relations, „Law and Social Inquiry”
1998, nr 23, s. 795.
219
Ibidem, s. 800; zob. także: H. M. Kritzer, Risks, Reputations, and Rewards: Contingency
Fee Legal Practice in the United States, Stanford 2004, s. 119. Korobkin i Guthrie przeprowadzili eksperyment, w którym wykazali duży wpływ, jaki rekomendacja prawnika ma na decyzję
klienta. W eksperymencie prawnicy przekazywali klientom różne rodzaje informacji: pierwszą
dotyczącą psychologicznych czynników, które mogą mieć wpływ na decyzję klienta o odmowie
zaakceptowania oferty; drugą, w której prawnik doradzał, aby klient rozważył szerszą perspektywę i spojrzał na spór z punktu widzenia drugiej strony; trzecią, w której prawnik doradzał, aby
klient zaakceptował ofertę. We wszystkich przypadkach klienci byli bardziej skłonni do zaakceptowania oferty niż w sprawach, w których prawnicy nie przekazali stronie żadnych informacji.
Według badaczy, ten eksperyment potwierdza tezę, że „porada prawnika wpływa istotnie na podjęcie przez klienta decyzji w zakresie rozwiązania sporu”. R. Korobkin, C. Guthrie, Psychology,
Economics and Settlement…, s. 57.
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nymi emocjami mogącymi towarzyszyć im klientom, takim jak: obawa przed
utratą twarzy, okazanie słabości, przyznanie się do niewłaściwego działania, błędu czy utraty godności.
Z powyższych względów rola pełnomocnika w podjęciu przez klienta decyzji o przeprosinach może być kluczowa220. Jego udział w takiej dyskusji ma
wiele pozytywnych aspektów. Przede wszystkim nieocenione są pomoc klientowi w rozważeniu wszystkich konsekwencji przeprosin i zastanowienie się, które
z nich mają dla niego większe znaczenie221. Jako że prawnicy lepiej poruszają się
w sferze prawnej i przez to zwracają uwagę na skutki prawne decyzji klienta,
mają możliwość przedyskutowania z klientami tego, co leży w ich najlepiej pojętym i szerokim interesie. Ich celem powinno być nie tyle „straszenie” klientów
tym, co może się wydarzyć z prawnego punktu widzenia, gdy przeproszą, i zaostrzanie możliwych dla klienta konsekwencji w przypadku przeprosin, ile raczej
realistyczne przedyskutowanie wszelkich korzyści, zagrożeń i interesów, po to,
aby klient mógł podjąć decyzję, będąc świadomym jej konsekwencji222. Z drugiej
strony sami pełnomocnicy powinni uświadamiać sobie swoje ograniczenia wynikające z tego, że patrzą na sprawę klienta przede wszystkim przez pryzmat przepisów, i cały czas pamiętać o tym, że pozaprawne i niematerialne aspekty mogą
mieć dla klientów równie duże znaczenie. Prawnicy mający holistyczne podejście
do problemów klienta, mogą umiejętnie przeprowadzić go przez proces rozważania wszystkich opcji i podjęcia decyzji na podstawie tego, co jest dla niego
najważniejsze223. Racjonalne podejście prawników do sprawy ma ten pozytywny
aspekt, że pozwala na uspokojenie emocji klienta, bardziej rozsądne spojrzenie
na sytuację oraz na ocenę tego, czy przeprosiny powinny być „włączone do oferty
negocjacyjnej”. Czasami emocje towarzyszące sporowi prowadzą do zbyt wygórowanych oczekiwań klienta od drugiej strony, a prawnik może skonfrontować je
z rzeczywistością224. W przeciwieństwie do utrwalonego prawniczego podejścia,
które ma na celu ochronę klienta przed konsekwencjami przyznania się do popełnienia czynu, współcześnie rola prawnika może także polegać na stosowaniu
bardziej subtelnych sposobów wykonywania zawodu225.
Jednym z ważniejszych elementów, który powinien być przedmiotem rozmowy z klientem, gdyż bezpośrednio wiąże się z zakresem jego odpowiedzialności,
jest także rozważenie możliwości wyrażenia tzw. bezpiecznych przeprosin. Cohen zauważa, że większość prawników uznaje, tylko jedną formułę przeprosin,
J. K. Robbennolt, Apologies and Legal Settlement…, s. 514.
D. A. Binder, Lawyers as Counselors: A Client-Centered Approach, St. Paul 1991, s. 287
i n.; J. M. Nolan-Haley, Lawyers, Clients, and Mediation, „Notre Dame Law Review” 1998, nr 73,
s. 1381.
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tę która może prowadzić do całkowitej odpowiedzialności ich klienta226. Okazuje
się jednak, że przeprosiny mogą, jak wskazano powyżej, przyjąć różną formę
i treść lub być wyrażane w różnych okolicznościach. Wiedza o bezpiecznych
przeprosinach okazuje się w wielu sprawach bardzo przydatna. Z kolei informacja o tym, w jakich okolicznościach przeprosiny są wyłączone z możliwości
ich przedstawienia, jako dowód na okoliczność popełnienia danego czynu, daje
klientowi szansę na głębsze zastanowienie się nad tym, czy z jego strony w takich
„bezpiecznych” okolicznościach przeprosiny są możliwe. Klienci często zakładają, że przeprosiny są równoznaczne z przyznaniem się do winy i najczęściej
nie zdają sobie sprawy z tego, że np. jeżeli są wyrażone w czasie mediacji, mogą
doprowadzić do zakończenia całego sporu.
Należy wziąć też pod uwagę fakt, że przeprosiny są również w mediacji objęte zasadą poufności, co daje klientowi zabezpieczenie, że tego rodzaju oświadczenie nie zostanie użyte przeciwko niemu w sądzie. Informacja o poufności
mediacji, czy też możliwości zawarcia w negocjacjach klauzuli poufności, mogą
przyczynić się do podjęcia przez niego pozytywnej decyzji w kwestii przeprosin.
Innym aspektem bezpiecznych przeprosin jest również ich zakres. Czasami klient
nie chce przyznać się do popełnienia czynu, np. z obawy przez utratą szacunku,
wizerunku profesjonalisty, okazania słabości, czy też po prostu z braku poczucia,
że zawinił, ale czuje się na tyle odpowiedzialny, że ma potrzebę powiedzenia, iż
jest mu przykro z powodu zdarzenia. W takich wypadkach omówienie z klientem
ograniczonych w treści przeprosin, zawierających wyrazy sympatii i współczucia, jest stosowne, szczególnie gdy przyczynienie się strony do spowodowania
określonej szkody nie jest całkowicie jednoznaczne227. Przeprosiny nawet w ograniczonym zakresie są lepsze niż ich brak i mogą przede wszystkim spowodować
pozytywny klimat do dalszych rozmów w ramach negocjacji. Prawnik powinien
jednak uświadomić klientowi, że częściowe przeprosiny, chociaż są bardziej bezpieczne, mogą nie dać oczekiwanego rezultatu w postaci np. ich przyjęcia przez
drugą stronę228. Rola prawnika polega również na przygotowaniu klienta do tego,
w jaki sposób wyrazić przeprosiny. Jednak właściwe doradzenie klientowi w tym
zakresie jest możliwe w sytuacji, gdy prawnik zna wszystkie szczegóły sprawy,
również te o charakterze psychologicznym, mogące mieć wpływ na skuteczność
przeprosin. Opieranie się w tym wypadku wyłącznie na intuicji jest niewystarczające, a wręcz niebezpieczne. Słuszne jest zatem twierdzenie, że prawnik powinien
mieć w tym zakresie nie tylko wiedzę prawną dotyczącą np. tzw. bezpiecznych
przeprosin czy ich konsekwencji w zakresie odpowiedzialności klienta, ale także
przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu psychologii i znajomości ludzkiej
psychiki, bo dopiero wtedy może przedyskutować z klientem wszystkie opcje.
J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1042.
Ibidem, s. 1048.
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Każdy człowiek jest inny i stosowanie tej samej formy do każdej sprawy może
okazać się zgubne. Dla wielu osób wyrażenie przeprosin może być zadaniem
przekraczającym ich możliwości, inni w takich sytuacjach nie czują dyskomfortu229. Dla niektórych przeprosiny są ważnym aspektem, który może prowadzić do
pozytywnej relacji podczas dalszych rozmów, gdyż dzięki przeprosinom czują
się dowartościowani przez drugą stronę i wiedzą, że ich krzywda została zauważona, a dla innych nie mają większej wartości. Ponieważ przeprosiny opierają
się na szczegółach, najczęściej dotyczących aspektów psychologicznych, prawnik
powinien mieć także umiejętność wyjaśnienia klientowi, w jaki sposób określone zachowanie lub jego brak mogą być odczytane przez drugą stronę i w jaki
sposób interpretować próby komunikacji drugiej strony, na co pozwala mu zobiektywizowane i oderwane od emocji spojrzenie na spór. Omówienie chociażby
takiej kwestii jak czas przeprosin, może mieć kluczowe znaczenie w dalszych
relacjach między stronami. Prawnik może jednak przekonać swego mocodawcę,
że na przeprosiny nigdy nie jest za późno, nawet jeżeli relacje między stronami
zantagonizowały się od czasu zdarzenia. Zawsze jest miejsce i czas na przeprosiny, które działają na strony w sposób „magiczny” i w zasadzie zawsze po tym,
jak padają słowa, „chciałbym przeprosić”, dynamika rozmowy się zmienia230. Ponadto między prawnikiem a klientem powinna odbyć się dyskusja na temat zastosowania odpowiedniej formy przeprosin – pisemnej czy ustnej, w zależności od
sytuacji, a także rozważenie czynników kulturowych.
Cohen nie zgadza się z altruistycznym podejściem wielu autorów uważających, że prawnicy powinni namawiać swoich klientów do przeprosin, gdyż wtedy
świat będzie lepszy. Jego racjonalne spojrzenie na kwestię przeprosin sprowadza
się do tego, że prawnicy powinni częściej nakłaniać swoich klientów do przeprosin i dyskutować z nimi tę kwestię, gdyż będzie to pozytywne dla klienta231. Niezależnie od tego, że przeprosiny mogą przynieść określone korzyści dla klientów,
powinny się stać elementem dyskusji między klientem a prawnikiem, gdyż mogą
powodować konsekwencje prawne. Ponieważ przeprosiny w sytuacjach konfliktowych są „demonizowane” zarówno przez klientów, jak i przez „tradycyjnych”
prawników, dlatego rolą tych „nowoczesnych” jest rzetelne poinformowanie
klienta zarówno o korzyściach, jak i o zagrożeniach mogących płynąć z przeprosin i pomoc klientowi w podjęciu świadomej decyzji. Zamiast ich odrzucania,
jako pozaprawnego elementu sporu, i zakładania, że nie mogą być korzystne dla
klienta, gdyż spowodują jego odpowiedzialność, współcześni prawnicy powinni
wiedzieć, w jakich sprawach przeprosiny należy rozważyć i omówić z klientem.
Takie elementy jak: charakter obecnych i przyszłych relacji między stronami,
rozmiary szkody, zachowanie po zdarzeniu osoby, która je spowodowała, oraz
nasilenie emocji między stronami powinny być wzięte pod uwagę przy rozpatryJ. R. Cohen, Advising Client…, s. 1052.
S. B. Goldberg, E. D. Green, F. E. A. Sander, Saying You’re…, s. 30.
231
J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1068.
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waniu przeprosin. W ocenie ewentualnej słuszności wyrażenia przeprosin mogą
także pomóc odpowiedzi na takie pytania, jak: w jakim stopniu strona czuje się
poszkodowana, czy szkoda ma charakter moralny, finansowy, czy przeprosiny
mogą być pomocne w przełamaniu barier emocjonalnych i pomóc w nawiązaniu
kontaktu przez strony. Potrzeba dyskutowania o przeprosinach wynika również
z faktu, że mogą one w sposób korzystny dla stron przyczynić się do szybszego
i tańszego rozwiązania sporu. Ze względu na prawne i pozaprawne aspekty przeprosin jest konieczna współpraca między prawnikiem i klientem, aby ten ostatni
mógł podjąć najlepszą dla siebie decyzję. Pozwany klient może bowiem zdecydować, że moralne korzyści przeprosin są dla niego tak ważne, że podejmie się ich
ryzyka, niezależnie od konsekwencji finansowych czy prawnych. Prawnik nie
tylko powinien uszanować decyzję o przeprosinach, ale także pomóc klientowi
w jej podjęciu. Przez stworzenie odpowiedniego klimatu dla wyrażania przeprosin, polegającego na otwartym i uczciwym komunikowaniu przez mocodawcę
tego, co się wydarzyło, oraz swoich odczuć i emocji pełnomocnicy powinni unikać sytuacji, w których są blokowane kanały komunikacyjne z klientem.
Prawnik jest profesjonalnie przygotowany do oceny prawdopodobieństwa
wyniku sprawy w sądzie, negocjacji, możliwości ugodowego zakończenia sprawy, oceny wysokości ewentualnego odszkodowania czy konsekwencji prawnych
przeprosin. Z kolei klient jest najbardziej uprawniony do oceny tego, jak ważna
jest dla niego możliwość przeprosin, a także niematerialne korzyści z tego płynące232. Chociaż przeprosiny nie zastąpią całkowicie odszkodowania o charakterze pieniężnym, mogą przyczynić się w znacznym stopniu do zawarcia ugody
w drodze negocjacji, które byłyby całkowicie niemożliwe, gdyby przeprosiny nie
zostały wyrażone233. Dlatego pełnomocnicy, którzy chcą, aby ich klienci byli usatysfakcjonowani przeprosinami, które mogą przyczynić się do rozwiązania sporu na drodze polubownej, powinni bardziej zwracać uwagę na potrzeby swoich
klientów w tym zakresie.

11. STUDIA PRZYPADKU
Exemplum szpitala Veteran Affairs Medical Center w Lexington w stanie
Kentucky pokazuje doskonale, jakie rezultaty mogą przynieść przeprosiny234. Po232
G. R. Williams, Negotiation as a Healing Process, „Journal of Dispute Resolution” 1996,
nr 53, s. 53.
233
D. L. Levi, The Role of Apology…, s. 1167.
234
Opis programu został zaczerpnięty z artykułu Jonathana R. Cohena (R. Cohen, Apology
and Organizations…), a także z artykułów twórców opisanego programu: Stevena Kramana, dyrektora ds. kadrowych szpitala weteranów oraz Ginny Hamm, szefowej działu prawnego szpitala.
S. Kraman, G. Hamm, Risk Management: Extreme Honesty May Be the Best Policy, „Annals of
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zytywne efekty finansowe eksperymentalnego systemowego rozwiązania wprowadzonego przez kierownictwo szpitala zawdzięczano opracowaniu specjalnej
strategii polegającej m.in. na wyrażaniu przez kierownictwo szpitala przeprosin
w przypadku błędów medycznych personelu. Ten pilotażowy program przyniósł
na tyle pozytywne efekty, że do tej pory strategia wypracowana na jego podstawie
jest kontynuowana przez ten szpital, a także została zaadaptowana przez wiele
placówek medycznych na terenie całych Stanów Zjednoczonych235. Program został
wprowadzony po tym, jak w 1987 r. wydano dwa orzeczenia sądowe niekorzystne
dla szpitala, dotyczące błędów medycznych lekarzy w nim zatrudnionych. Zgodnie
z tymi orzeczeniami szpital musiał zapłacić powodom 1,5 miliona dolarów236. Po
tych doświadczeniach w szpitalu, z inicjatywy członka zarządu odpowiedzialnego
za sprawy kadrowe oraz szefa biura prawnego, wprowadzono program, w którym
placówka przyjmowała na siebie odpowiedzialność w przypadku zaistnienia błędu
medycznego, uprzedzając tym samym jakiekolwiek działania pacjentów w tym
zakresie. Szczególny charakter szpitala, którego pacjentami są weterani wojenni,
spowodował, że zarząd uznał taką politykę wobec pacjentów za słuszną i właściwą, i mogącą przynieść administracji szpitala konkretne oszczędności, które
mogą być potem przeznaczone na jego rozwój237. W przypadku zaistnienia błędu
medycznego program zakłada ujawnienie prawdy co do powstałego zdarzenia.
Celem działania jest zachowanie dobrych relacji z pacjentem w przypadku błędu medycznego i wykorzystanie do rozwiązania problemu metod o charakterze
koncyliacyjnym238. Zamiast dotychczasowego, zwyczajowego zachowania w tego
rodzaju sprawach, polegającego na zaprzeczaniu istnienia błędów i przyjmowaniu postawy antagonistycznej, w celu uniknięcia odpowiedzialności kierownictwo
szpitala, jeżeli stwierdziło popełnienie błędu, stosuje zasadę całkowitej uczciwości
wobec pacjenta i jego rodziny239. W ramach programu pracownicy szpitala są zachęcani do tego, aby w przypadku popełnienia błędu zgłaszać tego typu zdarzenie do specjalnie powołanej komisji oceniającej ryzyko z nim związane. Komisja
w trybie pilnym bada charakter „błędu” oraz jego przyczyny240. Jeżeli miał on
charakter „systemowy”, tzn. inna osoba z personelu medycznego w podobnych
okolicznościach mogłaby popełnić taką samą pomyłkę, natychmiast podejmuje się
działania „mające na celu wyeliminowanie takiego stanu rzeczy”241. Jeżeli błąd
Internal Medicine”, grudzień 1999, nr 131 oraz A. Gerlin, Accepting Responsibility by Policy,
„Philadelphia Inquire” z 14 września 1999, s. A18.
235
J. R. Cohen, Apology and Organizations…, s. 1481.
236
S. Kraman, G. Hamm, Risk Management…, s. 964.
237
A. Gerlin, Accepting Responsibility…, s. A18.
238
J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1452.
239
A. Gerlin, Accepting Responsibility…, s. A18.
240
J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1452.
241
Ibidem. Dobrym przykładem błędu systemowego może być zaaplikowanie niewłaściwego
lekarstwa albo zastrzyku ze względu na brak wyraźnego oznaczenia na fiolkach lub przechowywania lekarstw w stałym miejscu.
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w jakikolwiek sposób wpłynął negatywnie na zdrowie pacjenta, niezależnie od
tego, czy pacjent miał świadomość, że taka sytuacja miała miejsce, czy nie, był
on bezzwłocznie informowany o pomyłce242. Komisja dyskutuje także o sposobach dalszej pomocy pacjentowi, takich jak: kontynuowanie czy rozszerzenie
opieki medycznej, zakupienie dodatkowego sprzętu dla pacjenta, wypłacenie zadośćuczynienia czy renty243. Następnie komisja organizuje spotkanie z udziałem
pacjenta oraz osób, które, jej zdaniem, powinny w nim uczestniczyć, członka zarządu szpitala, czasami lekarza, który popełnił błąd, prawnika i członków rodziny
poszkodowanego pacjenta244. Jeżeli komisja uzna, że szpital bądź członek personelu medycznego popełnił błąd, bezzwłocznie przeprasza w imieniu szpitala i ustnie
oświadcza, że błąd został popełniony245. Jeśli pacjent sobie tego życzy, oświadczenie takie przygotowuje się również w formie pisemnej246.
Ciekawym rozwiązaniem programu jest to, że osobą przepraszającą jest przewodniczący komisji, a nie członek personelu medycznego, który popełnił błąd247.
Twórcy programu wyszli bowiem z założenia, że zazwyczaj obecność lekarza na
spotkaniu może wywołać negatywne emocje u pacjenta i zablokować możliwość
ugodowych rozmów248. Obecność osoby z zarządu świadczy o tym, że sprawa ta
jest ważna dla placówki medycznej i fakt ten powinien być rozumiany jako objaw
troski wobec pacjenta. Przeprosiny ze strony kierownictwa placówki za zaistniałą
sytuację, a także obietnica, że sprawa nie zostanie pozostawiona bez rozwiązania,
sprzyjają dobrej atmosferze do dalszych rozmów. Komisja proponuje pacjentowi
sposoby pomocy w przyszłości, a w przypadku, gdy po stronie szpitala leżała
ewidentna wina za błąd, przedstawia także propozycję ugody. Założeniem tego
programu jest przejęcie przez szpital odpowiedzialności za błąd medyczny, które przejawia się w zaoferowaniu poszkodowanym pacjentom słusznego zadośćuczynienia, przedsięwzięciu środków, które miałyby zapobiec podobnym błędom
w przyszłości oraz stworzeniu systemu komunikacji pozwalającego na otwartą
i szczerą wymianę informacji między pacjentem lub jego rodziną a szpitalem. Ponadto dyrekcja szpitala przyjęła, że zasada słuszności powinna być jedną z głównych zasad programu, co oznacza, że wszystkie błędy medyczne czy zaniedbania
prowadzące do uszczerbku na zdrowiu pacjenta, niezależnie od stopnia winy personelu medycznego, były ujawniane i szpital brał za nie pełną odpowiedzialność.
Twórcy programu wyszli bowiem z założenia, że w tego rodzaju sprawach system
Ibidem, s. 1453.
S. Kraman, G. Hamm, Risk Management…, s. 964.
244
Ibidem.
245
Ibidem.
246
Ibidem.
247
J. R. Cohen, Advising Client…, s. 1453.
248
Autorka niniejszego artykułu prowadziła mediacje dotyczące zaniedbań i błędów medycznych. W czasie mediacji obecne były jedynie osoby z kierownictwa placówki medycznej oraz
prawnicy. Ze względu na duże emocje strony powodowej w odniesieniu do lekarza, który doprowadził do zaniedbań, jego nieobecność wpłynęła pozytywnie na przebieg rozmów.
242
243
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sądów powszechnych jest swego rodzaju loterią, bo po pierwsze nie wszystkie
sprawy dotyczące błędów medycznych do niego trafią, a po drugie nigdy nie
wiadomo, czy znajdą w nim właściwe zakończenie249.
Chociaż efekty finansowe tego programu były na początku nie do przewidzenia, to z czasem okazało się, że jego implementacja spowodowała duże oszczędności dla szpitala. W latach 1985 i 1986 szpital zapłacił dwa odszkodowania,
które wyniosły w sumie 1,5 mln dolarów, co zresztą było przyczyną rozpoczęcia
działań związanych z wprowadzeniem programu250. Od 1990 r. natomiast szpital
wypłacał rocznie w ramach zadośćuczynienia kwotę w wysokości około 190 tys.
dolarów rocznie za błędy medyczne, co dawało sumę 16 tys. dolarów na jedną
sprawę. W porównaniu do spraw w innych szpitalach, niemających podobnego
programu, w których kwoty wypłacane w ramach zadośćuczynienia wynoszą
około 98 tys. dolarów za sprawę, jest to kwota niewielka251. Chociaż spośród 36
podobnych placówek szpital w Lexington miał na swoim koncie największą liczbę „spraw o błędy medyczne”, to jeśli chodzi o wysokość odszkodowania za każdą sprawę, był na jednym z ostatnich miejsc w kraju. Oceniono także, że jeżeli
sprawa byłaby prowadzona w dwóch instancjach, co przeważnie jest regułą, gdy
dochodzi do rozprawy, kosztowałoby to szpital dodatkowo 250 tys. dolarów za
każdą sprawę252. Ta polityka uczciwości i otwartości w stosunku do pacjentów,
praktykowana przez szpital od późnych lat osiemdziesiątych sprawiła także, że
w ciągu 17 lat tylko trzy sprawy trafiły do sądów253.
Sukces programu szpitala w Lexington przyczynił się do tego, że inne
placówki opracowały podobne programy oparte na kilku podstawowych założeniach: przyznaniu, że zaistniała określona sytuacja, wyrażeniu za nią przeprosin, ujawnieniu wszystkich informacji związanych z wydarzeniem, obietnicy,
że sprawa zostanie wyjaśniona oraz że zostaną podjęte wszelkie kroki w celu
wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości.
Jak wskazywano wcześniej, przeprosiny nie były do tej pory często
wykorzystywane przez prawników jako element negocjacji w obawie przez odT. A. Brennan i in., Relation Between Negligent Adverse Events and Outcomes of Medical
Malpractice Litigation, „New England Journal of Medicine” 1996, nr 335; artykuł dostępny na
stronie: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199612263352606#t=article. W artykule tym
przedstawiono rezultaty badań ponad 50 spraw dotyczących błędów medycznych. W sprawach
tych zadośćuczynienie było oparte jedynie na dotkliwości szkody poniesionej przez pacjenta, nie
na zaniedbaniach natomiast popełnionych przez placówkę medyczną czy jej personel. Czyli, nawet
jeśli nastąpiło zaniedbanie ze strony szpitala czy też błąd medyczny ze strony personelu, a szkoda
była niewielka, to nie wypłacano zadośćuczynienia.
250
A. Gerlin, Accepting Responsibility…, s. A18.
251
S. Kraman, G. Hamm, Risk Management…, s. 964.
252
Ibidem. Ginny Hamm, która była twórczynią programu, powiedziała w jednym z wywiadów, że po wprowadzeniu programu „prawnicy w Lexington i jego okolicach uznali, że jesteśmy
zupełnie szaleni”.
253
R. J. Walling, S. S. Ackerman, Having to Say You Are Sorry: A More Efficient Medical
Malpractice Insurance, 2006; www.perfectapology.com/medical-errors.html.
249

138

Ewa Gmurzyńska

powiedzialnością finansową. Gdyby te obawy znajdowały uzasadnienie w rzeczywistości, to program szpitala w Lexington oraz innych placówek, powinien
doprowadzić je do finansowej ruiny254. Tymczasem opisany przykład pokazuje
coś przeciwnego, mianowicie, że przeprosiny mogą przynosić także finansowe
oszczędności. A zatem z ekonomicznego punktu widzenia pozostaje pytanie nie
o to, czy przeprosiny mogą być finansowo korzystne dla organizacji, gdyż różne programy są dowodem na to, że tak jest, ale w jakich przypadkach i kiedy
można je skutecznie stosować255. Opisany przykład nie świadczy także o tym, że
systemowe przeprosiny mogą być stosowane we wszystkich rodzajach sporów,
ale warto się zastanowić, kiedy w organizacjach można wykorzystać podobne
rozwiązania, aby wzmocnić ich prestiż, zaufanie klientów, a także uniknąć niektórych kosztów.
Najważniejsza pozostaje jednak moralna i etyczna strona przeprosin, nawet
jeżeli są one wbudowane w system podejścia i rozwiązywania sporów w danej
organizacji. Chociaż kwestia oszczędności kosztów pozostaje bardzo ważna, to
jednak założeniem tych programów od początku była i powinna pozostać reguła,
że wzięcie na siebie odpowiedzialności za błąd jest uzasadnione z punktu widzenia słuszności i etycznego zachowania się wobec pacjentów czy klientów256.
Maksymalna uczciwość instytucji powinna wynikać z moralnego obowiązku,
a nie z finansowej kalkulacji257. Powiedzenie prostego słowa „przepraszam” ma
bardzo dużą siłę ozdrowieńczą dla relacji i odbudowania zaufania. Dla pacjenta,
który poniósł szkodę w tym zakresie, przeprosiny od placówki medycznej mogą
zmniejszyć negatywne emocje takie jak: cierpienie, złość, smutek, żałoba.
Poszkodowani pacjenci, zanim dojdą do momentu, kiedy mogą wybaczyć i uzdrowić emocjonalne rany, muszą usłyszeć słowo „przepraszam”. Lucian Leape uważa, że przeprosiny w świetle błędu, którego można było uniknąć, nie tylko są
słusznym działaniem, ale także „terapeutyczną koniecznością”258.
J. R. Cohen, Apology and Organizations…, s. 1459.
Ibidem, s. 1481.
256
Ibidem.
257
Ibidem.
258
Lucian Leape jest profesorem w departamencie Health and Public Policy na Uniwersytecie
Harvarda od 1988 r. Wcześniej był chirurgiem z tytułem profesora oraz Dyrektorem Oddziału
Chirurgii Dziecięcej na Tufts University School of Medicine and the New England Medical Center. Jest jednym z liderów w promowaniu ruchu na rzecz bezpieczeństwa pacjentów. W 1994 r.
opublikował artykuł Error in Medicine w piśmie „Journal of the American Medical Association”
(JAMA). W tekście tym zaproponował, aby w służbie zdrowia zastosowano model wykorzystywany w biznesie, mający zapobiec błędom. Autor uważa, że otwarte mówienie o błędach medycznych
oraz wprowadzenie do systemu zmian, może zapobiec niepotrzebnej śmierci wielu pacjentów.
Opierając się na badaniach Leape’a, w 1999 r. IOM opracował raport dotyczący tego, jak szpitale
powinny oceniać jakość opieki nad pacjentem. Jego artykuł To Err is Human: Building a Safer
Health System położył podwaliny pod zasadę transparentności działania szpitali oraz ujawniania
błędów medycznych. Leape uważa, że zarówno zasada right to know – „mam prawo wiedzieć”
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Badania przeprowadzone przez Harvard School of Public Health’s potwierdzają, że najważniejsze dla pacjentów w przypadku błędów medycznych nie
są kwestie finansowe259. Z obserwacji kilkudziesięciu mediacji prowadzonych
w sporach między pacjentem a szpitalem o błędy medyczne okazało się, że najważniejszym elementem dla pacjentów jest poinformowanie ich lub ich rodziny
o tym, co się wydarzyło. Pacjenci chcą znać wszystkie okoliczności dotyczące
niepożądanego zdarzenia, gdyż wtedy można mówić o odbudowaniu zaufania do
lekarza lub instytucji260 Drugi element to przyznanie, że zdarzenie nastąpiło oraz
przeproszenie za to, co się wydarzyło261. Tylko po takim oświadczeniu jest możliwa dalsza komunikacja na temat ugodowego załatwienia sporu. I wreszcie trzeci
element mający zasadnicze znaczenie dla pacjentów, to spowodowanie przez jednostkę medyczną, że podobne błędy się nie powtórzą. Kwestie finansowe w tych
sprawach zawsze schodziły natomiast na dalszy plan262.

MEANING OF APOLOGY IN CONFLICT RESOLUTION OF LEGAL
DISPUTES: EXAMPLES OF REGULATIONS AND COURT DECISIONS
CONCERNING APOLOGY IN THE COMMON LAW SYSTEM

Summary
Apology is a mechanism which is hard to describe and define. It is a phenomenon
known from our everyday life experience. In most situations people think about apology
in a psychological or axiological context. Although apology shows how important
feelings of forgiveness and repentance are for people, apology also has a legal meaning.
Recently, due to a wider application of the alternative dispute resolution in legal systems,
apology has become an interesting research subject particularly in cases of medical
malpractice, family disputes, and disputes in labour law, as well as product liability, since
application of apology may have meaningful legal consequences. Many authors suggest
that apology may have a positive influence on resolution of legal conflicts and disputes.
As a consequence, apology may result in resignation from bringing a formal complaint
and in effect decrease the number of court claims, thereby reducing the level of conflict
between the parties, and causing more creative and constructive negotiation. Benefits of
w odniesieniu do błędów medycznych, jak i przeprosiny za błędy są pomysłami, które powinny
stawać się coraz bardziej popularne.
259
L. J. Marcus, A Culture is Conflict: Lessons from Renegotiation Health Care, „Journal of
Health Care Law and Policy” 2002, nr 5, s. 454.
260
J. R. Cohen, Apology and Organizations…
261
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Ibidem.
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apology have meaning not only in making strategic and procedural decisions, but also
result in calming emotions, repairing of relationships, and fulfilling the need for justice
or bringing social harmony. However, in many situations apology may be interpreted as
admitting an error and cause legal liability. The problem with apology is such that it may
have many benefits for the related parties in changing the approach to the conflict and the
other party, but on the other hand it may also encourage a legal claim, because one party
may believe that the other was at fault. This article discusses how apology may positively
influence conflict resolutions in legal matters, why lawyers in most cases advise their
client not to apologize and why this traditional attitude needs to be differentiated and
changed. It also discusses legal regulation (apology laws) and court decisions in selected
common law countries (the US, Canada, Australia) concerning this particular subject.
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ПРОФЕССОР ВАРШАВСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА В. А. САВАЛЬСКИЙ

Революционные процессы февраля-октября 1917 г. существенно и всесторонне изменили государственно-правую и социально-экономическую
жизнь России, коснулись частных интересов каждого гражданина страны,
а также отразились на духовной и материальной культуре всего народа.
В период большевизма – сталинизма свободная научная русская мысль
стала возможной только в эмиграции, а дореволюционные мыслители, если
они не выступали против царской власти, не были революционными демократами, были просто забыты. К числу последних относится Савальский
Василий Александрович (1874–1915). В свое время он преподавал в Московском и Варшавском университетах, был учеником П.И. Новгородцева
и другом Н.Н. Алексеева. В.А. Савальский родился в станице Михайловской Терской области в семье священника местной православной церкви
Александра Гавриловича Савальского. Учился в Владикавказской духовной
семинарии, а потом в гимназии, которую окончил с золотой медалью и поступил в Московский университет. В автобиографии он писал, что в 1899
году окончил юридический факультет Московского университета с золотой
медалью за работу «Учение Спинозы о праве и государстве»1. В 1902 году
В.А. Савальский сдал магистерские экзамены и немного вел семинарские
занятия в университете по философии права. В 1905 году он был командирован за границу, где изучал труды Штамлера, Наторпа и других немецких
ученых. В автобиографии он отмечал, что в период этой командировки «по1
Archiwum Państwowe w Warszawie. Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej, które mieści się w Milanówku. Cesarski Uniwersytet Warszawski 1869–1917. Savalskij Vasilij Aleksandrović, Wydział Prawa, 656.
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сетил университеты и занимался в библиотеках Берлина, Фрайбурга, Парижа и Марбурга»2. Итогом этой работы стало написание магистерской диссертации на тему «Основы философии права в научном идеализме», котрая
была успешно защищена 14 мая 1909 года в Московском университете.
В России появился ученый, который стал специализироваться по философии права. 20 мая 1910 года В.А. Савальский был единогласно избран ученым советом Варшавского университета на должность экстра-ординарного
профессора кафедры государственного права и стал работать в Варшавском
университете. Все лето 1910 года он провел в Марбурге. В Варшавском университете читал курсы государственного права, местного самоуправления
и логики. Умер В.А. Савльский в Москве в 1915 году после операции, не
доехав с эвакуированным из Варшавы университетом до Ростова-на-Дону.
Похоронен профессор В.А. Савальский был на Новодевичьем кладбище.
Его перу принадлежат две большие работы: «Основы философии права в научном идеализме: Марбургская школа философии: Коген, Наторпт,
Штаммлер и др.». (Т. I., М. 1908) и «Государственное право, общее и российское» в двух частях (Варшава, 1912–1913), так же большая журнальная статья
«Ответ проф. Новгородцеву» (1910 г.). В.А. Савальский был учеником П.И.
Новгородцева. Учился он в Московском университете вместе с Н.Н. Алексеевым и А.С. Ященко. За сочинение о Спинозе П.И. Новгородцевым был
оставлен в университете для приготовления к профессорскому званию.
В период пребывания в Германии слушал лекции профессора Гейдельбергского университета, известного историка философии права Куно Фишера
(1824–1907). Савальский и П.И. Новгородцев имели не совпадение взглядов
на учение И. Канта. Вскоре Савальский уехал в Варшаву. Он дружил с анархистом А.А. Боровым, с П.С. Клементовым. Что привлекало Савальского
в учении марбургской школы? В.А. Савальский отмечал, что возвращение
к Канту началось спором между неофихтианцам и марбургской школой, –
двумя направлениями критицизма. По его мнению «…искомый Кант дан не
у неофихтианцев, а в марбургской школе, и только в ней3. …Защищая философию научного идеализма…»4 В.А. Савальский писал: «Историческое
движение философии в своих наиболее ярких и совершенных проявлениях
есть ряд систем, принципиально отличающихся друг от друга»5. В Европе
конца XIX – начала XX века появилась многочисленная литература, посвященная И. Канту и его критической философии. Возврат к Канту начался
в Германии, но вскоре распространился по всей Европе. Неокантианское
Там же.
Савальский В.А. Основы философии права в научном идеализме. Марбургская школа философии: Коген, Наторп, Штаммлер и др.- М., 1908. С. 3.
4
Там же. С. 4.
5
Там же. С. 3.
2
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движение было неоднородно в Европе. Были его представители и в России.
В.А. Савальский считал, что к ним можно причислить П.И. Новгородцева
и Б.А. Кистяковского.
Иначе считали представители марбургской школы. Главой марбургской
школы в начале XX века был Герман Коген (1842–1918 гг.). Он был с детства
воспитан в духе иудейского вероисповедания и до конца жизни «поддерживал хорошие отношения с еврейской общиной Марбурга, участвовал в ее
заседаниях, выступал с докладами по различным вопросам иудейства»6. По
мнению В.А.Савальского, он стал самой яркой личностью в неокантианском движении7. Он отмечал: «Школа марбургской философии не думает,
что Кант превзойден последующим философским развитием и должен быть
восполнен каким-либо последующим философом»8. Фихте также не делает
следующий «шаг вперед» в сравнении с И. Кантом. Риккерт, Виндельбанд,
Зигварт, Ласк, Макс Вебер и другие считали иначе.
Представители марбургской школы назвали свою философию научным
идеализмом, что характеризует ее, считал В.А. Савальский, с методологической стороны, а в России ей подходит название конкретного идеализма.
У немецких неофихтианцев не была разработана «практическая философия» (социальная философия и юриспруденция). Представители марбургской школы эти вопросы разрабатывали хорошо. Штаммлер вообще
был известен как философ права, в том числе и в России. Форлендер по сути
«летописец школы». Яркими представителями марбургской школы были
также Напорп, Кассирер, Бук и Герланд.
Главу марбургской школы Германа Когена В.А. Савальский называл
«гений философии»9. Чем увлек Савальского Герман Коген? По его мнению «философский гений Когена вырабатывает себя в теснейшем соприкосновении с Кантом и вырастает как бы непосредственно из него в борьбе
с различными мнениями за его понимание. …Коген – это новая философская система, хотя и вырастающая из Канта, но в процессе такого преобразования Кантова учения, которое возводит это преобразование на степень
самостоятельной философской системы»10.
«Аналогично научного факта для своей этики – теория Когена ищет не
в религии, не в истории, не в психологии и педагогике, а в юриспруденции»,
– отмечает В.А.Савальский11. Исходя из того, что чистый разум у Канта –
Белов В.Н. Предисловие.//Пома А. Критическая философия Германа Когена/ Пер.
с ит. О.А. Поповой. – М., 2012. С. 7.
7
Савальский В.А. Основы философии права в научном идеализме. Марбургская школа философии: Коген, Наторп, Штаммлер и др. – М., 1908. С. 3.
8
Савальский В.А. Указ. работа. С. 9.
9
Там же. С. 24.
10
Там же. С. 25.
11
Там же. С. 36.
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это теоретический разум, который познает, а поэтому задача критики состоит в том, чтобы «вскрыть логические условия возможности математического естествознания (логическую структуру его понятий)»12.
В чем заслуги Когена по В.А. Савальскому? «В разделении этики на чистую и прикладную; в истолковании понятия «формы» в смысле «метода»;
в истолковании свободы, как принципа особой закономерности»13. Понятие
категорического императива, долга и близких к ним, он относит к области
прикладной этики.
Для Когена юриспруденция – математика общественных наук, а «этика
должна быть ориентирована на юриспруденцию, подобно тому, как логика
ориентируется в математике»14. Наука – это не только собрание бессмертных истин, но и методы познания, которые делают познание научным; этапы научного познания, включающие понятия, разнообразные категории
и идеи, которые «упорядочивают, синтезируют разнообразное»15.
Объяснение происхождения государства и права в юриспруденции не
по воле Бога придает ей научный характер. «Но защищая научный характер
юриспруденции», мы, тем не менее, должны, разумеется, признать, в общем и целом ее очень несовершенный характер»16. Может ли в этом случае
этика ориентироваться на юриспруденцию как наука, если юриспруденция
как наука несовершенна? По мнению В.А. Савальского, учение Когена это
допускает.
Идею естественного права Коген считал этической идеей, так как ее конечной целью является свобода, личность.
Самой древней школой юриспруденции является школа естественного
права. Ее сторонники были в Античности, Средние века, Новое и Новейшее время. Ее противоположностью является позитивизм. «Естественное
право должно быть понято как идея права, как трансцендентальная идея
юридического опыта»17. Доктрина материалистического понимания истории должна быть перестроена, и «встроены» понятия свободы, личности18.
В целом работа В.А. Савальского, написанная им в 35-летнем возрасте, во многом носит описательный характер. Автор в первом томе изложил
взгляды только Когена. Сами неокантианцы выглядят как пропагандисты
учения И. Канта, и, по сути, их учение мало что нового вносит в философию права. Сам В.А. Савальский, подводя итог исследованию, отметил,
что изложенная им философская система Когена должна быть «не просто
Савальский В.А. Указ. работа. С. 45.
Там же. С. 114.
14
Там же. С. 194.
15
Там же. С. 196.
16
Там же. С. 197.
17
Савальский В.А. Указ. работа. С. 209.
18
Там же. С. 237.
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передача мыслей этой системы, а ея критикой»19. Но критике посвящено 13
страниц. Практически критика отсутствует. Утверждается, что «путь Фихте – Риккерта – Виндельбанда все же должно признать ложным. …Противоположность и все-таки связь сущего и должного, логики и этики, природы
и культуры достигается не в нормативной философии Фихте – Риккерта –
Виндельбанда – Новгородцева, а в критической философии Когена. В частности, проблема этики решается в смысле проблемы научной этики, а не
в смысле определений того, чего нужно бояться, или на что надеяться»20.
Есть похвала и научному идеализму, который ставит цель и «указывает
средства, при помощи которых, как он думает, возможно осуществление
идеального общественного строя»21. Совершенный общественный строй
видится не в экономике (как в марксизме), а в «степени распространения
и высоты теоретического образования»22. Европейская культура «достигла
предела совершенства», что «ее правовое государство есть осуществленный
идеал добра, что ее искусство есть воплощение идеалов красоты и т.д.»23.
Но это неосуществимо без познания (науки), государства (средства
достижения добра), искусства (средства достижения красоты), а поэтому
наука, искусство и государство есть ценности.
Апофеозом философии научного идеализма являются наука и государство, что является продолжением традиции эпохи Возрождения, европейского Просвещения и культуры.
«Система Когена стремится стать выражением самосознания европейского просвещения и идеалов его культуры», – такими словами заканчивает
свой первый том В.А. Савальский24.
В чем причина такого восхищения В.А. Савальского творчеством
Германа Когена? Это остается читателю непонятным. В рецензии
Е.А. Спекторского на работу В.А. Савальского отмечалось, что автор пропагандирует трансцендентный метод в философии и при этом «…до того
увлекся излагаемыми им взглядами, что о критике в собственном смысле
уже нет и речи»25.
Что так не понравилось Савальскому в работе П.И. Новгородцева о Канте, что он, излагая учения Фихте – Риккерта – Виндельбанда – Новгородцева, обрушился, по сути, на них с критикой? Он противопоставил себя
Там же. С. 346.
Там же. С. 355.
21
Там же. С. 358.
22
Там же. С. 359.
23
Там же.
24
Савальский В.А. Указ. работа. С. 360.
25
Спекторский Е.В. Рецензия на книгу: Савальский В.А. Основы философии права
в научном идеализме. Марбургская школа философии: Коген, Наторп, Штаммлер и др. –
М., 1908.// Юридическая библиография издаваемая Демидовским лицеем. – Ярославль.
1909. № 4. С. 143.
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20
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П.И. Новгородцеву. Все становиться понятно, когда прочтем критическую
рецензию П.И. Новгородцеве о работе В.А. Савальского.
В период работы в Варшавском университете В.А. Савальский написал
книгу «Государственное право. Общее и русское». В начале этой работы
он дал краткие характеристики известных в то время правовых теорий.
Больше всего внимания было уделено теории естественного права. При
этом отмечалось, что «…новейший мистицизм в лице Вл. Соловьева,
по-видимому, не имеет сторонников среди юристов»26. Начиная исследовать государство, Савальский дает ему определение. По его мнению это
есть «территориальный союз, обладающий самостоятельной властью»27.
Савальский заявляет, что он сторонник кантовского критицизма и будет
излагать его точку зрения на право и государство. «Содержание права, согласно идеализму, является не сила, не власть, не интересы, не принуждение, а свобода. Право, согласно представлениям в идеализме, не есть
часть и продолжение природы, а часть культуры, т.е. социальное явление.
Его определение стоит в прямой и непосредственной связи с понятием общества», – писал Савальский28. Хотя В.А. Савальский и родился в семье
потомственного священнослужителя и сам учился в духовной семинарии,
но он не был ортодоксальным верующим и сторонником теологической
теории государства. По его мнению, теологическая теория государства
имеет существенные недостатки «как объяснения явления и как оправдания его»29 и само «существование Бога подлежит спору, однако факт веры
в Бога на лицо. Вера в Бога некоторое психическое состояние, настроение
людей…»30. Он отмечал, что критика государства и права в начале ХХ века
тоже существует. Самой сильной критикой государства он считал Л.Н. Толстого. По мнению Савальского, «его скептицизм в ценности и важности государства самый глубокий и философски сильно обоснованный»31. Он ставил
Толстого выше Штирнера и писал: «Насколько скептицизм Штирнера ничтожен, настолько скептицизм Толстого плодотворен». Анархизм Толстого
есть «анархизм мнимый и сам Толстой, как известно, не считал свое учение анархизмом»32. Савальский был сторонником сохранения государства.
«Уничтожить государство, значит уничтожить законы природы», – отмечал
С. 5.

26

Савальский В.А. Государственное право. Общее и русское. Часть I. – Варшава. 1912.

27

Там же. С. 12.
Савальский В.А. Государственное право. Общее и русское. Часть II. – Варшава. 1913.
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С. 26.
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С. 40.

Савальский В.А. Государственное право. Общее и русское. Часть I. – Варшава. 1912.

Там же. С. 41.
Савальский В.А. Государственное право. Общее и русское. Часть II. – Варшава. 1913.
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он33. Хотя в мире нет ничего совершенного, в том числе и государств. Оно
есть продукт человеческого общества и зависит от уровня культуры общества, есть «средоточие и венец культуры»34. У Савальского отчетливо
заметен, особенно в работе «Государственное право», процесс становления
философского обоснования государства и права как явлений культуры.

PROFESSOR AT THE WARSAW IMPERIAL UNIVERSITY V. A.
SAVALSKY

Summary
In the article, on the basis of archival data of the state archive of the city of Warsaw
and unknown to the Russian reader works (“State law. General and Russian” ‒ parts
I Warsaw 1912, and part II – Warsaw 1913) the author sets out a creative way as well as
the doctrine of the state and the law of the forgotten Russian philosopher of the early
twentieth century V. A. Savalsky (В. А. Савальский) – the first person in Russia who
wrote a work on the philosophy of Marburg School of Law.

33
Савальский В.А. Государственное право. Общее и русское. Часть II. – Варшава. 1913.
С. 190.
34
Там же.
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DZIENNIKARSKI OBOWIĄZEK ZACHOWANIA
SZCZEGÓLNEJ STARANNOŚCI I RZETELNOŚCI PRZY
ZBIERANIU I WYKORZYSTANIU MATERIAŁÓW
PRASOWYCH1

Rola prasy we współczesnym świecie jest trudna do przecenienia. Za jej pośrednictwem, szczególnie programów radiowych i telewizyjnych oraz prasy internetowej, jest możliwe realizowanie na szeroką skalę prawa dostępu do informacji,
edukacji i kultury. Jednocześnie prasa jako środek oddziaływania społecznego
jest istotnym instrumentem kształtowania określonych postaw i zachowań – i to
zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. W wyraźny sposób wpływa przy
tym na funkcjonowanie aparatu władzy publicznej, poddając krytyce i ocenie
działalność jego organów i instytucji, w szczególności informując o zaistniałych
w tym zakresie nieprawidłowościach. Nie podlega więc dyskusji znaczenie prasy
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i funkcjonowaniu demokratycznego
państwa prawnego, a co za tym idzie – konieczność stworzenia odpowiednich
gwarancji prawidłowego pełnienia przez nią tej roli. Gwarancje takie wynikają
z regulacji prawnych, które na różnych poziomach (od konstytucyjnych poprzez
międzynarodowe, aż do zwykłych ustawodawstw krajowych) zapewniają wolność prasy oraz wypowiedzi. Na gruncie prawa polskiego podstawowe zasady
w tym zakresie określa Konstytucja R.P. W myśl jej art. 14 „Rzeczpospolita
Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu”. Zgodnie zaś z art. 54 Konstytucji R.P. „1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania
swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura
prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji
na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej”. Mimo pewnych różnic co do
pełnionej roli oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego obu powołanych
tu regulacji2, pozostają one ze sobą w związku i stanowią fundament, na którym
Niniejszy artykuł jest kolejnym w cyklu publikacji: „Prasa i inne środki społecznego przekazu – wolności, prawa, obowiązki, twórczość”.
2
Szerzej na ten temat por.: L. Jaworski, Wolność wyrażania poglądów a wolność środków
społecznego przekazu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Problemy prawa polskiego
1
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opiera się funkcjonowanie prasy w Polsce. Podstawowym zaś aktem prawnym na
gruncie ustawodawstwa zwykłego jest ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo
prasowe3. Oczywiście nie należy tu zapominać również o ustawie o radiofonii
i telewizji4, która określa i precyzuje zadania prasy w regulowanej przez siebie
sferze. Jednakże kwestia będąca przedmiotem niniejszej publikacji jest regulowana przez przepisy pierwszej z tych ustaw także w odniesieniu do rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych5.

1. SZCZEGÓLNA STARANNOŚĆ I RZETELNOŚĆ
W świetle art. 1 pr.pr. „Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich
rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej”. Realizacji zadań, jakie są stawiane przed prasą, oraz roli, jaką ma pełnić,
towarzyszą więc określone, przyznane jej wolności i uprawnienia. Zakres tych
zadań i uprawnień odróżnia w szczególności prasę od innych środków społecznego przekazu, czemu zresztą daje wyraz art. 14 Konstytucji R.P., wyodrębniając
prasę wśród owych środków6. Dziennikarz, wykonując swój zawód7, dysponuje
zatem w procesie masowego komunikowania uprawnieniami i prerogatywami,
które nie przysługują podmiotom o nieprasowym charakterze, nawet jeżeli w procesie tym uczestniczą8. Owe uprawnienia i wolności wiążą się jednak z określoi obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym – część piąta, red. D. Szafrański,
B. Bieńkowska, Warszawa 2014.
3
Dz.U. nr 5, poz. 24 z późn. zm. (dalej: pr.pr.).
4
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 43,
poz. 226 z późn. zm. (dalej: u.r.t.).
5
W myśl art. 3 u.r.t.: „Do radiofonii i telewizji stosuje się przepisy prawa prasowego, o ile
ustawa nie stanowi inaczej”. Taki zapis stanowi logiczną konsekwencję faktu, że zgodnie z art. 7
ust. 2 pkt 1 pr.pr. programy radiowe oraz telewizyjne są prasą. U.r.t. stanowi lex specialis w stosunku do prawa prasowego i wszędzie tam, gdzie nie zachodzi kolizja pomiędzy normami u.r.t.
(które mają pierwszeństwo stosowania) a normami prawa prasowego, należy stosować normy
prawa prasowego. Wyraźnie na prawo prasowe powołuje się również art. 19 ust. 1 u.r.t., zgodnie
z którym „Działalność nadawcy polegająca na tworzeniu i zestawianiu programu prowadzona jest
w formie redakcji w rozumieniu przepisów prawa prasowego”; por.: J. Sobczak, Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Poznań 1994, s. 19.
6
Szerzej na ten temat por.: L. Jaworski, „Prasa i inne środki społecznego przekazu” – analiza pojęciowa oraz jej konsekwencje na gruncie art. 14 Konstytucji R.P., „Themis Polska Nova”
2014, nr 5.
7
Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 5 w zw. z pkt. 1 in fine pojęcie prasy obejmuje również dziennikarza.
8
Por. np.: art. 3, 3a, 4 oraz 11 pr.pr.
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nymi obowiązkami i odpowiedzialnością wynikającymi z korzystania z nich9.
Wolność prasy nie może być bowiem rozumiana „jako uprawnienie do przekazywania do publicznej wiadomości faktów niezgodnych z rzeczywistością, których
następstwem jest przedstawianie określonych osób w nieprawdziwym, godzącym
w ich dobra osobiste świetle, bez wyraźnej potrzeby. Nie leży w interesie obywateli zapoznawanie się z publikacjami prasowymi, które przez nieprawdziwe fakty
wypaczają rzeczywistość, wprowadzają w błąd, a tym samym podważają zaufanie również do prasowych przekazów. Zarówno wolność prasy, jak i prawo obywateli do informacji nie mają absolutnego charakteru, ponieważ powinny być
odpowiednio ważone z prawem jednostki do rzetelnego przedstawiania jej
działań, które są przedmiotem publicznego osądu”10. Nie może budzić żadnej
wątpliwości, że „opinia publiczna nie jest zainteresowana otrzymywaniem i rozpowszechnianiem informacji wprowadzających w błąd. Wręcz przeciwnie –
fałszywa informacja godzi w interes publiczny, podważa bowiem zaufanie do
państwa, jego organów i instytucji, a co paradoksalne także do prasy. Fałszywa
informacja nie może nigdy realizować ważnego interesu społecznego. Interesu
tego nie wolno mylić z motywami, którymi kierował się dziennikarz, przekazując
zebrany materiał. Istnienie tego interesu nie może być oceniane z punktu widzenia złych lub dobrych intencji istniejących po stronie dziennikarza – których
ustalenie i udowodnienie byłoby procesowo niezwykle trudne, jeśli nie wręcz
niemożliwe – lecz z punktu widzenia wartości i korzyści, jaką odnosi społeczeństwo z publikacji. Interes publiczny nie jest kategorią pustą, lecz znajduje umocowanie normatywne w art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji. Podkreślenia wymaga, że
fałszywa informacja – niezależnie od tego, jak ją ocenić z punktu widzenia prawa
karnego czy cywilnego – nie stanowi realizacji prawa do informacji, a zatem nie
może realizować interesu publicznego. Interes ten nie odnosi żadnej korzyści
z informacji fałszywej, wprowadzającej opinię publiczną w błąd, niedającej się
zatem wykorzystać zgodnie z tym interesem, bo nieprzyczyniającej się do opisu
rzeczywistości”11. Jeżeli więc ma być urzeczywistnione prawo obywateli, o któJak zauważa P. Wiśniewski ([w:] W. Lis, P. Wiśniewski, Z. Husak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2012, s. 15): „Wolność pociąga za sobą odpowiedzialność. Zasada ta dotyczy
zarówno formy, jak i treści przekazu oraz wynikających z nich konsekwencji. Między wolnością
i odpowiedzialnością istnieje ścisła korelacja. Wolność warunkuje odpowiedzialność, a odpowiedzialność warunkuje wolność (człowiek o tyle będzie działał w sposób wolny, o ile będzie
fundamentalnie odpowiedzialny). Odpowiedzialność warunkuje odpowiedzialność, to znaczy, że
odpowiedzialność nie jest czymś jednostkowym, ale tworzy łańcuch wzajemnych zależności”.
Por. także: M. Drożdż, Wolny człowiek w wolnych mediach, [w:] Wolność w mediach. Między
poprawnością a odpowiedzialnością, red. M. Drożdż, Tarnów 2010, s. 9–13; M. Drożdż, Wolność
komunikowania w przestrzeni wartości, [w:] Wolność w mediach. Między poprawnością a odpowiedzialnością, red. M. Drożdż, Tarnów 2010, s. 17–28.
10
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2011 r., sygn. akt I CSK 548/10, Legalis.
11
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. akt III KK 236/06, OSN
2007, nr 6, poz. 50.
9
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rym mowa w powołanym powyżej art. 1 pr.pr., prasa musi prawdziwie przedstawiać omawiane zjawiska12, a praca dziennikarza musi podlegać określonym standardom gwarantującym należyte wywiązywanie się z realizowanych przez niego
zadań w służbie społeczeństwu i państwu13. Jednym zaś z takich standardów jest
obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzenia zgodności z prawdą
uzyskanych wiadomości lub podania ich źródła (art. 12 ust. 1 pr.pr.). Nierzetelna
czy wręcz nieprawdziwa informacja stoi w sprzeczności z realizacją prawa do
kontroli i krytyki społecznej14. Nie ma też nic wspólnego z realizowaniem wolności wypowiedzi i zaprzecza wręcz przesłankom uzasadniającym konstytucyjną
zasadę wolności prasy15. „Nie budzi zatem żadnych wątpliwości zarówno fakt
umiejscowienia wskazanych obowiązków w ustawie określającej status zawodu
dziennikarskiego, jak i wniosek, że zawarte w niej postanowienia wynikają z tych
samych aksjologicznych podstaw, które przesądziły o treści normatywnych rozwiązań konstytucyjnych i prawnokarnych. Wymagania prawdziwości informacji
oraz warsztatowej rzetelności stanowią więc rozstrzygające kryteria ustalania
granicy wolności wypowiedzi i prawa do krytyki”16. Jak słusznie bowiem podkreśla J. Sobczak17: „granicą wolności słowa i wolności prasy jest kłamstwo; tam
gdzie się ono zaczyna, kończy się wolność prasy”. Odnosząc się zaś do publikowania informacji dotyczących innych osób, autor ten zauważa, że informacje te
„muszą być weryfikowane w pełnym zakresie. Muszą być one sprawdzone co do
tego, czy są zgodne z prawdą lub oparte o pewne i wiarygodne źródło informacji”18.
Por.: art. 6 ust. 1 pr.pr.
Por.: art. 10 ust. 1 pr.pr.
14
Zgodnie z art. 41 pr.pr.: „Publikowanie zgodnych z prawdą i rzetelnych sprawozdań z jawnych posiedzeń Sejmu, rad narodowych oraz ich organów, a także publikowanie rzetelnych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego ujemnych ocen dzieł naukowych lub artystycznych
albo innej działalności twórczej, zawodowej lub publicznej służy realizacji zadań określonych
w art. 1 i pozostaje pod ochroną prawa; przepis ten stosuje się odpowiednio do satyry i karykatury”. Jednocześnie w myśl art. 44 ust. 1 pr.pr.: „Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową – podlega
grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. Przy okazji zacytowania art. 41 pr.pr. warto wyrazić
zdziwienie, że w obowiązujących przepisach prawa prasowego wciąż funkcjonują nieistniejące
już dziś instytucje (jak wymienione tu rady narodowe) czy odesłania do nieobowiązujących już
aktów prawnych, jak w wypadku art. 2 pr.pr. Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej czy
w wypadku art. 16 ust. 1 pr.pr. Kodeksu karnego z 1969 r. Okazji do przeprowadzenia zmian
w tym zakresie było w ramach licznych nowelizacji ustawy bardzo wiele.
15
Por.: B. Kosmus wspólnie z Ł. Syldatkiem, [w:] Prawo prasowe. Komentarz, wyd. 2, red.
B. Kosmus, G. Kuczyński, Warszawa 2013, s. 147.
16
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2004 r., sygn. akt V KK 70/04, OSNK
2004, nr 9, poz. 86. Por. także: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2001 r.
(sygn. akt IV KKN 165/97, OSN 2002, nr 3–4, poz. 28), w myśl którego dziennikarskie prawo
do krytyki, wywodzące się z Konstytucji R.P. i z art. 41 pr.pr. nie jest nieograniczone i nie może
być rozumiane jako prawo stawiania gołosłownych bądź niedostatecznie sprawdzonych zarzutów.
17
J. Sobczak, Ustawa Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999, s. 92.
18
Ibidem, s. 166.
12
13
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„Nieprawda nie realizuje idei wolności wypowiedzi i nie służy żadnej innej
wartości, a więc i obronie społecznie uzasadnionego interesu, bo czynienie zła
nie przysparza dobra. Nie oczekuje jej również odbiorca informacji, skoro nie
urzeczywistnia jego prawa do informacji rzetelnej, lecz lekceważy go, dezinformuje i traktuje przedmiotowo. Nieprawda sprzeniewierza się idei wolności wypowiedzi, deprecjonując samą jej istotę. Inne rozumienie swobody wyrażania
poglądów, w tym prawa do krytyki, wyrażałoby aprobatę dla stałego obniżania
kulturowych standardów oraz redukcji poziomu przyzwoitości, wrażliwości i odpowiedzialności”19. Odnosząc się do dziennikarskiego obowiązku dążenia do
poznania i przedstawienia prawdy, Bogdan Michalski wyjaśnia20: „Pojęcie prawdy z punktu widzenia poznawczego i filozoficznego jest wysoce złożone, niemniej dla ograniczonych celów praktycznych można przyjąć, iż jest to zgodność
twierdzeń lub ustaleń odnoszących się do ludzi, faktów i stanów rzeczy z tym, co
rzeczywiście jest albo było możliwe do ustalenia. Prawda musi zatem mieć charakter obiektywny i dane nie mogą być przedstawione w sposób mogący zmienić
u odbiorcy ich odbiór (tzw. manipulacja). Przykładem niewłaściwego przedstawienia prawdy jest np. koloryzowanie, fragmentaryczność informacji, zastępowanie części faktograficznej komentarzem, nadmierne przemieszczanie relacji
własnymi emocjami, przesada itp. Obiektywny charakter prawdy oznacza jej
zgodność z rzeczywistością oraz iż ustalenia dokonano zgodnie z ogólnie
przyjętymi zasadami logicznego myślenia, a także istniejącym stanem wiedzy.
Wyklucza to możliwość zastąpienia prawdy obiektywnej subiektywną prawdą
dziennikarza”. Samo subiektywne przekonanie dziennikarza o prawdziwości publikowanych informacji nie spełnia bowiem wymagań zawartych w art. 12 ust. 1
pkt 1 pr.pr.21. Dziennikarz jest zobowiązany do weryfikacji uzyskanych informacji pod kątem ich zgodności z prawdą, „zwłaszcza zaś w sytuacji, gdy informacje
te pochodzą od stron konfliktu, a więc osoby, której relacjom trudno a priori
nadać walor obiektywizmu, czy też oparte są na relacjach osób anonimowych,
których wiedza co do określonych okoliczności może być nie tylko niepełna, ale
też nieprawdziwa”22. Trzeba mieć jednocześnie na uwadze treść art. 10 ust. 1
pr.pr., zgodnie z którym zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu, a dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa. Za takie
działanie nie sposób będzie uznać w szczególności informowanie społeczeństwa
przez dziennikarza o własnych negatywnych osądach dotyczących np. działalno19
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2004 r., sygn. akt V KK 70/04, OSNK
2004, nr 9, poz. 86.
20
B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998, s. 81.
21
Zob.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2000 r., sygn. akt V KKN 171/98,
OSN 2001, nr 3–4, poz. 31.
22
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I Aca 162/13,
Legalis.
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ści politycznej jakiejś osoby i podawanie społeczeństwu własnej pejoratywnej
oceny, jako ogólnie panującego osądu społecznego, gdyż jest to twierdzenie nieprawdziwe. „Nie można napiętnować cudzego działania, jako sprzecznego z wolą
ogółu, jeśli się nie przedstawi źródła takiej informacji”23. Odsyłając w zakresie
obowiązków dziennikarskich do norm etycznych, ustawodawca, jak wielokrotnie
podkreślano w doktrynie, ma na myśli nie tylko kodeksy etyczne rozmaitych stowarzyszeń dziennikarskich bądź wewnętrzne kodeksy redakcji i stacji nadawczych, lecz także całą gamę norm etycznych, które nie zostały objęte zbiorami
etyki normatywnej (kodeksów etycznych), oraz wskazania zawarte w międzynarodowych zasadach etyki dziennikarskiej m.in. w: Deklaracji Meksykańskiej
z 1980 r., Deklaracji Paryskiej z 1985 r. oraz w uchwalonej 1 lipca 1993 r. Deklaracji 1003 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W tym ostatnim akcie
stwierdzono wyraźnie i jednoznacznie, że przekazywanie informacji powinno
być oparte na prawdzie, poparte stosowną weryfikacją i udokumentowaniem zebranych materiałów, bezstronnością przekazu zarówno w prezentacji, opisie, jak
i narracji, podkreślając, że plotka nie może być przekazywana jako informacja24.
Pojęcie staranności, jaką dziennikarz jest zobowiązany zachować przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, nie zostało w prawie prasowym zdefiniowane. Zostało ono natomiast określone jako „szczególna staranność” oraz
uzupełnione przez obowiązek „rzetelności”. Podejmując zatem próbę jego doprecyzowania na gruncie prawa prasowego, należy odwołać się do innych przepisów,
dorobku doktryny oraz bogatego orzecznictwa w tym zakresie. Odnosząc się do
należytej staranności, Kodeks cywilny25 w art. 355 mówi o staranności ogólnie
wymaganej w stosunkach danego rodzaju (§ 1), podwyższając ten miernik w sferze stosunków profesjonalnych, gdzie określa się go przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności (§ 2). Miernik wskazany w art. 355
§ 2 k.c. stanowi oczywiście jakiś trop, choć wymaga zaznaczenia, że Kodeks
odnosi go bezpośrednio do „staranności dłużnika w zakresie prowadzonej przez
niego działalności gospodarczej”, automatycznie uwzględnianej w ramach stosunku prawnego związanego z wykonywaniem tej działalności, „a więc bez
względu na to, czy z samego charakteru takiego stosunku, jego rodzaju i treści
płyną jakieś konkretne wskazania dotyczące profesjonalnych wymagań wobec
dłużnika”26. W judykaturze i doktrynie odnośnie do wzorców typu zawodowego
mówi się o staranności dobrego adwokata, lekarza, kierowcy, nauczyciela. Wskazuje się jednak, że nie chodzi tu o jakiś szczególny czy kwalifikowany typ staIbidem.
Zob.: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2002 r., sygn. akt IV KKN
634/99, OSNKW 2003, nr 3–4, poz. 33.
25
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121
(dalej: k.c.).
26
M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny, t. I: Komentarz. Art. 1–449(10), wyd. 7, Warszawa 2013,
s. 959.
23

24
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ranności, podnosząc, że „odniesienie zawodowe” następuje w ramach jednego
rodzaju stosunków i przy zachowaniu skali porównawczej odpowiedniej do tychże stosunków. Podkreśla się przy tym, że nawet w takich sytuacjach oczekiwana
staranność to „staranność należyta”27. Dla nas istotną wskazówką wynikającą
z przytoczonej tu regulacji Kodeksu cywilnego będzie zatem to, że sam fakt profesjonalnego (zawodowego) wykonywania określonych czynności determinuje
miarę oceny staranności, z jaką te czynności są wykonywane. W pełni jest więc
uzasadnione i zrozumiałe, że w odniesieniu do niektórych zawodów, ze względu
na ich wagę społeczną, miara ta ulega wyraźnemu podwyższeniu (np. w stosunku do zawodu lekarza)28. Nie ulega wątpliwości, że do takich właśnie podwyższonych mierników staranności nawiązuje art. 12 ust. 1 pr.pr. Różnica między
formułowanym w stosunku do dziennikarzy wymogiem „szczególnej staranności” a oczekiwaniami wobec innych zawodów zasadza się na oczekiwaniu od
dziennikarzy nie tylko zwykłego profesjonalizmu, rutynowego wyczerpania procedur zawodowych, a na dołożeniu starań, aby być nie tylko sprawnym zawodowo, poszukującym sensacji, tropiącym nieprawidłowości i niepraworządność,
lecz także człowiekiem widzącym racje nie tylko jednej strony, a w pierwszym
rzędzie piszącym prawdę i rzetelnym29. Skala staranności została tu podniesiona
do „szczególnej”, a zatem, co podkreśla się w orzecznictwie i literaturze, „pracę dziennikarza ma więc cechować staranność wyjątkowa, ponadprzeciętna. […]
dziennikarz nieprzestrzegający zasad szczególnej staranności i rzetelności, może
być w razie procesu potraktowany przez sąd jak lekarz, który popełni tzw. błąd
w sztuce lekarskiej”30. Konstatacja taka nie może być zaskakująca. Ze względu na
„zasięg rażenia” prasy dziennikarz posługujący się nierzetelnymi czy nieprawdziwymi informacjami może wyrządzić komuś niepowetowaną krzywdę, np. pomówieniem, której nie będzie potem w stanie „odkręcić” żadne sprostowanie czy
opublikowanie oświadczenia, o którym mowa w art. 24 k.c.31. Zatem w pełni jest
zrozumiałe, że Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że dziennikarski obowiązek
zachowania szczególnej staranności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych oznacza staranność kwalifikowaną32. Bogdan Michalski ocenia
27
Zob.: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2002 r., sygn. akt IV KKN
634/99, OSNKW 2003, nr 3–4, poz. 33. Por. także: W. Wiśniewski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. III, cz. 1, red. J. Gudowski, Warszawa 2013, s. 40–42.
28
Por.: E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007, s. 58 oraz wskazana
tam literatura.
29
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2002 r., sygn. akt IV KKN
634/99, OSNKW 2003, nr 3–4, poz. 33.
30
Ibidem. Por. także: I. Dobosz, Procesy prasowe w Polsce w latach 1960–1975, Kraków
1979, s. 109.
31
Por.: B. Michalski, Podstawowe problemy…, s. 80.
32
Por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1987 r., sygn. akt II CR 269/87, OSNC
1989, nr 4, poz.66 oraz postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 października
2001 r., sygn. akt IV KKN 165/97, OSN 2002, nr 3–4, poz. 28.
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miernik szczególnej staranności jako drugi w pięciostopniowej skali rodzajów
staranności – zaraz po najwyższej staranności polegającej na dokonaniu wszystkich możliwych czynności (do realnych granic możliwości) zgodnie z wysokimi
i specjalistycznymi kwalifikacjami zawodowymi33. Autor ten zauważa przy tym,
że „wymóg szczególnej staranności dziennikarskiej ma charakter kierunkowy,
gdyż odnosi się głównie do poszukiwania prawdy wymaganej w art. 6 ust. 1
pr.pr. Dziennikarz jest zobowiązany do wykonania wszystkich możliwych czynności wymagających specjalistycznych kwalifikacji zawodowych, a związanych
z poszukiwaniem prawdy w sposób dokładny i sumienny, odznaczający się krytycyzmem i dbałością o szczegóły. Nie mniej starannie powinien zweryfikować
materiał prasowy i przygotować go do publikacji – odnosi się to także do redaktorów. Powyższe działania odnoszą się do: stanu faktycznego, stanu prawnego
i formy opracowania”34. Braku szczególnej staranności będzie dowodzić: odstąpienie od weryfikacji danych, brak krytycyzmu w stosunku do materiałów, brak
sumienności, brak staranności przy wykorzystaniu materiału prasowego, a także
brak obiektywizmu, tendencyjność, niedokładność, stwarzanie określonego klimatu psychicznego, stronniczość, brak przedstawienia stanowiska strony przeciwnej, niepełne przedstawienie okoliczności sprawy35.
Obowiązek szczególnej staranności dziennikarza ustawodawca uzupełnia
jeszcze wymogiem „rzetelności”. W orzecznictwie wskazuje się, że przez pojęcie
rzetelności należy rozumieć: uczciwość, solidność, obowiązkowość, konkretność, odpowiedzialność za słowo, zgodność z zasadami sztuki, niewprowadzanie w błąd, obiektywizm, bezstronność (co do prezentacji, opisu i narracji),
niedziałanie „pod z góry założoną tezę”, krytycyzm w stosunku do uzyskanych
materiałów (w tym nieopieranie się na źródle budzącym wątpliwości co do jego
wiarygodności czy obiektywności). Zachowanie rzetelności, do jakiej jest zobowiązany w świetle prawa prasowego dziennikarz, przejawia się w szczególności
w ukazaniu całościowego, obiektywnego obrazu opisywanej rzeczywistości36.
Chodzić tu będzie o taką relację, w której w pierwszej kolejności nastąpi oddzielenie ustaleń faktycznych (nawet jeżeli zostaną tam wprowadzone przez dziennikarza pewne zastrzeżenia) od komentarza dziennikarza, od jego ocen i krytyki.
Przejawem realizacji obowiązku rzetelności będzie bez wątpienia zachowanie
lojalności w wykorzystywaniu i przekazywaniu uzyskanych informacji oraz innych danych, a także respektowanie prawa do autorstwa utworu (art. 16 pkt 1

33
Ibidem. Wspomniana skala obejmuje: 1) najwyższą staranność, 2) szczególną staranność,
3) należytą staranność, 4) niezbędną staranność, 5) minimalną staranność.
34
Ibidem, s. 80–81.
35
Zob.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I Aca 162/13,
Legalis.
36
Por.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. akt I ACa 1014/12,
Legalis.
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ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych37) oraz prawa do anonimatu
(art. 15 ust. 1 pr.pr.)38. Lojalność dziennikarska będąca wyrazem jego rzetelności
odnosi się zarówno do tych, którzy dostarczyli materiał prasowy lub byli źródłem informacji w nim wykorzystanych, jak i odbiorców przekazu (czytelników,
słuchaczy, widzów). W szczególności w stosunku do tych ostatnich wyklucza
to „manipulowanie materiałem w celu zasugerowania odbiorcy niezgodnego
z rzeczywistością stanu rzeczy”39. Zdaniem B. Michalskiego, zastrzeżenie to
„nie odnosi się do komentarza – nawet jeśli będzie on udziwniony lub częściowo niezgodny z przedstawionymi faktami, choć nie może być obelżywy bądź
zniesławiający – jest on bowiem subiektywną wypowiedzią, oceną dziennikarza
podejmowaną na własne ryzyko; niemniej prawo do swobodnego komentowania
jest ograniczone od strony subiektywnej dobrą wiarą dziennikarza, zaś obiektywnej – obowiązkiem takiego przedstawienia faktów, że czytelnik jest w stanie
samodzielnie je ocenić”40 (s. 83–84). Podzielając generalnie stanowisko Autora,
pozwolę sobie zauważyć, że trochę sam sobie przeczy. Komentarz jest oczywiście
„subiektywną wypowiedzią, oceną dziennikarza”. Nie sposób traktować go jednak jako rzetelnego, jeżeli jego celem jest „zasugerowanie odbiorcy niezgodnego
z rzeczywistością stanu rzeczy”. Każda bowiem manipulacja materiałem prasowym jako nieuczciwa i wprowadzająca w błąd musi zostać uznana właśnie za
przejaw braku rzetelności dziennikarskiej. Wskazane natomiast w cytowanej wypowiedzi Autora granice prawa do swobodnego komentowania de facto po prostu
taką manipulację wykluczają. Jak zresztą B. Michalski zauważa w dalszym toku
swojego wywodu, prawo to może podlegać ograniczeniom zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i etycznego. „Istotnym elementem rzetelności zawodowej
– zwłaszcza w sprawach wątpliwych jest poinformowanie odbiorcy (zastrzeżenie)
o lukach informacyjnych, metodzie ustalenia lub nawet o wątpliwościach autora,
względnie nawet o niemożliwości ustalenia prawdy. Obowiązek poszukiwania
prawdy nie oznacza bowiem uzależnienia publikacji od jej znalezienia. W praktyce prasowej nierzadko ustalenie prawdy jest niemożliwe; wówczas jednak rzetelność dziennikarska zobowiązuje do ujawnienia tego i, rzecz jasna, zwiększonej
ostrożności w komentarzach i ocenach”41. Jak słusznie podkreślono w literaturze,
dziennikarz może się mylić, nie może jednak kłamać42. Także Sąd Najwyższy
zauważa, że również tytuł danej publikacji prasowej, będący przecież jej integralną częścią, powinien odpowiadać zasadom rzetelnego dziennikarstwa. Dlatego
tytuł wypaczający treść całkowicie rzetelnego materiału prasowego może stanoUstawa z dnia 4 lutego 1994 r., tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.
Por.: B. Michalski, Podstawowe problemy…, s. 83.
39
Ibidem.
40
Ibidem, s. 83–84.
41
Ibidem, s. 84.
42
Por.: I. C. Kamiński, Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu, Kraków 2003, s. 233; E. Nowińska, Wolność wypowiedzi…, s. 62.
37

38
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wić samodzielne źródło odpowiedzialności prasy43. Bez zachowania rzetelności
dziennikarskiej nie jest możliwa prawidłowa realizacja zadań prasy oraz respektowanie praw osób, do których odnosi się materiał prasowy. Rzeczowe i rzetelne
przedstawienie sprawy pozwala jednocześnie na zakwalifikowanie takiego działania jako mieszczącego się w granicach wolności słowa44.
W literaturze zwraca się uwagę, że wymóg „staranności” odnosi się głównie
do intelektualnych parametrów ilościowych, wymóg zaś „rzetelności” głównie
do intelektualnych parametrów jakościowych wypowiedzi45. Należy jednak zauważyć, że oba te wymogi dopełniają się wzajemnie, tworząc pewien całościowy
aspekt sposobu realizowania obowiązku dziennikarza przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych. Do obu też należy odnieść zawarte w art. 12 ust. 1
pkt 1 pr.pr. podwyższenie miernika oceny, określonego jako „szczególnej”, a zatem chodzi tu zarówno o „szczególną staranność”, jak i „szczególną rzetelność”.
Nie oznacza to oczywiście, że w świetle konkretnego stanu faktycznego brak
zachowania któregoś z tych wymogów nie będzie miał samodzielnego, decydującego znaczenia. Przeciwnie – każdy z nich powinien podlegać samodzielnej
ocenie i może przesądzać o odpowiedzialności dziennikarza z tytułu jego niedopełnienia. W praktyce jednak trudno wyobrazić sobie realizację obowiązku
zachowania „szczególnej staranności” bez realizacji wymogu rzetelności, choćby
w zakresie dokonywania przez dziennikarza oceny zebranych materiałów oraz
wiarygodności źródeł informacji. Wydaje się, że powołane w niniejszym opracowaniu orzecznictwo potwierdza zaprezentowany tu sposób rozumowania.
Trzeba podkreślić, że zachowanie szczególnej staranności i rzetelności obejmuje zarówno fazę zbierania materiału prasowego, jak i jego wykorzystania46. Na
etapie wykorzystania istotne jest przede wszystkim rozważenie powagi zarzutu,
znaczenia informacji z punktu widzenia usprawiedliwionego zainteresowania
społeczeństwa oraz potrzeby (pilności) publikacji, a także wszechstronne, a nie selektywne, przekazanie informacji, przedstawienie wszystkich okoliczności i niedziałanie „pod z góry założoną tezę”47. Jacek Sobczak zwraca uwagę, że „stopień
staranności dziennikarza różnić się może w zależności od wiarygodności źródła
informacji, jej pilności oraz rodzaju przekazu prasowego. Niewątpliwie staranność
dziennikarza może być mniejsza, gdy informatorem jest uznany autorytet w okrePor. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 12 lipca 2002 r., sygn. akt V CKN 1095/00, OSNC
2003, nr 11, poz. 153 oraz z dnia 20 lutego 2002 r., sygn. akt I CK 339/03, Legalis. Por. także:
B. Kosmus wspólnie z Ł. Syldatkiem, [w:] Prawo prasowe…, s. 153, wraz ze wskazanymi tam
orzecznictwem i literaturą.
44
Por.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I Aca 162/13,
Legalis.
45
Por.: B. Kosmus wspólnie z Ł. Syldatkiem, [w:] Prawo prasowe…, s. 149, wraz ze wskazaną tam literaturą.
46
Por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 8 października 1987 r. (sygn. akt II CR 269/87,
OSNC 1989, nr 4, poz. 66) oraz z dnia 11 lutego 2011 r., sygn. akt I CSK 334/10, Legalis.
47
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2011 r., sygn. akt I CSK 334/10, Legalis.
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ślonej sprawie bądź gdy informuje go podmiot należący do kręgu publicznego
zaufania, urzędnik administracji rządowej lub samorządowej, a także wtedy, gdy
informacja ze względu na swą wagę – ale nie sensacyjność – jest szczególnie pilna.
Nie oznacza to jednak, iż wiadomości pochodzących z tych źródeł dziennikarz
nie musi sprawdzić. Kiedy sprawdzenie informacji okazuje się zupełnie niemożliwe, obowiązkiem dziennikarza będzie wskazanie źródła prezentowanych informacji”48. Zwraca się również uwagę na powinność autora materiału prasowego
umożliwienia osobom, których materiał bezpośrednio dotyczy, zajęcia stanowiska
oraz ujęcia argumentacji przedstawionej przez zainteresowanego w treści publikacji49. Sąd Najwyższy podkreślił jednak zarazem, że nie we wszystkich sytuacjach
zwrócenie się do osoby, o której chce się pisać, jest niezbędne50. „Inne bowiem
są reguły zbierania materiału do przygotowywanej dopiero publikacji prasowej,
a inne prowadzenia przez dziennikarza rozmowy w emitowanej »na żywo« audycji radiowej czy telewizyjnej. Na ten aspekt zwrócono już uwagę w orzecznictwie,
przyjmując, że forma dziennikarskiego przekazu może mieć znaczenie przy ocenie spełnienia obowiązku zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy
wykorzystaniu informacji. W judykaturze podkreślono, że przepisy prawa prasowego nie dają podstaw do przyjęcia, by granice obowiązku dziennikarza sięgały
aż do powinności wstrzymania publikacji do chwili zweryfikowania wszystkich
twierdzeń, tym bardziej że prowadziłoby to do zakłócenia równowagi praw do
ochrony dóbr osobistych i do wolności mediów (zob. uzasadnienie uchwały składu
siedmiu sędziów SN z dnia 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04, OSN 2005, nr 7–8,
poz. 114). Restryktywne rozumienie istnienia obowiązku weryfikowania każdej
informacji poprzez kontakt z osobą, której ona dotyczy, będzie niekiedy wręcz
niemożliwe, zwłaszcza w emitowanych »na żywo« programach publicystycznych,
w których określona wypowiedź jest niekiedy bezpośrednią reakcją na poprzedzającą ją wypowiedź innego uczestnika audycji”51.

2. PODANIE ŹRÓDŁA WIADOMOŚCI
W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 pr.pr. dziennikarz jest zobowiązany w ramach
szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów
J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 413. Co do kwestii „sensacyjności informacji” Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 12 stycznia 2011 r., sygn. akt
I ACa 1141/10, Legalis, wyraził stanowisko, że „sensacyjna treść materiału prasowego nie może
przesłaniać obowiązku dziennikarskiego w zakresie zachowania dokładności, dbałości o szczegóły, konkretności, a także odpowiedzialności za słowo przy opracowywaniu materiału prasowego”.
49
Tak: B. Kosmus wspólnie z Ł. Syldatkiem, [w:] Prawo prasowe…, s. 152.
50
Por.: wyrok SN z dnia 24 stycznia 2008 r., sygn. akt I CSK 338/07, Legalis.
51
Wyrok SN z dnia 8 lutego 2008 r., sygn. akt I CSK 385/07, Legalis.
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prasowych „sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać
ich źródło”. Mimo zastosowania w przytoczonym przepisie funktora „lub” nie
sposób bronić stanowiska, że samo podanie źródła może w każdej sytuacji stanowić o dopełnieniu ciążącego na dziennikarzu obowiązku. Jak słusznie podkreśla I. Dobosz52, samo wskazanie źródła informacji (nawet w wypadku tzw.
źródła oficjalnego) nie zawsze będzie wystarczać do uwolnienia dziennikarza
od odpowiedzialności, zwłaszcza karnej. Zniesławieniem będzie przecież również powtórzenie za kimś zniesławiającej informacji, np. w efekcie dokonania jej
przedruku z innej gazety lub zacytowania takiej widomości podanej uprzednio
w radiu albo telewizji. Warto zauważyć, że już na tle art. 255 Kodeksu karnego
z 1932 r.53 ustalił się pogląd, że podanie źródła nie uwalnia od odpowiedzialności za zniesławienie54. Odpowiedzialność natomiast za zacytowanie wypowiedzi
zniesławiającej będzie wyłączona wtedy, kiedy cytujący wyraźnie i rzeczywiście
dystansuje się od niej lub wręcz przytacza ją po to, by następnie zwalczać zawarty w niej pogląd55. W myśl wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia
1 sierpnia 2013 r.56 „nie znosi odpowiedzialności z tytułu ochrony dóbr osobistych
odwołanie się do ocen i opinii wyrażanych przez inne podmioty, ujawnione bądź
nieujawnione w materiale prasowym. […] Autor artykułu powinien uwzględnić,
że osoby, z którymi rozmawia przygotowując materiał prasowy, mogą być zainteresowane w określonym przedstawieniu danego tematu, a przez to nie zawsze
można je traktować jako osoby wiarygodne, nie mogą więc być uznane za źródło
obiektywnie wiarygodne. Tym samym powołanie w artykule źródła informacji
nie wyłącza bezprawności działania autora, który musi rzetelnie zbierać materiały do swej publikacji, w tym weryfikować uzyskane wiadomości”57. Podobnie
też posiadanie przez dziennikarza informacji z niepojedynczego źródła nie stanowi o braku konieczności weryfikacji tych informacji. Rzetelnemu dziennikarstwu powinna być bowiem obca tzw. prawda statystyczna58. Z faktu zaś, że pewne
pogłoski, plotki bądź nieprawdziwe wiadomości artykułuje większa grupa ludzi
nie wynika jeszcze, że są one prawdziwe59. Należy podzielić tu stanowisko Sądu

I. Dobosz, Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa 2006, s. 223.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny, Dz.U.
nr 60, poz. 571 z późn. zm.
54
Por.: J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 575.
55
Tak: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1997 r., sygn. akt I KZP 5/97,
OSN 1997, nr 5–6, poz. 44.
56
Sygn. akt VI ACa 902/12, Legalis.
57
Por.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2012 r., sygn. akt VI ACa
728/12, Legalis.
58
Por.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 stycznia 2011 r., sygn. akt I ACa
1141/10, Legalis.
59
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2002 r., sygn. akt IV KKN
634/99, OSNKW 2003, nr 3–4, poz. 33.
52
53
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Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 27 lutego 2003 r.60, że „sam fakt podania
jakiegokolwiek źródła pozyskania wiadomości nie jest równoznaczny z wypełnieniem powinności szczególnej staranności i rzetelności dziennikarskiej”. Sąd Najwyższy wielokrotnie zwracał uwagę na to, że szczególna staranność i rzetelność,
nawet w wypadku zacytowania źródła informacji (o ile informacja nie pochodzi
od osoby będącej autorytetem w danej sprawie albo od osoby należącej do kręgu
osób zaufania publicznego), powinna zobowiązywać dziennikarza do sprawdzenia tej informacji za pomocą innych dostępnych źródeł oraz umożliwienia osobie
zainteresowanej ustosunkowania się do uzyskanych informacji, tak aby dochować wierności zasadzie bezstronnego i obiektywnego przedstawiania wszystkich
okoliczności61. W wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r.62 Sąd Najwyższy stwierdził
zaś, że „w odniesieniu do ocen, które nie podlegają weryfikacji według kryterium
prawdy i fałszu, dziennikarz powinien wykazać, że wyrażona przez niego opinia
czy ocena została oparta na źródłach zebranych i wykorzystanych ze szczególną
starannością, dających podstawy do jej wyrażenia. Dziennikarz powinien sprawdzić wiarygodność informacji we wszystkich dostępnych źródłach, zweryfikować
ją w możliwie najbardziej wszechstronny sposób i umożliwić osobie zainteresowanej wypowiedzenie się w tym przedmiocie, a także przedstawić jej stanowisko.
Nie musi jednak uwierzyć w jej wersję ani podzielić jej stanowiska, ma prawo podejść do niego krytycznie i rozsądnie je oceniając, przedstawić własną wersję”63.
W ramach omawianego w tym miejscu zagadnienia należy jeszcze zauważyć,
że zgodnie z art. 42 pr.pr. „Redaktor nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Polską Agencję Prasową oraz za treść komunikatów
urzędowych, o których mowa w art. 3464, jak również za treść orzeczeń i ogłoSygn. akt IV CKN 1846/00, Legalis. Por. także: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 maja
1999 r., sygn. akt I CKN 16/98, OSNC 2000, nr 2, poz. 25, w myśl którego „powołujący się na cudzą wypowiedź nie jest wolny od obowiązku zachowania staranności w dążeniu do sprawdzenia
prawdziwości zarzutów zawartych w tej wypowiedzi”.
61
Por.: w szczególności wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2000 r. (sygn. akt
V KKN 171/98, OSN 2001, nr 3–4, poz. 31), postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 17 października 2001 r. (sygn. akt IV KKN 165/97, OSN 2002, nr 3–4, poz. 28) oraz z dnia 17 października 2002 r. (sygn. akt IV KKN 634/99, OSNKW 2003, nr 3–4, poz. 33), a także uchwała składu
7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2005 r. (sygn. akt III CZP 53/04, OSNC 2005,
nr 7–8, poz. 114), z uwzględnieniem jednak stanowisk wyrażonych w wyrokach Sądu Najwyższego: z dnia 24 stycznia 2008 r. (sygn. akt I CSK 338/07, Legalis) oraz z dnia 8 lutego 2008 r. (sygn.
akt I CSK 385/07, Legalis).
62
Sygn. akt I CSK 200/08, Legalis.
63
Por. także wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 9 czerwca 2005 r., sygn. akt III CK 622/04;
z dnia 6 grudnia 2005 r., sygn. akt I CK 204/05 oraz z dnia 17 kwietnia 2008 r., sygn. akt I CSK
543/07 – przytaczam za wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. akt I CSK
200/08, Legalis.
64
Zgodnie z art. 34 pr.pr.:
„1. Redaktor naczelny jest obowiązany opublikować nieodpłatnie, w miejscu i w czasie właściwym ze względu na tematykę i charakter publikacji, komunikat urzędowy pochodzący od naczelnych i centralnych organów państwowych, w tym pochodzący od naczelnych i centralnych
60
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szeń, o których mowa w art. 3565 (ust. 1). Wydawca i redaktor nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam opublikowanych zgodnie z art. 3666 (ust. 2)”.
W odniesieniu do odpowiedzialności za treści publikacji nadesłanych przez PAP
podzielam stanowisko wyrażone przez J. Sobczaka, że z przytoczonego tu przepisu wynika jedynie to, że redaktor za te treści odpowiedzialności nie ponosi, nie
oznacza to natomiast zwolnienia dziennikarzy z obowiązku ich sprawdzania67.

3. KWESTIA ODPOWIEDZIALNOŚCI (WZMIANKA)
Kwestie związane z ochroną dóbr osobistych informatorów i innych osób nie
są bezpośrednim przedmiotem niniejszej publikacji. Nie sposób jednak całkoorganów administracji państwowej, jeżeli został nadesłany przez rzecznika prasowego rządu ze
wskazaniem, że publikacja jest obowiązkowa.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy również:
1) wydanych na podstawie ustaw obwieszczeń, uchwał lub zarządzeń pochodzących od organów administracji rządowej w województwie, nadesłanych w formie zwięzłych komunikatów
w celu ogłoszenia w dzienniku lub odpowiednim czasopiśmie na terenie jego działania;
2) komunikatów przekazywanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie sytuacji kryzysowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590).
3. Komunikaty, o których mowa w ust. 1 i 2, należy opublikować, w uzgodnionym terminie,
bez dokonywania zmian, zamieszczania uwag i zaprzeczeń, a w razie braku uzgodnienia terminu
– w najbliższym przygotowywanym wydaniu”.
65
Zgodnie z art. 35 pr.pr.:
„1. Redaktor naczelny dziennika jest obowiązany opublikować odpłatnie we wskazanym lub
uzgodnionym terminie:
1) prawomocny wyrok sądu lub inne orzeczenie zawierające klauzulę o opublikowaniu,
2) ogłoszenie sądu lub innego organu państwowego.
2. Redaktor naczelny dziennika jest obowiązany opublikować nieodpłatnie, we wskazanym
lub uzgodnionym terminie, list gończy”.
66
Zgodnie z art. 36 pr.pr.:
„1. Prasa może zamieszczać odpłatne ogłoszenia i reklamy.
2. Ogłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Ogłoszenia i reklamy muszą być oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, iż nie stanowią one materiału redakcyjnego.
4. Wydawca i redaktor mają prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, jeżeli ich
treść lub forma jest sprzeczna z linią programową bądź charakterem publikacji.
5. Na żądanie organów upoważnionych do tego na podstawie odrębnych przepisów wydawca
lub redaktor są obowiązani do ujawnienia posiadanych nazw i adresów przedsiębiorców lub osób
fizycznych, zamieszczających odpłatne ogłoszenia lub reklamy w sprawach działalności gospodarczej. W tym wypadku art. 15 ust. 1 i 2 nie stosuje się”.
67
J. Sobczak, Prawo prasowe…, s. 413. Odmienne stanowisko: B. Kordasiewicz, Jednostka
wobec środków masowego przekazu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 42.
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wicie ich ominąć, skoro pozostają w ścisłym związku z omawianą tu regulacją,
rzutującą na ocenę zachowania dziennikarza właśnie w kontekście naruszania
owych dóbr – zarówno w świetle Kodeksu cywilnego68 jak i Kodeksu karnego69.
Nieprzypadkowo zresztą obowiązek chronienia dóbr osobistych, a ponadto interesów działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują
dziennikarzowi zaufanie, jest objęty tym samym artykułem prawa prasowego, co
obowiązek dotyczący „szczególnej staranności i rzetelności” (art. 12 ust. 1 pkt 2
pr.pr.). Jak już bowiem zauważyliśmy powyżej, charakter pracy dziennikarza oraz
funkcjonowania prasy potencjalnie stwarza duże możliwości naruszania tych
dóbr, przy jednoczesnym ogromnym zróżnicowaniu stanów faktycznych, w których to może nastąpić. Problematyka ta znalazła odzwierciedlenie w bardzo bogatym dorobku orzecznictwa sądowego. Bardzo istotne stanowisko w poruszonej
tu materii zajął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17 października 2002 r.70,
zgodnie z którym „sformułowany w art. 12 ust. 1 pkt 1 prawa prasowego wymóg
szczególnej staranności należy rozumieć jako zalecenie kierunkowe, wskazujące
na zasady oceniania zachowania dziennikarza m.in. przez sądy. Wymóg ten zakłada każdorazową potrzebę konstruowania modelu działania o szczególnie surowych, wymagających kryteriach, stanowiących wzorzec, z którym porównywać
należy kwestionowane zachowanie dziennikarza podczas wykorzystywania zebranych informacji. Wymóg szczególnej staranności to nakaz zachowania szczególnej, wyjątkowej ostrożności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów
prasowych. […] każde odstępstwo od zachowania »modelowego« musi oznaczać
brak staranności, a więc bezprawność działania”. Nie może natomiast ujść z pola
widzenia fakt, że na tle bardzo różnorodnych stanów faktycznych pojawiły się
w orzecznictwie rozbieżności co do kwestii, „czy postawienie nieprawdziwego
zarzutu w publikacji prasowej może być uznane za bezprawne naruszenie dóbr
osobistych (art. 24 § 1 k.c.), jeżeli dziennikarz zachował szczególną staranność
i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych (art. 12 ust. 1
pkt 1 Pr.pr.)?”71. Wskazano bowiem, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego zdecydowanie dominuje stanowisko, że nieprawdziwość godzącego w cześć zarzutu
rodzi odpowiedzialność z art. 24 k.c.72 niezależnie od wszystkich innych okolicz68
69

k.k.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm. (dalej:

70
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2002 r., sygn. akt IV KKN
634/99, OSNKW 2003, nr 3–4, poz. 33.
71
Zagadnienie prawne przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego we
wniosku z dnia 22 lipca 2004 r.
72
Artykuł 24 k.c. stanowi : „§ 1: Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła
czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on
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ności, zwłaszcza od tego, czy dziennikarz dopełnił obowiązków szczególnej staranności i rzetelności wynikających z prawa prasowego73. W orzecznictwie tym
jednak pojawiały się także wyroki traktujące odpowiedzialność dziennikarską
bardziej „liberalnie”. W wyrokach tych Sąd Najwyższy dopuszczał wyłączenie
odpowiedzialności dziennikarza za naruszenie czci w publikacji prasowej mimo
nieprawdziwości zarzutu74. Na gruncie analizy obu grup orzeczeń zostały wskazane argumenty przemawiające za rozstrzygnięciami przyjętymi w każdej z nich.
Na rzecz stanowiska uzależniającego możliwość wyłączenia odpowiedzialności dziennikarza za naruszenie czci od wykazania prawdziwości zarzutu
(niezależnie od ewentualnych dalszych przesłanek wyłączenia) wymieniono następujące argumenty:
1) postawienie komuś zniesławiającego zarzutu jest zawsze działaniem
sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, a tym samym bezprawnym,
i kwalifikacji tej nie może zmienić ani dobra wiara autora, ani dopełnienie wymogów staranności dziennikarskiej, są to bowiem okoliczności wyłączające tylko
jego winę, obojętną dla zastosowania art. 24 § 1 k.c.;
2) przesłanka bezprawności na gruncie art. 24 § 1 k.c. ma charakter samoistny i obiektywny, co wyklucza uznanie dobrej wiary sprawcy naruszenia za
okoliczność pozbawiającą jego zachowanie cechy bezprawności;
3) z domniemania bezprawności przyjętego w art. 24 § 1 k.c. wynika dla
dziennikarza ryzyko poniesienia konsekwencji w sytuacji, gdy domniemania
tego nie uda mu się obalić;
4) etyczne i humanitarne aspekty położenia osoby, której postawiono
nieprawdziwy zniesławiający zarzut, wykluczają pozostawienie jej bez jakiejkolwiek satysfakcji.
Z kolei jako argumenty powoływane na rzecz stanowiska postulującego wyłączenie roszczeń wynikających z art. 24 § 1 k.c. w sytuacji, gdy mimo
dopełnienia przez dziennikarza wszystkich obowiązków zarzut poczyniony
w wypowiedzi prasowej okazał się nieprawdziwy, wskazano:
1) kryteria wynikające z art. 12 ust. 1 pr.pr., czyli zachowanie przez dziennikarza szczególnej staranności i rzetelności, uzasadniają tezę, że zachowanie
przez dziennikarza wymaganej staranności odpowiada działaniu zgodnemu

również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. § 2: Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda
majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. § 3: Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym”.
73
Tak np. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 20 listopada 2002 r., sygn. akt II CKN 1033/00
oraz z dnia 7 listopada 2002 r., sygn. akt II CKN 1293/00, OSNC 2004, nr 2, poz. 27.
74
Por. np. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 5 marca 2002 r., sygn. akt I CKN 535/00 oraz
z dnia 14 maja 2003 r., sygn. akt I CKN 463/01, OSP 2004, z. 2, poz. 22.
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z prawem, przy czym o zgodności tej zaświadcza już samo tylko dążenie do ustalenia prawdy;
2) ze względu na zadania prasy i obowiązki dziennikarzy ich odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych doznaje istotnej modyfikacji w porównaniu
do zasad odpowiedzialności dotyczących innych osób;
3) wymaganie, żeby rzetelne informowanie oznaczało bezwzględne przestrzeganie przez dziennikarzy prawdziwego przedstawiania zjawisk, prowadziłoby do istotnego ograniczenia możliwości wypełniania zadań stojących przed
prasą w demokratycznym społeczeństwie;
4) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wyrażono pogląd, że nie da się zaakceptować sytuacji, w której dziennikarz może formułować
krytyczne oceny wyłącznie pod warunkiem, że wykaże ich prawdziwość75.
Rozstrzygając przywołane powyżej zagadnienie prawne, Sąd Najwyższy
w uchwale Składu Siedmiu Sędziów – Izba Cywilna z dnia 18 lutego 2005 r.76
stwierdził, że „wykazanie przez dziennikarza, że przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych działał w obronie społecznie uzasadnionego interesu oraz wypełnił obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności,
uchyla bezprawność działania dziennikarza”. W efekcie brak bezprawności
wyłączy odpowiedzialność dziennikarza z tytułu opublikowania materiału. Jak
zauważył przy tym w powołanej uchwale Sąd Najwyższy, wyłączenie w takich
okolicznościach bezprawności naruszenia dokonanego aktem publikacji nie jest
równoznaczne z definitywnym wykluczeniem uzyskania przez pokrzywdzonego
satysfakcji (ochrony prawnej). „Jest to natomiast okoliczność stwarzająca nową
sytuację, także dla autora publikacji. Działanie zgodnie z etyką zawodową i z zasadami współżycia społecznego (art. 10 ust. 1 Pr.pr.) nie pozwala na zignorowanie
skutków takiego ustalenia. Dziennikarz musi być tego świadom, tym bardziej że
odpowiednie w takiej sytuacji zasady postępowania zostały ujęte w dwóch kodeksach etyki dziennikarskiej (I. »Autor zobowiązany jest do sprostowania z właNa rzecz poglądu, że wykazanie prawdziwości zarzutu nie stanowi koniecznej przesłanki
wyłączenia odpowiedzialności dziennikarza, najczęściej są powoływane orzeczenia w sprawie
cywilnej (Bladet Tromso i Stensaas v. Norwegii z 20 maja 1999 r.) oraz karnej (Dalban v. Rumunii z 28 września 1999 r.). W obu tych sprawach skargi zostały uwzględnione przez Trybunał,
pomimo że postawione zarzuty nie zostały w pełni potwierdzone. W pierwszym z tych orzeczeń Trybunał zasadniczą wagę przywiązał do tego, czy wydawca (dziennikarz) mógł w dacie
publikacji artykułów (a nie według kryteriów z późniejszego okresu) uważać określone źródło za
wiarygodną podstawę informacji. W drugim orzeczeniu Trybunał stwierdził, że Konwencja wyklucza, by wyrażanie przez dziennikarza krytycznych sądów było uzależnione od wykazania ich
prawdziwości. Podobne stanowisko zajął Trybunał w sprawie Thorgeirson v. Islandii (orzeczenie
z 25 czerwca 1992 r.), uwzględniając skargę pomimo stwierdzenia, że zarzuty postawione w publikacji były pozbawione podstaw; zdaniem Trybunału, wymóg przedstawienia dowodu prawdy jest
„wygórowany, a nawet wręcz niewykonalny” – przytaczam za uchwałą Sądu Najwyższego z dnia
18 lutego 2005 r. (sygn. akt III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114).
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Sygn. akt III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.
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snej inicjatywy, gdy informacja okazuje się fałszywa lub nieścisła« II. »Błędy
i pomyłki wymagają jak najszybszego sprostowania przez autora, nawet jeśli nie
były zawinione przez autora lub redakcję i bez względu na to, czy ktokolwiek wystąpi o sprostowanie«). Jeżeli więc zarzut okaże się nieprawdziwy, należy oczekiwać od dziennikarza niezwłocznego opublikowania oświadczenia odwołującego
zarzut (zwanego czasem »autosprostowaniem«77). Wynika to jasno z powinności
respektowania zasad etyki i rzetelności dziennikarskiej, a także ogólnie akceptowanych zasad właściwego postępowania. Niewykonanie tego obowiązku można więc zakwalifikować, w oparciu o autonomicznie ukształtowane przesłanki,
jako bezprawne zaniechanie usunięcia skutków postawienia nieprawdziwego
zarzutu z wszystkimi tego konsekwencjami. O takim właśnie »ryzyku« działania dziennikarza można mówić w sposób uprawniony – o ryzyku, że będzie on
musiał przyznać fakt nieprawdziwości zarzutu, chociaż postawił go spełniwszy
wszystkie konieczne warunki. Postawienie takiego wymagania dziennikarzowi
nie wiąże się już z napiętnowaniem jego działania jako bezprawnego (sprzecznego z zasadami współżycia społecznego) i nie może być uznane za godzące
w wolność słowa i zagrażające swobodnemu przepływowi informacji. Z drugiej
strony, pozwala na przywrócenie równowagi w zakresie ochrony dóbr, łagodząc
skutki kolizji między nimi. Co szczególnie istotne, eliminuje, a w każdym razie
w sposób istotny osłabia, zarzut trudnego do zaakceptowania pozostawienia osoby dotkniętej nieprawdziwym, publicznie postawionym zarzutem bez środków
prawnej ochrony w stosunku do autora publikacji. Oceniając rzeczy w taki sposób, można osiągnąć rezultat pozwalający na złagodzenie skutków kolizji dwóch
prawnie chronionych dóbr”78. Podzielając przytoczone tu stanowisko, trzeba mieć
jednocześnie na uwadze, że skala, czy też raczej ciężar gatunkowy (powaga) postawionego w publikacji prasowej zarzutu nie może pozostawać bez znaczenia
dla oceny, czy szczególna staranność i rzetelność została przez dziennikarza
zachowana. Określone bowiem okoliczności determinują określone wymagania
i wpływają na ocenę co do sprostania im. Także w sytuacji, w której opublikowany materiał ma znaczenie z punktu widzenia usprawiedliwionego zainteresowania społeczeństwa i jego prawa do informacji. Dał temu wyraz Sąd Najwyższy
77
Zasady postępowania w takiej sytuacji zostały ujęte w kodeksach etyki dziennikarskiej.
W ich świetle dziennikarz jest zobowiązany do sprostowania z własnej inicjatywy, gdy informacja okazuje się fałszywa lub nieścisła; błędy i pomyłki wymagają jak najszybszego sprostowania
przez autora, nawet jeśli nie były zawinione przez niego lub redakcję, i bez względu na to, czy
ktokolwiek wystąpi o sprostowanie. – przytaczam za: E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 100. Jak zauważają B. Kosmus i Ł. Syldatek ([w:] Prawo prasowe…,
s. 170), „autosprostowanie” spełni swoją rolę wówczas, gdy jego treść będzie zawierała wyraźny
komunikat składający się co najmniej z następujących elementów: 1) data i tytuł prostowanej
publikacji; 2) treść i adresat prostowanego zarzutu; 3) informacja o tym, że postawiony zarzut był
chybiony; 4) informacja o rzeczywistym przebiegu prostowanego zdarzenia.
78
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2005 r., sygn. akt III CZP 53/04, OSNC 2005,
nr 7–8, poz. 114.
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w wyroku z dnia 11 lutego 2011 r.79, w myśl którego dziennikarze, decydując
się na postawienie w materiale prasowym zarzutu współudziału w zbrodni zabójstwa, „muszą liczyć się z koniecznością wykazania, że istniały dostateczne
podstawy do jego postawienia, a powaga zarzutu skłania do oczekiwania, iż zostanie wykazane jego prawdopodobieństwo graniczące z pewnością lub wręcz
prawdziwość”. Jak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 lutego 2010 r.80,
konieczność wykazania prawdziwości informacji o faktach nie jest wymaganiem
nadmiernym i nie ogranicza wolności debaty politycznej. Przeciwnie, powinna
skłaniać dyskutantów do ważenia wypowiadanych słów, co jedynie przysłuży się
jakości i wartości prowadzonej debaty. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pr.pr.: „Odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału
prasowego ponoszą autor, redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie tego materiału; nie wyłącza to odpowiedzialności wydawcy. W zakresie
odpowiedzialności majątkowej odpowiedzialność tych osób jest solidarna”.
Na zakończenie wypada dodać, że zawinione naruszenie dobra osobistego
materiałem prasowym może pociągać za sobą – na gruncie Kodeksu cywilnego – także zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę
(art. 448 k.c.), na gruncie zaś Kodeksu karnego odpowiedzialność wynikającą
z art. 212 § 2 (zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania) lub
z art. 216 § 2 (zniewaga za pomocą środków masowego komunikowania). Przestępstwa określone w obu artykułach Kodeksu karnego są zagrożone grzywną,
karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ponadto w razie
skazania za te przestępstwa, sąd może również orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany
przez pokrzywdzonego (art. 212 § 3 k.k. oraz art. 216 § 4 k.k.). W obu wypadkach
ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. Dalsze rozważania na ten temat
wykraczałyby jednak poza ramy niniejszego opracowania.

A JOURNALIST’S OBLIGATION TO OBSERVE DUE DILIGENCE
AND RELIABILITY WHILE COLLECTING AND USING PRESS
MATERIALS

Summary
A journalist while conducting his/her job has certain rights and prerogatives in the
process of mass communication. They are, however, connected with certain obligations
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and responsibilities. The press must present events factually and a journalist’s work
must meet specific standards. One of them is the obligation to observe due diligence
and reliability while collecting and using press materials, especially checking the
truthfulness of information obtained or naming its source. The notion of a journalist’s
diligence has not been defined in the press law. Therefore, attempting to define it on the
grounds of the press law, it is necessary to resort to other laws, works of literature as well
as the case law, which is abundant in this matter. The difference between the requirement
of due diligence from journalists and expectations from other professions comes from
the fact that more is expected from journalists than just professionalism and following
professional procedures. It is important not to be just professionally skillful, looking for
sensation, tracking wrongdoings, but also to be able to see all sides of the story and
to write in a truthful and reliable way. Due diligence is a special skill, therefore the
work of a journalist should be also particularly, extraordinarily diligent. Apart from the
requirement of due diligence, the legislators expect reliability from journalists. It has to
be noted that the term ‘diligence’ refers mainly to the intellectual parameters of quantity,
while ‘reliability’ refers to the intellectual parameters of quality of the written work.
Both requirements, however, are mutually complimentary and both form a holistic aspect
of fulfilling a journalist’s obligation while collecting and using materials. The issues
connected with protecting personal rights of informants and other persons are not the
subject of this publication; however, it is not possible to ignore them completely, as they
are closely connected with the regulation described in the paper, affecting the assessment
of a journalist’s behaviour in the context of breaching those rights, in the light of both
civil as well as criminal law.
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ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗОВАННОМ ПРЕСТУПНОМ
ФОРМИРОВАНИИ: ПОНЯТИЕ, КРИТЕРИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЧЛЕНА ФОРМИРОВАНИЯ

Особенность законодательной регламентации борьбы с организованной
преступностью в Украине состоит в создании уголовно-правовых предпосылок противодействия созданию и преступной деятельности отдельных
видов устойчивых преступных групп – организованных преступных формирований (далее: ОПФ), в том числе организованных групп, преступных
организаций, вооруженных банд, террористических групп и организаций,
транснациональных организаций, осуществляющих деятельность, связанную с нарушением законного порядка трансплантации органов или тканей
человека, а также не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. В действующем Уголовном кодексе Украины
предусмотрена преступность и наказуемость создания подобных преступных объединений, участия в них, руководства ими, участия в преступлениях, ими совершаемых, содействие их преступной деятельности.
Предметом данного исследования является членство в ОПФ, которое
является существенной характеристикой таких деяний как участие в ОПФ
определенного вида, руководство им, участие в преступлениях, совершаемых ОПФ. С одной стороны, членство в подобном преступном объединении
является предпосылкой совершения таких деяний. С другой стороны, указанные деяния являются выражением членства в ОПФ.
Членство в ОПФ характеризует, прежде всего, принадлежность лица
к определенному преступному объединению, вхождение в его состав, наличие постоянной персональной с ним связи. Уже само вхождение в состав ОПФ представляет событие в жизни субъекта, поскольку существенно изменяет его социальный статус, предопределяет коренное изменением
мировоззрения, социальной среды, отход от привычного образа жизни.
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Следствием всех этих изменений становится углубление антиобщественной направленности личности, утверждение антиобщественного образа ее
жизни, значительное возрастание ее опасности для общества.
С другой стороны, членство в ОПФ отдельных лиц является фактором, предопределяющим его существование и развитие. Преступное объединение подобного типа предполагает относительную устойчивость его
персонального состава. Преступная деятельность его членов составляет
смысл его существования. Именно поэтому действующее уголовное законодательство предусматривает ряд норм, одни из которых устанавливают ответственность за участие в ОПФ определенного вида, независимо от
форм такого участия, другие же – стимулируют к выходу из формирования
и разоблачению его преступной деятельности. Эти нормы также имеют
своим назначением противодействие возникновению и развитию указанных преступных объединений как самостоятельного фактора в развитии
организованной преступности.
Вхождениям в определенное устойчивое преступное объединение
субъект пытается реализовать свои потребности и интересы. При этом он
сориентирован на преступный способ их удовлетворения и использование
возможностей преступной деятельности в составе ОПФ. Следовательно,
ОПФ для субъекта выступает своеобразным средством реализации его собственных преступных намерений. Но и для формирования отдельный ее
член является своеобразным орудием осуществления общих планов преступной деятельности. Поэтому членство в ОПФ связано с выполнением
в нем отдельным субъектом определенной роли, которая, в свою очередь,
предусматривает определенное его положение в формировании, а также
осуществления им определенных функций в пределах совместной преступной деятельности.
Для правильного понимания членства в ОПФ, а в связи с этим – и фактического основания ответственности члена формирования, важно выяснить,
что представляет само вступление в него. В литературе по этому поводу
особенных разногласий нет. Чаще всего указывается на следующие моменты. Лицо, которое вступает в ОПФ, должно осознавать его характер, цель
преступной деятельности и способы ее достижения. Оно выражает в любой
форме желание брать участие в деятельности ОПФ и берет обязательство
исполнять в связи с этим возложенные на него обязанности. Вступление
предусматривает принятие лица в состав ОПФ, которое, в зависимости от
обстоятельств, может осуществляться коллективно всеми его членами, отдельными его представителями или самостоятельно его руководителем1.
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации): Комментарий. – М.: ЮрИнфор, 1997. – С. 15;
Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по советскому уголовному праву.– М.: Государственное издательство юридической литературы, 1959. – С. 114; Гуторова Н.О. Кримінальна
1
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Нередко в литературе само по себе вступление в преступное объединение рассматривают как проявление членства в нем и основание возложения на лицо ответственности как на члена ОПФ. Для инкриминирования
участия в вооруженной банде, по мнению П.С. Матышевского и С.Д. Шапченка, достаточно самого факта пребывания лица в ее составе. Для лиц,
которые создали банду, оно начинается с момента создания банды; для тех,
кто не брал участия в создании банды, пребывание в ее составе начинается
с момента фактического вступления в нее2. Однако данная точка зрения
не является всеобщей. Ряд ученых настаивает на том, что лишь вступления в преступное формирование для уголовной ответственности лица
недостаточно; лицо как его член должно осуществлять в нем определенную
деятельность, причем не обязательно связанную с совершением преступлений3. При этом одни считают, что подтверждением членства в формировании является выполнение по его заданию хотя бы одного действия4, другие
указывают на необходимость неоднократного или систематического осуществления определенных функций и действий5.
В целом трудно представить членство лица в любом сообществе без
выполнения в нем каких-то действий, функций. Именно реальная деятельность, реальное участие в общем деле составляют необходимое условие
существования любого социального образования; при иных условия оно
обречено на распад. Не является исключением в этом отношении и преступное объединение, да еще и такое, которое создается с целью длительного
занятия преступной деятельностью. Поэтому реально членство в группировке, как правило, связано с выполнением его членами определенных
функций в нем. Эту реальность нужно учитывать при общей характеристике членства как особенного основания уголовной ответственности лица.
Нужно также обратить внимание на то обстоятельство, что лицо, которое не выполняет никаких действий, даже в пределах взятых перед
відповідальність за створення не передбачених законодавством воєнізованих формувань
чи груп // Вісник Запорізького державного університету (юридичні науки). – 2001. - № 1. –
С. 98.
2
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – С. 540.
3
Алексеев В. Понятие организованной группы // Социалистическая законность. –
1989. – № 11. – С. 25–26; Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М.: Юрид.лит., 1989. – С. 336; Радіонов І.І. Кримінальна відповідальність за бандитизм:
Автороф. дис. … канд. юрид. наук: 12. 00. 08 / Національний університет внутріщніх справ.
– Харків, 2004. – С. 12; Чорний Р.Л. Бандитизм за кримінальним правом України: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. 12.00.08. / Національна академія Служби безпеки України – Київ,
2005. – С. 14–15.
4
Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М.: Юрид.
лит., 1989. – С. 336.
5
Алексеев В. Понятие организованной группы // Социалистическая законность. –
1989. – № 11. – С. 25–26.
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ОПФ обязательств, ничем не подтверждает своего членства в нем. Сугубо
процессуальный момент невозможности во многих случаях доказывания
членства в формировании лишь по факту вступления в него подрывает
действенность нормы об ответственности за участие в ОПФ и в известной
степени дискредитирует ее, а также правоохранительную деятельность,
при осуществлении которой данная норма не будет применяться. Не лишним будет указать и на опасность безосновательного привлечения к уголовной ответственности лиц, которые по стечению обстоятельств фактически
вошли в состав ОПФ, но своим пребыванием в нем ничем не способствовали его функционированию и осуществлению им преступной деятельности. На это обстоятельство обращал внимание еще Н.С. Таганцев , который
относительно шайки писал, что одно пребывание лица в ней не делает его
членом шайки. Им наводятся примеры такого пребывания – лиц, которые
находятся в ней в силу близких отношений с ее членами, в частности, их
женщин или любовниц; лиц, которые хотя и исполняют в шайке определенные обязанности, однако находятся в ней по принуждению6.
Нужно отметить, что не всякое пребывание в ОПФ характеризует членство в нем. Соответственно, не всякие деяния свидетельствует об участии
лица в его преступной деятельности. Идет речь лишь о таких деяниях, что,
во-первых, осуществляются в пределах общей договоренности в интересах
формирования, во-вторых, объективно необходимые в плане обеспечения
его функционирования или же способствуют его преступной деятельности.
В целом формы участия членов ОПФ в его преступной деятельности
могут выражаться:
1) в руководстве ОПФ или отдельным его подразделом;
2) в обеспечении условий существования и развития ОПФ;
3) в создании условий расширенного воссоздания все новых актов совместной преступной деятельности;
4) в совершении преступлений, которыми реализуется цель противоправной деятельности преступного объединения.
Особенностью организации преступной деятельности ОПФ является
такое разграничение функций между его членами, при котором отдельные
члены могут не привлекаться к совершению преступлений, а осуществлять
функции, связанные из созданием условий существования преступного
объединения и осуществления им преступной деятельности, например,
обеспечения управления ОПФ, охраны его руководителя, обучения членов
способам совершения преступлений, сбережения денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. Относительно руководителя
ОПФ, то при определенном уровне развития этого преступного объедине6
Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В. 2 т. Т. 1. – М.: Наука, 1994. – С. 361.
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ния он может сознательно дистанцироваться от организации совершения
конкретных преступлений и непосредственного участия в них, сосредотачиваясь на решении общих задач развития формирования и обеспечения
эффективности его преступной деятельности. Подобное распределение
функций между членами устойчивых преступных объединений порождает
проблему оснований и пределов их уголовной ответственности, в том числе
возможности их ответственности за преступления, совершаемые другими
членами ОПФ.
В уголовно-правовой науке выделяются три главных позиции по решению данной проблемы. Часть научных работников отстаивает достаточно широкие пределы ответственности членов ОПФ. Деятельность члена
преступной организации, писал в свое время В.С. Прохоров, является
неотъемлемой частью деятельности всей организации. Организация является орудием осуществления преступлений, а каждый ее член является не
только ее составной частью, но и той силой, которая вооружена этим орудием. Для достижения преступной цели организация использует ее участников, а ее участники – организацию. Действия каждого, продолжает автор,
находятся в причинно-следственной связи с тем вредом, который наступает
в результате совершения организацией преступлений. Исходным пунктом
развития процесса причинения надлежит считать факт вступления лица
в ее ряды. На основании сказанного автор делает вывод, что член преступной организации должен нести ответственность за каждое преступление,
совершенное ею, если его совершение входило в ее цели. Неучастие в каком-то конкретном преступлении не освобождает члена организации от
ответственности, поскольку само по себе членство детерминирует любое
преступное проявление со стороны организации7.
По мнению Н.Ф. Кузнецовой, с момента предварительного сговора на
совершение одного или нескольких преступлений все участники такого
сговора, в том числе и члены организованной группы, которые не берут
непосредственного участия в совершении преступлений, несут ответственность за все то, что совершено непосредственно исполнителями8.
В данной позиции результаты совместной преступной деятельности
соотносятся с индивидуальной деятельностью членов группировки таким
образом, что каждый из них имеет отношение ко всем преступлениям, совершенным группировкой и потому должен за все эти преступления отвечать,
даже и тогда, когда в их приготовлении или совершении он не принимал
никакого участия. Здесь, по меньшей мере, не учитывается неодинаковость
Курс советского уголовного права (Часть Общая). Т. 1. Л.: Изд-во Ленинградского
ун-та, 1968. – С. 608–609.
8
Кузнецова Н.Ф. Уголовноправовая регламентация ответственности за организованную преступность // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 1990. – № 4.
– С. 62.
7
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вклада каждого члена ОПФ в совместную преступную деятельность и ее
последствия. Поэтому практическое воплощение указанной позиции будет противоречить принципу индивидуализации ответственности членов
ОПФ. В ней также заложены предпосылки объективного вменения, а тем
самым безосновательного инкриминирования лицам преступлений, в которых они не принимали участия. В связи с этим ее нельзя признать справедливой и обоснованной.
Специфика другой позиции по исследуемой проблеме заключается
в дифференциации ответственности членов ОПФ, которая при этом связывается для руководителей (организаторов) ОПФ со всей его преступной деятельностью и ее результатами, а для других членов ОПФ – с их участием
в совершении конкретных преступных посягательств. При этом руководителю инкриминируются все преступления, совершенные ОПФ, в том числе
и те, в совершении которых он участия не принимал, а другим членам ОПФ
– лишь те, в которых они принимали участие, независимо от исполняемой
ими при этом роли. Данная позиция нашла свое отображение в действующем уголовном законодательстве Украине, в ст. 30 Общей части Уголовного кодекса под названием «Уголовная ответственность организаторов
и участников организованной группы или преступной организации».
В отдельном исследовании нуждается вопрос о толковании субъективных предпосылок ответственности членов ОПФ сторонниками вышеприведенных позиций. Преступная организация, пишет В.С. Прохоров, составляет
единство лиц, связанных общей преступной целью. Содержание умысла
члена организации определяется характером указанной цели и ролью, выполняемой им ради ее достижения. Участник должен осознавать также характер методов достижения цели. Чем шире организация определяет цели
своей деятельности, тем меньше, как правило, детализирован умысел ее
члена. Субъективной предпосылкой ответственности каждого ее члена за
все преступления, совершенные преступной организацией, есть, по мнению
автора, общий характер умысла, который выражается в договоренности на
осуществление индивидуально-неопределенных преступных актов9.
Следовательно, в психическом отношении членов группировок, за приведенным толкованием, доминирующее значение приобретает осознание
общих параметров преступной деятельности ОПФ, которые могут определяться уже в процессе формирования договоренности о совместной преступной деятельности. Этого вроде бы достаточно для инкриминирования
руководителю или другому члену ОПФ всех преступлений, совершенных
группировкой, как таковых , которые охватывались его умыслом, если указанные преступления были совершенны в пределах цели совместной пре9
Курс советского уголовного права (Часть Общая). Т. 1. Л.: Изд-во Ленинградского
ун-та, 1968. – С. 609.
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ступной деятельности. Уровню осознания членом ОПФ факта совершения
другими членами преступлений, которые ему инкриминируются и в совершении которых он не принимал участия, особого значения не придается;
субъект может и не знать об их совершении. В сущности, здесь отрицается доминирующее в современной отечественной уголовно-правовой науке
и отраженное в законодательном определении соучастия в преступлении
понимание природы совместной преступной деятельности как преднамеренного участия в ней нескольких лиц при совершении умышленного преступления.
Наиболее оптимальной в плане обоснования уголовной ответственности членов ОПФ представляется позиция, обоснованная Г.А. Кригером.
По мнению автора, вопрос об объеме ответственности членов преступного
сообщества должен решаться на основании общих принципов уголовного права, в соответствии с которыми недопустимым является инкриминирование лицу тех преступлений, о которых оно ничего не знало, согласие
на совершение которых не давало и никакого реального вклада в их приготовление и совершение не сделало. Если участие в сообществе, например,
в банде, является само по себе преступлением, то вступление в него и знание его общего преступного плана могли бы быть лишь основанием для
ответственности именно за участие в данном сообществе. Пределы и объем
ответственности, пишет автор, должны определяться не только знаниям
“общего преступного плана”, но и степенью осведомленности о конкретных преступлениях, совершенных данным сообществом, а также степенью
участия в их приготовлении, совершении. И наоборот, вменение в вину
в одинаковой мере каждому участнику всей совокупности совершенных
сообществом преступлений неминуемо бы привело к объективному инкриминированию и уравниловке при определении должной меры наказания,
поскольку при этом игнорировались бы важнейшие критерии их опасности
– степень осведомленности и степень участия в деятельности сообщества.
И.П. Малахов, критикуя точку зрения об ответственности всех участников преступных формирований за любые преступные проявления, независимо от участия лица в конкретном посягательстве, отмечает, что
вопрос ответственности здесь решается строго индивидуально: кожному
инкриминируются лишь те действия, которые он совершил, только те посягательства, в которых он принимал участие, совершению которых он
способствовал10.
Следовательно, пределы ответственности участников организованной
преступной деятельности в целом должны устанавливаться с соблюдением общих принципов виновной ответственности, личной ответственности,
10
Малахов И.П. Основы уголовного права. Общая часть. Разд. 1. Основания уголовной
ответственности: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – С. 109.
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а также индивидуализации ответственности. Каждый член ОПФ может нести ответственность лишь в пределах лично им совершенного. При этом
само по себе членство в преступном объединении не может быть основанием ответственности лица за преступления, в совершении которых оно
не принимало участия, то есть непосредственно не совершало преступного
посягательства, не подстрекало других к его совершению, не было организатором преступления, не осуществляло пособничества преступлению.
Относительно обоснования ответственности членов ОПФ это означает, что
члены, которые принимали участие в совершении конкретного преступления, несут ответственность именно за совершение этого преступления.
Другие же члени ОПФ, в том числе и его руководитель, не задействованные
в совершении данного конкретного преступления, не отвечают за него, но
могут при определенных условиях нести ответственность за деяния, совершаемые ими в связи с обеспечением существования и развития ОПФ, а также в связи с обеспечением его преступной деятельности. То есть, каждый
несет ответственность в соответствии с выполняемыми в ОПФ функциями,
в зависимости от уровня осуществляемой им деятельности.
Дальнейшее исследование феномена членства в организованном
преступном формировании предусматривает глубокий анализ, описание
и систематизацию деяний – типичных проявлений членства в ОПФ,
определение их реальной общественной опасности, обоснование
форм отображения указанных деяний в уголовном законодательстве,
установление оснований и пределов уголовной ответственности за их
совершение, решение ряда других важных задач, выполнение которых
является необходимым в смысле создания теоретических и правовых
оснований противодействия организованной преступности.

MEMBERSHIP IN ORGANIZED CRIMINAL GROUP: NOTION,
CRITERIA OF DEFINITION, LIMITS OF RESPONSIBILITY OF
MEMBER OF THE GROUP

Summary
The subject of the research is the social nature and characteristics of membership
in the organized criminal group, its typical behaviour and manifestations, grounds and
limits of criminal group members’ responsibility for committed crimes.
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KONCEPCJE USTROJOWO-POLITYCZNE IZBY DRUGIEJ
OBOZU PIŁSUDCZYKOWSKIEGO
PO PRZEWROCIE MAJOWYM

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie procesu krystalizowania się koncepcji ustrojowych w obrębie sanacji w zakresie drugiej izby parlamentu. O ile
generalia związane z powstawaniem i kształtem konstytucji kwietniowej były już
przedmiotem wielu opracowań, o tyle stosunkowo mniej pozostają znane prace
i dorobek konstytucyjny obozu piłsudczykowskiego na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych. Patrząc obecnie na konstytucję kwietniową jako swoiste
zwieńczenie rządów obozu Marszałka, to co do senatu pamięta się przede wszystkim unikalną i oryginalną w swej istocie koncepcję Legionu Zasłużonych Walerego Sławka oraz ostateczny kształt izby senackiej, przyjętej w 1935 r.1. Budowa
senatu odchodziła od konstrukcji drugiej izby przyjętej w konstytucji marcowej,
gdzie wszystkie fotele senatorskie były obsadzane w wyborach powszechnych,
na rzecz odejścia w 1935 r. od powszechności i przyznania głowie państwa kompetencji do kreowania jednej trzeciej mandatów w drodze nominacji2.
Analizując ogólnie poglądy ustrojowe piłsudczyków, trzeba wyraźnie stwierdzić, że brak założeń programowych i przemyślanych zamierzeń konstytucyjnych
dotyczył również sfery kształtu i kompetencji senatu. Brak jakiegokolwiek programu politycznego rzutował na swoiste błądzenie czołowych sanatorów w początkowym okresie prac konstytucyjnych. Za ideologiczną wykładnię nie mogła
1
Idea Legionu Zasłużonych spotkała się z krytyką ze strony Józefa Piłsudskiego, który
w trakcie rozmowy z Walerym Sławkiem i Kazimierzem Świtalskim w styczniu 1934 r. stwierdził, że zidentyfikowanie wspólnego kryterium zasługi jest nieosiągalne. Szerzej zagadnienie to
referował Kazimierz Świtalski (Diariusz 1919–1935, Warszawa 1992, s. 657 i n.). Jako ciekawostkę
należy dodać, że pewną pozostałością po zamiarach Walerego Sławka – pomimo ostatecznego
wycofania się Sławka z koncepcji wyboru pierwszego senatu przez specjalne kolegium wyborcze
kształtowane na podstawie cenzusu zasługi – samo pojęcie kadry obywatelskiej i zasługi w tekście późniejszej, uchwalonej konstytucji przetrwało i wyrażone zostało w art. 7 pkt 1 konstytucji
kwietniowej: „Wartością wysiłku i zasług obywatela na rzecz dobra powszechnego mierzone będą
jego uprawnienia do wpływania na sprawy publiczne” (Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia
1935 roku, Dz.U. z 1935 r., nr 30, poz. 227).
2
Ustawa o ordynacji wyborczej do Senatu z dnia 8 lipca 1935 r., Dz.U. z 1935 r., nr 47, poz. 320.
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uchodzić wola Marszałka Piłsudskiego, tę bowiem jako enigmatyczną trudno
byłoby przełożyć wprost na artykuły konstytucji. Sami sanatorzy próbowali wykorzystywać ogólnikowe hasła walki z sejmokracją, niechęć do programów partyjnych i konieczność zmiany niedoskonałej ich zdaniem konstytucji.
Tworzenie w przyszłej konstytucji spójnej wizji dla tak pogardzanej przez
Józefa Piłsudskiego władzy ustawodawczej, przy jednoczesnym chronicznym
braku zwartej koncepcji politycznej, skazywało najbliższe grono współpracowników Marszałka na poruszanie się w swoistej pustce koncepcyjnej. Na konkretne
wskazówki określające ustrój senatu współpracownicy Marszałka, na przełomie
lat dwudziestych i trzydziestych, liczyć nie mogli. Najczęściej sprowadzały się one
do ogólnikowych sformułowań dotyczących niekompetencji twórców konstytucji
marcowej. „[…] układ Konstytucji jest tak chwiejny i nieokreślony, napisana jest
ona tak niechlujnie, jak niechlujny jest umysł panów posłów”3. Na brak jakichkolwiek postulatów Marszałka Piłsudskiego w kwestii konstrukcji legislatywy
zwracał uwagę Adam Piasecki w sporządzonym przez siebie podsumowaniu kluczowych wypowiedzi Piłsudskiego odnośnie do ustroju Rzeczypospolitej. Pisał
on: „Sprawy nie poruszone przez Marszałka a niezbędne dla całości obrazu konstytucji, względnie sprawy poruszone pobocznie, ale nie ujęte w sposób, zawierający wskazówki programowe, są, jak wynika z przeglądu oświadczeń Marszałka,
bardzo liczne […]. Przede wszystkim nie ma wytycznych co do: 1) struktury sejmu, 2) struktury senatu i jego uprawnień”4. W tym kontekście ankieta konstytucyjna przeprowadzona latem 1928 r. była pierwszą próbą wypracowania własnej
koncepcji dotyczącej kształtu przyszłej, drugiej izby legislatywy. Na wyzwania
stojące przed sanatorami wskazywał Jerzy Marek Nowakowski: „[…] przed piłsudczykami [po 1926 r. – przyp. W.K.] stanął teraz dylemat jasnego skrystalizowania własnych wizji programowych. Tymczasem takiego spójnego programu
całego obozu nie było”5. Dla rozwijającego się po 1926 r. obozu skupionego wokół
J. Piłsudskiego prawdopodobnie największym utrudnieniem na polu ustrojowym
była charakteryzująca ówczesną sanację niejednorodność poglądowa jej członków. Brak homogeniczności poglądów zarówno sanatorów, jak i środowisk życzliwych Piłsudskiemu – jak np. konserwatystów, był największą przeszkodą na
drodze do efektywnego opracowania założeń przyszłej konstytucji. Ewidentnym
tego przykładem było powracanie przez Walerego Sławka do koncepcji Legionu,
jeszcze w 1934 r., a więc po ponad siedmiu latach od maja 1926 r. Uwidacznia
to brak jednomyślności w zakresie koncepcji ustrojowych wśród kierownictwa
dobrze już skonsolidowanego bloku piłsudczyków w 1934 r.

Wypowiedź Józefa Piłsudskiego z 14 grudnia 1930 r. w: A. Piasecki, Tezy konstytucyjne
Marszałka Piłsudskiego. Referat wygłoszony w dniu 28.02.1931 r. u Marszałka Senatu Władysława Raczkiewicza, Warszawa 1931, s. 9.
4
Ibidem, s. 41.
5
J. M. Nowakowski, Walery Sławek. Zarys biografii politycznej, Warszawa 1988.
3
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Poglądy obozu piłsudczykowskiego na temat kształtu i pozycji ustrojowej senatu pozostają wciąż mało znane. Kwestia ta była poruszana m.in. przez Andrzeja Ajnenkiela6. Podbudowę ideologiczną zmian konstytucyjnych dokonywanych
przez sanatorów badał w swojej monografii Władysław T. Kulesza7. Należy też
wskazać monografię Koncepcje ustrojowe izby wyższej parlamentu w II Rzeczypospolitej8 . Powszechnie znany i wielokrotnie wyrażany był pogląd, że Marszałek
Piłsudski nie określał szczegółowo swoich oczekiwań, co do pozycji ustrojowej
parlamentu (a zwłaszcza drugiej izby) w swych nielicznych enuncjacjach ustrojowych, a te jak wiadomo były dla członków jego obozu najważniejszymi wskazówkami. Kierowane do najbliższych współpracowników wytyczne i sugestie
zasadniczo były ogólnikowe. Sprowadzały się głównie do „walki z sejmokracją
i partyjniactwem” i, co zrozumiałe, nie mogły stać się oparciem dla osób tworzących zręby nowej konstytucji. Należy zauważyć, że wśród wielu wypowiedzi
Józefa Piłsudskiego o charakterze ogólnym i nieprecyzyjnym w sferze zagadnień
konstytucyjnych bywały również takie, które charakteryzowały się konkretnym
postulatem. W tym kontekście warto zacytować wypowiedź Piłsudskiego, ponieważ, co wyjątkowo, dotyczyła uprawnień Prezydenta właśnie względem drugiej izby: „Nie może zatem konstytucja nie dać Prezydentowi praw bezpośrednio
w stosunku do każdego z ministrów, tak samo, jak w stosunku do Sejmu czy
Senatu”9.
Brak sprecyzowanych koncepcji ustrojowych u Marszałka przy równoczesnym niedysponowaniu szczegółowym programem politycznym przez piłsudczyków był dla nich faktycznym utrudnieniem. Nie mogli bowiem swoich koncepcji
konstytucyjnych poprzeć ani wolą lub nakazem Marszałka, ani też bazować na
jego wcześniejszych wypowiedziach, gdyż w kwestii drugiej izby były one wręcz
fragmentaryczne10. O mglistych wytycznych J. Piłsudskiego pisał m.in. Marszałek Sejmu Kazimierz Świtalski: „Komendant powiedział, że zastanawia się
ciągle, jakie właściwie mogłoby być wyznaczone istotne zadanie parlamentowi.
Komendant dochodzi do przekonania, że właściwie rola parlamentu sprowadza
A. Ajnenkiel, Polskie Konstytucje, Warszawa 1991.
W. T. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926–
1935, Warszawa 1985.
8
W. Kowalski, Koncepcje ustrojowe izby wyższej parlamentu w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2014.
9
A. Piasecki, Tezy konstytucyjne Marszałka Piłsudskiego…, s. 16.
10
Do tych nielicznych zaliczyć należy przemówienie wygłoszone przez Naczelnika Państwa
Józefa Piłsudskiego na pierwszym, inauguracyjnym posiedzeniu senatu 28 listopada 1928 r. Piłsudski akcentował tam tradycję senatu w polskim konstytucjonalizmie i jednoczesną, niewielką
jego rolę przewidzianą przez twórców konstytucji marcowej. „Wielką jest tradycja senatu w Polsce. […] Lecz Konstytucja obecna zakreśla Senatowi rolę skromniejszą. Czyni ona z Panów nie
główny motor pracy państwowej, ale, zgodnie z duchem Konstytucji współczesnych krajów demokratycznych, nakazuje Wam być rzecznikami rozsądku, rozwagi i miary przy spełnianiu zadań,
poruczonych naczelnym organom władzy państwowej”; Sprawozdanie stenograficzne ze 1 posiedzenia Senatu RP z dnia 28 listopada 1928 roku, łam 1/1–1/2.
6
7
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się do tego, by on co pewien czas przymusowo oświadczał, czy ma zaufanie do
rządu, czy nie”11.
Najbliżsi współpracownicy Marszałka, nie dysponując jego szczegółowymi
wskazówkami i radą, dotyczącymi drugiej izby, byli zmuszeni sami wytworzyć
nową koncepcję drugiej izby. Istotnym w tej kwestii probierzem poglądów na
możliwy kształt izby senatorskiej była przeprowadzona w dniach 30, 31 lipca
i 1 sierpnia 1928 r. ankieta konstytucyjna pod kierunkiem wybitnego prawnika
i dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Wacława Makowskiego (1880–1942). W samej debacie zagadnienie drugiej izby odgrywało istotną
rolę, co można wnioskować z faktu, że Senatowi poświęcono cały, odrębny, trzeci punkt spotkania Skład parlamentu i uprawnienia senatu. Ankieta, w której
wzięli udział zarówno czołowi politycy Bezpartyjnego Bloku, jak i wybitni prawnicy, wyraźnie wskazała, że pomimo różnych, niekiedy całkowicie odmiennych
od siebie koncepcji co do pozycji drugiej izby, uczestnicy generalnie podzielali
głębokie przekonanie o niedoskonałości relacji pomiędzy obydwoma izbami, stanowiących, ich zdaniem, jedną z istotnych wad konstytucji marcowej12. „Przekonanie to wyrażać się miało dążeniem do stworzenia odmiennego składu izby,
odmiennych zadań przed nią stojących i w końcu wpisania jej w nowe ramy konstytucyjne”13. Generalizując, należy stwierdzić, że większość z proponowanych
regulacji zakładała zwiększenie pozycji ustrojowej drugiej izby i co istotne, zapewnienie Senatowi prawa inicjatywy ustawodawczej.
Cenny i interesujący dorobek ankiety pozwala już w 1928 r., a więc siedem
lat przed wejściem w życie konstytucji kwietniowej, dostrzec pierwsze zarysy
koncepcji mających zagwarantować istotne wzmocnienie pozycji konstytucyjnej
Prezydenta, co ciekawsze, zwłaszcza w połączeniu z rolą drugiej izby władzy
ustawodawczej. Kilka projektów przedstawionych w okresie trwania prac ankiety wiązało ściśle senat właśnie ze stanowiskiem głowy państwa.
K. Świtalski, Diariusz…, s. 637.
Józef Piłsudski nieraz w swoich wypowiedziach podkreślał brak zaufania zarówno do rozwiązań demokratycznych, jak i do posługiwania się doktrynami politycznymi: „[…] ja osobiście nieraz wątpię w jakiekolwiek wartości parlamentaryzmu, gdyż on prowadzi do musu życia
w świecie oszukańczym”; A. Piasecki, Tezy konstytucyjne Marszałka Piłsudskiego…, s. 9.
12
Do udziału w pracach nad ankietą zostali zaproszeni czołowi działacze Bezpartyjnego
Bloku Współpracy z Rządem i sympatycy obozu sanacyjnego, m.in.: Stanisław Car, Tadeusz
Hołówko, Stanisław Bukowiecki, Władysław Leopold Jaworski, Konstanty Grzybowski, Marian
Kościałkowski, Kazimierz Świtalski, Ignacy Matuszewski, Stanisław Estreicher, Jan Piłsudski,
Janusz Radziwiłł, Eustachy Sapieha, Wojciech Roztworowski (w pracach tych ostatecznie udziału
nie wziął z powodu choroby), Witold Kamieniecki, a także jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Marszałka – Aleksander Prystor i redaktor wileńskiego, konserwatywnego dziennika „Słowo”, sprawujący mandat poselski od 1928 r. – jeden z tzw. żubrów kresowych (obok
Eustachego Sapiehy) – Stanisław Mackiewicz. Swoje uwagi przesłał również na ręce Wacława
Makowskiego nieobecny podczas prac Michał Bobrzyński.
13
W. Kowalski, Koncepcje ustrojowe…, s. 194–195.
11
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Koncepcje drugiej izby, przedstawione przez uczestników spotkania, niekiedy całkowicie się od siebie różniące, sytuowały izbę senacką bądź w zasięgu
oddziaływania głowy państwa poprzez formułę nominatów, bądź też poprzez
wybory powszechne, ewentualnie też kreowanie części składu izby przez szeroko
rozumiane korporacje.
Według uczestnika ankiety, księcia Janusza Radziwiłła (1880–1967), senat
miał właśnie pochodzić w całości z nominacji Prezydenta. Stanisław Car projektował izbę senacką jako pochodzącą w jednej trzeciej z nominacji głowy państwa,
w dwóch trzecich zaś kreowaną w drodze wyborów powszechnych. Analogicznie
do wyżej wspomnianego projektu układały się proporcje dotyczące mandatów senackich u Adama Piaseckiego (1898–1938), późniejszego szefa kancelarii senatu.
Zbliżone stanowisko przyjął dziekan Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu
w Wilnie – Władysław Zawadzki (1885–1939). Swój projekt konstytucji przesłał
do sekretariatu Bezpartyjnego Bloku dopiero 5 września. Tu udział nominatów
prezydenta miał być jeszcze wyższy i wynosić wszystkie (sic!) sto mandatów
senatorskich. Precyzował to art. 22 projektu, stanowiący: „Naczelnik Państwa
powołuje Senatorów z nominacji przy czym nominacja ta nie wymaga kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów, a na wniosek Prezesa Rady Ministrów powołuje
do Senatu te osoby, które zgodnie z art. … Konstytucji mają prawo w nim zasiadać”14. Interesujący jest fakt, że pierwsza grupa nominatów prezydenckich miała
być pozbawiona kadencyjności; co roku ustępować miało dziesięciu senatorów,
a więc jedna dziesiąta ogólnego składu izby. Kadencyjność (pięć lat) miała dotyczyć mandatu indywidualnego nominata, nie zaś izby. Godna uwagi jest u Władysława Zawadzkiego koncepcja uczynienia z izby drugiej organu, który miał
stanowić nie tylko oparcie dla Prezydenta, ale być również instytucją legitymującą się wysokim doświadczeniem w sprawach państwowych. Dlatego też idea, by
pozostałe pięćdziesiąt mandatów przeznaczyć na rzecz osób podlegających oryginalnemu i swoistemu cenzusowi wysługi lat w służbie państwowej. Zaplecze
osobowe dla części izby mieli stanowić posłowie z dwudziestoletnim stażem, byli
wojewodowie, dyplomaci i marszałkowie sejmu. Projekt zakładał niepołączalność mandatu senatorskiego z jednoczesnym pełnieniem funkcji w administracji
publicznej. Należy wspomnieć, że mandaty w drugiej grupie miały być sprawowane do siedemdziesiątego roku życia. Ewentualne przedłużenie sprawowania
funkcji senatora po tym wieku mogło nastąpić na wniosek Rady Ministrów.
Wniosek taki miał być kierowany na ręce Naczelnika Państwa, który następnie
miał przedłużyć czas sprawowania mandatu senackiego.
Jak pisał Władysław Zawadzki: „Senat winien być tak złożony, aby dawał
gwarancję państwowego stanowiska i oparcie dla głowy państwa. Ten drugi cel
jest bezpośrednio osiągnięty przez powołanie członków z mianowania i tych,
14
Projekt W. Zawadzkiego, [w:] Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Sekretariat Generalny i Klub Parlamentarny w Warszawie, AAN, zespół nr 62.
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którzy na zajmowanych przez czas dłuższy stanowiskach korzystali z zaufania
Głowy Państwa. Można również przypuszczać, że senatorowie z mianowania,
nawet biorąc pod uwagę możliwość błędów, będą przeważnie ludźmi przesiąkniętymi ideą państwową”15. Należy zwrócić uwagę, że argumentacja na rzecz
utworzenia senatu, który w swoim założeniu miał się składać z nominatów
(dożywotnich i powołanych na pięć lat) – a więc osób cieszących się w stopniu wyjątkowym zaufaniem głowy państwa i swoiście rozumianych ekspertów
z dziedziny polityczno-administracyjnej, miała charakter pozorny. Prawdziwą
intencją, jak się wydaje, była chęć zapewnienia prezydentowi zdyscyplinowanego i posłusznego mu organu władzy ustawodawczej. Trzeba bowiem pamiętać, że
po pierwsze, w projekcie nie zdefiniowano, jakimi kryteriami miano się kierować
przy wyborze owych pięćdziesięciu senatorów doświadczonych w pracy na rzecz
państwa. Po drugie – wśród osób, które miały legitymować się doświadczeniem
i ową „gwarancją państwowego stanowiska”, bez wątpienia byłyby osoby związane z głową państwa, które w okresie wcześniejszym cieszyły się zaufaniem
politycznym prezydenta.
W zakresie kompetencji materialnych senatu, proponowanych przez wileńskiego profesora, istotne jest pozbawienie drugiej izby prawa inicjatywy ustawodawczej. Jej beneficjentem miały być wyłącznie Rada Ministrów i izba poselska.
Izba senacka, jakkolwiek pozbawiona prawa do inicjatywy ustawodawczej, miała
zyskiwać zgodnie z projektem Zawadzkiego bardzo istotną kompetencję, mianowicie możliwość zakończenia ścieżki legislacyjnej względem projektowanej
ustawy – zawarto to w art. 64 projektu. „Jeżeli Senat postanowi projekt, uchwalony przez Izbę Poselską, zmienić lub odrzucić, powinien zapowiedzieć to Izbie
Poselskiej w ciągu powyższych trzydziestu dni, w ciągu następnych dni sześćdziesięciu zwrócić Izbie Poselskiej z proponowanymi poprawkami, lub zawiadomić o odrzuceniu. W ostatnim wypadku ustawa upada”. Senat zyskiwał więc
status faktycznej izby wyższej, jeśli przyjmie się założenie, że wyższość miała
się przejawiać w kompetencjach, a nie sposobie powoływania. Należy zastrzec,
że powyższe uprawnienie nie dotyczyło ustawy budżetowej. Senat, podobnie jak
izba poselska, miał pracować w trybie sesyjnym16.
15
A. Piasecki, Sprawozdanie z ankiety przygotowawczej do reformy konstytucji odbytej
w dniach 30, 31 lipca i 1 sierpnia 1928 r. w Warszawie, Warszawa 1928, s. 55.
16
Na marginesie powyższych rozważań należy wskazać, że prof. Władysław Zawadzki
krótko przed ankietą konstytucyjną zwołaną przez Wacława Makowskiego i Walerego Sławka,
opublikował 15 i 16 lipca 1928 r. dwa artykuły dotyczące ewentualnych zmian w konstytucji.
Noszące wymowny tytuł Ku naprawie Konstytucji akcentowały pozycję Józefa Piłsudskiego oraz,
co najważniejsze, planowały dla legislatywy „pełny system dwuizbowy”. U Zawadzkiego „[…]
znaczna część przynajmniej, jeśli nie całość, senatorów musiałaby wychodzić nie z wyborów, ale
być powoływaną częściowo w związku z zajmowanymi w ciągu swej działalności stanowiskami, w warunkach ściśle ustawą określonych, częściowo zaś w drodze mianowania przez Władzę zwierzchnią [tj. Prezydenta – przyp. W.K.]. W. Zawadzki, Ku naprawie Konstytucji, „Dzień
Polski” z 16 lipca 1928 r., nr 195, s. 1. Zawadzki nie wykluczał obecności w ławach senatorskich
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Najbardziej skrajne stanowisko z punktu widzenia uprawnień głowy państwa
względem legislatywy zaproponował zaufany piłsudczyk, płk. Ignacy Matuszewski (1891–1946). Wedle jego propozycji, liczny, stu pięćdziesięcioosobowy senat
w całości (sic!) miał pochodzić z prezydenckiej nominacji. To prezydent miał
wskazywać na wakujące stanowisko osobę spośród trójki kandydatów przedstawionych przez izbę senacką. Kluczowa rola prezydenta w projekcie I. Matuszewskiego nie ograniczała się wyłącznie do samodzielnego kreowania składu senatu.
Matuszewski projektował by Senat „miał na celu raczej kontrolę polityczną Rządu”17. Można więc domniemywać, że Sejm zostałby pozbawiony prawa do wyrażania wotum zaufania/nieufności względem Rady Ministrów. Gabinet ponoszący
odpowiedzialność polityczną przed senatem, zdominowanym przez Prezydenta,
byłby de facto wyrazicielem jego woli. Można było znaleźć tu pewną analogię
między wolą Piłsudskiego a poczynaniami rządu Kazimierza Bartla.
Instytucję senatorów nominatów Prezydenta proponowali w toku prac ankiety
również prof. Stanisław Estreicher (1869–1939) i Prezes Prokuratorii Generalnej
Stanisław Bukowiecki (1867–1944).
Na przykładzie powyższych, autorskich opracowań ustrojowych, widać
wyraźny tok rozumowania większości uczestników trzydniowych prac konstytucyjnych. Pierwszym celem było zagwarantowanie Józefowi Piłsudskiemu zbudowania modelu ustrojowego charakteryzującego się silną pozycją prezydenta.
Drugim zaś – korelacja z jego osobą oddanej mu i personalnie zależnej od niego
drugiej izby. Tendencja do wyeksponowania roli głowy państwa w kreowaniu senatu wpisuje się zresztą w typowy dla okresu pomajowego nurt w środowiskach
skupionych wokół osoby Marszałka, mianowicie dążenie do zagwarantowania
piłsudczykom trwałego posiadania większości mandatów w drugiej izbie.
W ankiecie z 1928 r. można odnaleźć wiele, niekiedy oryginalnych, rozwiązań ustrojowych, które w zamyśle ich twórców miały definitywnie ugruntować
i zabezpieczyć monopol na sprawowanie władzy środowisk piłsudczykowskich.
Najbardziej wyrazistym tego przykładem była propozycja przedstawiciela środowisk konserwatywnych, księcia Janusza Radziwiłła, by senat, który jak już
wspomniano, miał w całości pochodzić z nominacji Prezydenta – „przedstawiał
kilku kandydatów na Prezydenta, a Sejm z pośród nich wybierał”18. Na koncepcję
Radziwiłła należy spojrzeć przez pryzmat założenia, że nowa konstytucja miała
być tworzona i później zresztą została napisana z myślą o objęciu przez Marszałka Piłsudskiego fotela prezydenta. Ograniczenie swobody wyboru przez Sejm
nowego prezydenta wyłącznie do kandydatów wskazanych przez propiłsudczy-

wybieranych przedstawicieli dzielnic państwa lub województw. Dopuszczał ponadto rozważenie
wybieralności części mandatów senatorskich przez izbę poselską.
17
Ibidem, s. 14.
18
Ibidem, s. 17.
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kowską izbę drugą, trwale oddawałoby dwa kluczowe organy w kraju (prezydenturę i senat) obozowi piłsudczykowskiemu19.
Zwracając uwagę na propozycje składu izby senackiej, jakie ujawniły się
w toku dyskusji, można wskazać, w ślad za uczestnikiem tamtych wydarzeń
posłem BBWR Adamem Piaseckim, generalnie dwa nurty. Pierwszy, wyżej już
częściowo omówiony, postulujący utworzenie senatu pochodzącego w całości lub
części z nominacji, oraz drugi – izby senackiej kreowanej w sposób niezależny od
woli Prezydenta. Pozostając w pierwszym nurcie, można wskazać kilka modeli
ustrojowych przewidujących w swej treści skład senatu. Książę Janusz Radziwiłł i płk. Ignacy Matuszewski opowiadali się za powierzeniem prezydentowi
prawa nominowania składu całej izby. Stanisław Estreicher i Stanisław Bukowiecki także przewidywali instytucję nominatów, choć bez dokładnego określenia, w jak dużym stopniu izba miała się składać z osób zawdzięczających swe
mandaty woli głowy państwa. Mandaty obsadzane w drodze nominacji, w liczbie
jednej trzeciej z łącznej liczby miejsc, pojawiały się również u Stanisława Cara
(1882–1938) – ówczesnego ministra sprawiedliwości oraz posła Adama Piaseckiego. Interesujący jest fakt, że w początkowym okresie prac konstytucyjnych,
Car – późniejszy faktyczny współtwórca konstytucji kwietniowej – opowiadał się
za wyborem pozostałych dwóch trzecich foteli senatorskich na zasadach dotychczasowej ordynacji wyborczej. Zdaniem Piaseckiego, autora sprawozdania z prac
gremium, nominaci, podobnie jak u Stanisława Cara, mieli umożliwić obecność
w obrębie legislatywy czynników szeroko rozumianego samorządu zawodowego,
„owych przedstawicieli różnych dziedzin twórczości narodowej”20. Zdaniem zarówno Piaseckiego jak i Cara, niski stopień organizacji samorządu zawodowego
uniemożliwiał dokonanie wyboru senatorów przez same korporacje21.
Na tle powyższych projektów zakładających udział głowy państwa w powoływaniu senatorów, należy zwrócić uwagę na interesujący projekt autorstwa Adama Piaseckiego, który można odnaleźć w teczce poświęconej pracom ankiety
pozostającej w zbiorach Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Projekt ten, jak
można wywnioskować z daty, z jaką został dosłany Wacławowi Makowskiemu,
powstał już najprawdopodobniej po okresie prac zespołu przeprowadzającego
19
W zbliżonym nurcie lokowała się zresztą propozycja przedstawiona przez dwóch posłów
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego, księcia Eustachego Sapiechę
oraz redaktora wileńskiego „Słowa” Stanisława Cata Mackiewicza. Sposób kreacji, absolutnie odchodzący od kanonów demokracji, miał polegać na „wyznaczeniu” przyszłego prezydenta przez
ustępującą głowę państwa. A. Piasecki, Sprawozdanie z ankiety przygotowawczej…, s. 17.
20
A. Piasecki, Sprawozdanie z ankiety przygotowawczej…, s. 53. Projekt został przesłany do
organizatora ankiety 1 września 1928 r.
21
Trzeba zauważyć, że udział samorządu gospodarczego w kreowaniu drugiej izby był rozważany już w początkowym etapie prac konstytucyjnych niepodległego kraju. W toku prac prowadzonych przez uczestników rządowej Ankiety w sprawie projektu Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej już w 1919 r. uznano niski stopnień rozwoju samorządu gospodarczego w kraju, niewystarczający, zdaniem uczestników ankiety, do włączenia go w życie polityczne.
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ankietę. Godnym odnotowania jest to, że Piasecki w swoim Sprawozdaniu koncepcji tej nie uwzględnił, ograniczając się jedynie do wymienionych wyżej uwag.
Otóż zdaniem posła, „Senat składa się ze stu pięćdziesięciu senatorów. Pierwszych stu pięćdziesięciu senatorów powoła według swojego uznania Marszałek
Piłsudski. Pięćdziesięciu na lat pięć, pięćdziesięciu na lat dziesięć i pięćdziesięciu na lat piętnaście. Następnie po tych okresach czasu senatorowie zostaną
wybrani w głosowaniu, którego zasady określi ustawa o Ordynacji Wyborczej
do Senatu, uwzględniająca wybór przez samorządy terytorialne i gospodarcze
i przez zrzeszania zawodowe”22. Należy również dodać, że zdaniem posła Bezpartyjnego Bloku, obydwie izby miały dysponować prawem inicjatywy ustawodawczej. Wyjątkowo silna pozycja senatu względem izby poselskiej miała zostać
jeszcze dodatkowo wzmocniona unormowaniem, zgodnie z którym rozwiązanie którejś z izb przez Naczelnika Państwa nie powodowałoby automatycznie
rozwiązania drugiej części legislatywy. Trzeba zauważyć, że żaden z projektów
przedstawionych w pracach ankiety nie przewidywał ani tak długiej kadencji indywidualnego senatora, ani aż tak daleko sięgającej możliwości kształtowania
składu izby senackiej przez głowę państwa. Interesujący jest również fakt wyłączenia w omawianym projekcie pojęcia odpowiedzialności parlamentarnej rządu. Rada ministrów miała ponosić odpowiedzialność nie przed legislatywą, lecz
przed Naczelnikiem Państwa. Zwraca również uwagę rozbudowana w znacznym
stopniu zasada incompatibilitas. O ile w doktrynie prawa konstytucyjnego często
przyjmuje się niepołączalność mandatu poselskiego lub senatorskiego z pewnymi
stanowiskami państwowymi, to w założeniu proponowanym przez Adama Piaseckiego przyjęcie funkcji ministra przez senatora było związane z koniecznością
złożenia mandatu. Co ciekawe, Adam Piasecki w redagowanej przez siebie pracy
podsumowującej dorobek prac konstytucyjnych, nie zdecydował się przedstawić
własnego projektu ewentualnym czytelnikom. Projekt ten możemy odnaleźć jedynie w zbiorach Archiwum Akt Nowych.
Należy zauważyć, że idea izby senackiej kreowanej w całości lub części przez
nominację prezydenta, jakkolwiek dominowała wśród uczestników spotkania, to
jednak spotkała się z pewnymi głosami krytyki. Zdaniem posła BBWR Zdzisława
Lechnickiego (1890–1959), druga izba władzy ustawodawczej, oparta całkowicie
na niedemokratycznej podstawie, nie cieszyła by się jakimkolwiek poważaniem
wśród obywateli. Zdaniem posła, niedostatki sejmu należy korygować stworzeniem senatu, który pochodziłby z wyborów, ale opartych na innej ordynacji
wyborczej. „Senat z nominacji nie wytrzymałby nacisku Sejmu, pochodzącego
z wyborów i musiałby skapitulować, nie mając żadnych sił żywotnych”23. Zresztą
wśród uczestników konferencji ustrojowej wyraźnie się rysowały różnice w poglądach co do obecności nominatów prezydenta. Przeciw wypowiadali się m.in.
22
Materiały A. Piaseckiego, [w:] Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Sekretariat Generalny i Klub Parlamentarny w Warszawie, AAN, zespół nr 62, sygn. 73.
23
A. Piasecki, Sprawozdanie z ankiety przygotowawczej…, s. 56.
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poseł Adam Piasecki, Stanisław Bukowiecki oraz profesor prawa Uniwersytetu
Poznańskiego Alfred Ohanowicz (1888–1984).
W powyższym kontekście rozwiązanie zaproponowane przez księcia Eustachego Sapiehę (1881–1963) miało być niejako „wnioskiem kompromisowym”24.
Kompromis miał dotyczyć obsadzania senatu w wyborach dokonywanych w obrębie pewnych zrzeszeń publiczno-prawnych oraz kreacji mandatów w drodze
nominacji. Dopiero po bliżej nieokreślonym czasie senat miał się przekształcić
w instytucję wyłonioną w drodze wyborów, jakkolwiek Eustachy Sapieha nie
przybliżył projektowanych zasad prawa wyborczego do tak kreowanej izby.
Podobnie kompromisowy charakter miała mieć druga izba w założeniach Michała Bobrzyńskiego (1849–1935) – byłego namiestnika Galicji. Choć nieobecny w Warszawie podczas prac zespołu, przesłał na ręce Wacława Makowskiego
swoje uwagi, z których wyraźnie przebija kompromisowy charakter składu izby,
mający w zamierzeniach twórcy czynić z senatu izbę faktycznie wyższą. Takie
sformułowanie wydaje się zasadnym z dwóch powodów. Po pierwsze, Michał
Bobrzyński wprost pisał o „pełnej dwuizbowości”25. Jedynie prawo rozpoczęcia procedowania ustawy miało być pozostawione w sferze kompetencji sejmu.
Jakkolwiek uwaga o „pełnej dwuizbowości” wydaje się niezwykle ogólnikowa
– Bobrzyński nie zdecydował się w swoim piśmie na rozwinięcie tego zagadnienia, to można domniemywać, zwłaszcza po planowanym składzie izby, że senat
najprawdopodobniej miał mieć zagwarantowany brak kadencyjności. Po drugie,
kadencyjność miała zapewne dotyczyć indywidualnych mandatów, co czyniłoby
pozycję ustrojową senatu bardzo silną. Senat miał się składać z kilku kategorii
mandatów senatorskich, mianowicie nominatów głowy państwa, przedstawicieli
sejmu oraz wirylistów. Wydaje się, że zwłaszcza poprzez udział tych ostatnich,
zasadne jest przyjęcie braku kadencyjności drugiej izby. Nadto Bobrzyński nie
wykluczał udziału w izbie przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz korporacji zawodowych. Widać więc tu częściowo zamiar dokonania dyferencjacji
politycznej oblicza drugiej izby względem sejmu. Sformułowanie takie należy
przyjąć jednak z pewną ostrożnością, druga izba bowiem również miała się składać w pewnej części z przedstawicieli sejmu.
W zakresie kompetencji materialnych senatu można dostrzec umiarkowane
podejście Stanisława Cara, co do ewentualnego zwiększenia roli drugiej izby.
Zdaniem Cara, senat miałby, analogicznie zresztą jak na mocy konstytucji marcowej, współtworzyć wraz z sejmem zgromadzenie narodowe w celu wyboru
Prezydenta Rzeczypospolitej. Ponadto wykluczał możliwość, by ministrowie
ponosili odpowiedzialność parlamentarną bezpośrednio przed senatem. Beneficjentem tego prawa miała być jedynie izba poselska. Udział senatu miał się ujawniać ewentualnie dopiero z chwilą przekazania przez sejm, na ręce Prezydenta,
A. Piasecki, Sprawozdanie z ankiety przygotowawczej…, s. 56.
Notatka odręczna M. Bobrzyńskiego, [w:] Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Sekretariat Generalny i Klub Parlamentarny w Warszawie, AAN, zespół nr 62, sygn. 7.
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uchwały sejmu o wyrażeniu wotum nieufności względem ministra lub całego
rządu. Głowa państwa z chwilą otrzymania uchwały miała mieć dwie możliwości
postąpienia. Zgodnie z pierwszą – Prezydent miał bezpośrednio dokonać odwołania rządu lub ministra. Zgodnie z drugą – miał skierować uchwałę do senatu, do
rozpatrzenia w ciągu piętnastu dni. Ten zaś, uchwałą zgodną w treści z uchwałą
izby poselskiej „powziętą bezwzględną większością ustawowej liczby senatorów”, miał odwoływać bądź cały gabinet, bądź też danego ministra26.
Zgodnie z art. 64 projektu Stanisława Cara „Liczba senatorów to minimum
dwie trzecie ustawowej liczby posłów”, choć trzeba zaznaczyć, że liczba ta w projekcie nie została podana27. Wydaje się, że tak duża liczba mandatów senackich
miała wynikać po części z konieczności zagwarantowania istotnego wpływu
Prezydenta na kształt izby. Zgodnie z art. 65 projektu dwie trzecie z ogólnej liczby mandatów senatorskich miało być wybierane w głosowaniu powszechnym,
tajnym, bezpośrednim, równym i stosunkowym. Okręgami wyborczymi miały
być województwa. Artykuł 66 stanowił, że pozostała, trzecia część miejsc senatorskich, miała być kreowana poprzez nominacje głowy państwa spośród „grona
osób najbardziej zasłużonych w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego
i kulturalnego”28. W omawianym projekcie zawarto interesujący tryb wyboru
marszałka senatu. Miała go wybierać nie sama izba spośród senatorów, ale powoływałby go Prezydent na wniosek rządu. „Marszałka Senatu powołuje spośród
senatorów Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów”29. Można
domniemywać, że Car najprawdopodobniej nie zamierzał pozostawiać kwestii
wyboru marszałka izby przypadkowej większości senackiej, która mogła wytworzyć się w dwóch trzecich izby, w wyniku wyborów powszechnych. Stąd
prawdopodobnie właśnie zamiar, by to rząd oddany piłsudczykom oraz własny
prezydent byli beneficjentami tego prawa. W zakresie kompetencji materialnych
izby senatorskiej zwraca uwagę również fakt, że za koncepcją słabej, drugiej izby
przemawia pozbawienie senatu prawa inicjatywy ustawodawczej. Zgodnie z projektem miały być weń wyposażone jedynie rząd i sejm.
Silna pozycja głowy państwa względem obu izb legislatywy w projekcie
Cara, została zagwarantowana w art. 77, zgodnie z którym obydwie izby mogły
zostać rozwiązane przez Prezydenta przed upływem kadencji „[…] na wniosek
Rady Ministrów, umotywowanym orędziem, jednakże tylko raz jeden z tego samego powodu […]”30.
W zakresie uchwalania ustaw druga izba mogła projekt ustawy skierowany z sejmu w całości odrzucić. Wówczas izba pierwsza, by przełamać sprzeciw
26
Artykuł 30 Projektu Stanisława Cara, [w:] Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Sekretariat Generalny i Klub Parlamentarny w Warszawie, AAN, zespół nr 62.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
29
Ibidem.
30
Ibidem.

188

Wawrzyniec Kowalski

senatu, musiałaby stanowisko senatu odrzucić większością 11/20 głosujących.
W przypadku wprowadzenia przez senat poprawki do projektu ustawy izba
poselska mogła zaakceptować stanowisko izby senackiej zwykłą większością
głosów lub też poprawkę odrzucić większością 11/20 głosujących. Gdyby izba
poselska nie była w stanie ani przyjąć, ani też odrzucić stanowiska senatu, Prezydent miałby zadecydować, w jakiej postaci ustawa się ukaże. Wymagana do
odrzucenia sprzeciwu senatu większość 11/20 nie wydawałaby się dla posłów
istotną barierą w przeciwstawieniu się woli senatorów. Interesujące jest, że izba
senacka miała zyskiwać istotną kompetencję w sferze uchwalania budżetu. Otóż
gdyby sejm budżetu nie uchwalił, prawo do rozpatrzenia projektu ustawy budżetowej miało przypadać właśnie izbie drugiej.
Należy również zwrócić uwagę na odpowiedź, jaka została złożona na ręce
organizatora ankiety konstytucyjnej przez prof. Uniwersytetu Poznańskiego
Alfreda Ohanowicza. Przesłał on sekretarzowi prac ankiety – Adamowi Piaseckiemu, swoją odpowiedź na kwestie zawarte w ankiecie. Warto dodać, że sam profesor w pracach toczących się w Warszawie udziału nie brał, odpowiedź zaś jest
datowana na 28 sierpnia 1928 r. W zakresie kompetencji formalnych senat miał
liczyć mniej niż połowa ustawowej liczby posłów. Jak pisał Alfred Ohanowicz:
„Połowę ustawowej liczby senatorów wybierają ciała reprezentacyjne samorządu
terytorialnego i osobowego na lat sześć w sposób ordynacją wyborczą do Senatu
przypisany. Drugą połowę senatorów powołuje dożywotnio Naczelnik Państwa
z grona osób zasłużonych około Państwa”31. Samo sformułowanie „zasłużonych
około Państwa” jest dość ogólnikowe i może budzić pewien niedosyt badawczy,
zwłaszcza gdy zwróci się uwagę na fakt, że nominaci Naczelnika Państwa mieli
być w skład izby powołani dożywotnio. Jeśli senat miał dysponować ściśle określoną liczą mandatów: „Senat składa się z senatorów, których liczba nie będzie
mniejsza od połowy ustawowej liczby posłów”, to oznaczałoby, że pierwszy Naczelnik Państwa swoimi nominacjami całkowicie, na długi czas zdominowałby
połowę składu izby senatorskiej. Jak się wydaje, rozwiązanie proponowane przez
Ohanowicza, późniejszego senatora z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy
z Rządem, było podyktowane typowym dla sanatorów założeniem, że stanowisko
głowy państwa będzie zagwarantowane dla Józefa Piłsudskiego. Rozwiązanie to,
uwypuklające istotny wpływ Naczelnika Państwa na władzę ustawodawczą, zostało w tezach ustrojowych Ohanowicza wzmocnione założeniem, że „Prezesa
Senatu powoływać miał spośród senatorów Naczelnik Państwa”. Należy również
zauważyć, że zgodnie z założeniami poznańskiego profesora senat był izbą pozbawioną kadencyjności, co było pochodną przyjęcia przez niego koncepcji mandatów dożywotnich. Interesująco i jakże odmiennie od koncepcji Adama Piaseckiego Ohanowicz postrzegał zasadę niepołączalności stanowisk. „Senator może
31
Odpowiedź pisemna A. Ohanowicza przesłana w dniu 28 sierpnia 1928 r., [w:] Bezpartyjny
Blok Współpracy z Rządem. Sekretariat Generalny i Klub Parlamentarny w Warszawie, AAN,
zespół nr 62.
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zajmować wszelkie stanowiska urzędowe w służbie państwowej i samorządowej,
o ile Konstytucja nie postanawia inaczej”32.
Jeśli chodzi o kompetencje materialne drugiej izby, Ohanowicz wskazał na
udział przedstawicieli senatu w wyborach Naczelnika Państwa. Druga izba miała
współtworzyć Zgromadzenie Narodowe, które liczyłoby łącznie dziewięćdziesięciu elektorów. Jedną trzecią Zgromadzenia mieli stanowić elektorzy wybrani
przez izbę poselską, drugą część – przedstawiciele wybrani przez „Senat na czas
trwania kadencji sejmowej”. Trzecią część miał mianować na siedmioletnią kadencję Naczelnik Państwa. Istotną zależność pomiędzy głową państwa a senatem
podkreśla fakt, że w przypadku opróżnienia stanowiska Naczelnika Państwa, to
marszałek senatu miał go zastępować, był więc faktycznie drugą osobą w państwie. Ponadto to w jego zakresie kompetencji miało być zwoływanie Zgromadzenia Narodowego celem dokonania wyboru Naczelnika Państwa.
W projekcie posła BBWR Janusza Jędrzejewicza (1885–1951), w odróżnieniu od przedstawionych powyżej projektów, pominięto możliwość wyposażenia
głowy państwa w prawo do powoływania nominatów senatorskich. U Jędrzejewicza izba senatorska liczyłaby sto pięćdziesiąt mandatów. Te miały być rozdzielone między przedstawicieli zawodów, których listę sprecyzowano by w ustawie
o ordynacji wyborczej. System kreowania mandatów należy zaliczyć do oryginalnych, bowiem jak pisał Janusz Jędrzejewicz: „Ustala się w ordynacji zawody,
które mają być reprezentowane i dzieli się między nie ilość miejsc w Senacie.
Następnie przy wyborach tworzy się trzy grupy po 150 kandydatów – jedną proponuje Sejm, drugą ciała samorządowe, trzecią rząd, po czym ludność w grupach
zawodowych wybiera stu pięćdziesięciu z pośród tych 450 kandydatów. Celem
tego systemu jest zachowanie powszechności wyborów przy zmniejszeniu o ile
możności wpływu na nie ze strony partii politycznych”33. Powyższe założenia,
choć interesujące pod względem sposobu obsadzania mandatów, wydają się zupełnie nieprzystające do zamierzeń ich twórcy. Hipotetycznie tak tworzonej izbie
można by zarzucić brak demokratycznej legitymacji, i co paradoksalne – znaczne
upolitycznienie. Po pierwsze powierzenie czynnego prawa wyborczego wybranym, bliżej niesprecyzowanym grupom zawodowym automatycznie godziłoby
w pozostałych obywateli. Jak można mniemać, opierając się na fakcie, że łączna
liczba stu pięćdziesięciu mandatów musiałaby tworzyć reprezentację pewnych
zawodów, wydaje się, że tych „reprezentowanych” zawodów nie byłoby zbyt
wiele. Po drugie wyrażany przez Jędrzejewicza zamiar odpolitycznienia drugiej
izby, przy faktycznym stosowaniu jego założeń, miałby charakter fikcyjny. Izba
senacka byłaby upolityczniona podwójnie. To swoiste uzależnienie senatu wynikałoby z podporządkowania izby w jednej trzeciej sejmowi, w drugiej zaś części
Radzie Ministrów, a trudno wszakże te dwa organy uznać za odpolitycznione.
32
33

Ibidem.
A. Piasecki, Sprawozdanie z ankiety przygotowawczej…, s. 54.
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Tak więc w przypadku jednej trzeciej izby senackiej zachodziłoby zjawisko podwójnej reprezentacji politycznej. Trudno bowiem zakładać, że kandydaci przedstawieni przez sejm reprezentowaliby inny przekrój polityczny aniżeli izba ich
proponująca. Rozwiązanie byłoby niedemokratyczne również z tego powodu, że
tworzyłoby podstawowe pytanie, mianowicie: które zawody byłyby uwzględnione do reprezentacji w Senacie?
Senator Witold Kamieniecki (1883–1964) proponował w swoim opracowaniu
przygotowanym na potrzeby ankiety utworzenie senatu o zdecydowanie bardziej
demokratycznym obliczu aniżeli Janusz Jędrzejewicz. Pod względem liczby mandatów parlamentarnych izba druga miała dysponować dwustu mandatami senatorskimi, izba poselska zaś – trzystoma. Pod względem formalnym stawiało to drugą
izbę na pewno w silniejszej pozycji względem izby poselskiej, aniżeli wynosiła
proporcja miejsc przewidziana w konstytucji marcowej – 111 względem 444.
W projekcie Kamienieckiego połowa z łącznej liczby mandatów – sto, miała
być wybierana w pięcioprzymiotnikowych wyborach. Jeden mandat miał przypadać na trzysta tysięcy obywateli. Druga zaś połowa miała być wybierana przez
organizacje społeczne, naukowe i gospodarcze. Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do Alfreda Ohanowicza i Adama Piaseckiego, Witold Kamieniecki
odrzucał obecność w senacie przedstawicieli samorządu terytorialnego.
W zakresie kompetencji materialnych wskazówki senatora Kamienieckiego
sprowadzały się jedynie do ogólnikowego stwierdzenia na temat równorzędności izb, co miało się wyrażać przyznaniem prawa inicjatywy ustawodawczej.
„Inicjatywa prawodawcza każdej z Izb polega na prawie wzywania Rządu do
przedłożenia projektu ustawy, której cel i zasady mogą izby wskazać”34. Należy
jednak zwrócić uwagę, że tak wyrażona inicjatywa w rzeczywistości oddawałaby
faktyczne prawo do inicjowania ustaw Radzie Ministrów i niejako rząd monopolizowałby inicjatywę ustawodawczą. Przyjęcie takiej konstrukcji de facto całkowicie uzależniałoby legislatywę od egzekutywy i byłoby rozwiązaniem wpisującym
się w propagowaną przez piłsudczyków koncepcję ograniczania wszechwładzy
sejmu. Dodatkowo należy zauważyć, że równorzędność izb ustawodawczych
miała zostać spełniona poprzez kompetencję izby senackiej do wyrażania wotum
nieufności względem rządu na równi z izbą poselską.
Odmienną koncepcję izby senatorskiej względem uprawnień rządu proponował książę Eustachy Sapieha, poseł BBWR. Sama druga izba, o demokratycznym
obliczu, miała pełnić funkcję kontrolną względem polityki Rady Ministrów. Kontrola miała również obejmować badanie legalności działania rządu. W koncepcji
ks. Sapiehy senat miał więc pełnić rolę recenzenta prac gabinetu, jakkolwiek poseł
Bezpartyjnego Bloku nie określał szczegółowo uprawnień drugiej izby względem
rządu. Enigmatyczna wskazówka stanowiła jedynie: „Kontrolę polityki Rządu
34
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Sekretariat Generalny i Klub Parlamentarny
w Warszawie, AAN, zespół nr 62.
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powierza się Senatowi o charakterze specjalnie państwowym”35. W swoim opracowaniu przygotowanym na potrzeby ankiety Sapieha akcentował, że objęcie
władzy przez Józefa Piłsudskiego sprzyja gruntownej modyfikacji ustroju w państwie. „Należy skorzystać z wyjątkowej koniunktury, a mianowicie z faktu istnienia autorytetu Piłsudskiego, ażeby zdobyć się na zasadniczą przeróbkę ustroju
państwowego, nie zadowalając się małymi korekturami, gdyż prawie na pewno
nie prędko Polska znajdzie się znowu w podobnie sprzyjających warunkach dla
rewizji swoich form ustrojowych”36. W miejsce słowa ,,senat” książę proponował
utworzenie ,,wielkiej rady państwa”, składającej się z delegatów organów zawodowych, gospodarczych i kulturalnych. Ewentualne, kolejne kategorie reprezentantów zrzeszeń miały być dodawane do konstytucji nowelami. Zastanawiające
jest, że kwestii tej nie miała precyzować ustawa o ordynacji wyborczej do drugiej
izby. Wielka rada państwa, wyposażona w inicjatywę ustawodawczą, miała każdorazowo rozpoczynać procedowanie ustawy i później kierować ją do sejmu. Tak
więc przewaga kompetencyjna senatu nad izbą poselską byłaby bezwzględna.
Trzeba też wspomnieć, że spośród wielu uczestników ankiety zdecydowana
większość dostrzegała konieczność zdecydowanej modyfikacji uprawnień drugiej izby. Z tego też powodu należy odnotować, że jedynie Stanisław Bukowiecki,
Zdzisław Lechnicki, Stanisław Car i Adam Piasecki opowiadali się za utrzymaniem dotychczasowych kompetencji materialnych senatu, ewentualnie z niewielkimi korektami kompetencji na jej korzyść. Według Bukowieckiego, zwiększenie
uprawnień drugiej izby nie znajduje podstaw w przypadku zrealizowania postulatu powiększenia kompetencji Prezydenta. Analogiczne stanowisko przyjął
Zdzisław Lechnicki, dla którego powiększenie roli ustrojowej senatu stanowiło
odległą przyszłość.
Interesujące jest stanowisko, jakie zajął w swoim sprawozdaniu z prac ankiety Adam Piasecki, który postulat kompetencyjny Ignacego Matuszewskiego
– zakładający zwiększenie wymaganej większości głosów potrzebnych w sejmie
dla odrzucenia poprawki senatu z 11/20 do 3/5 – uznał za zaledwie nieznaczne
powiększenie kompetencji senatu. Analogicznie ocenił propozycję Matuszewskiego, by w przypadku całkowitego odrzucenia przez izbę senacką ustawy
i późniejszego jej ponownego uchwalenia przez posłów, to Prezydent był władny
taką ustawę ogłosić lub odmówić jej ogłoszenia. Jak wiadomo, sprawa ewentualnego odrzucenia przez senat ustawy, i tym samym ostatecznego zakończenia
A. Piasecki, Sprawozdanie z ankiety przygotowawczej…, s. 54.
Pismo Eustachego Sapiehy, [w:] Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Sekretariat Generalny i Klub Parlamentarny w Warszawie, AAN, zespół archiwalny nr 62. Jako swoistą ciekawostkę należy przywołać, nieco utopijny w swej istocie, zamiar obsadzania stanowiska głowy
państwa proponowany przez księcia Eustachego Sapiehę. Otóż „Prezydent Rzeczypospolitej musi
być po raz pierwszy wybrany przez plebiscyt bezpośredni dożywotnio, a następni Prezydenci muszą być testamentalnie (sic!) naznaczeni przez swego poprzednika”. Ten nierealistyczny projekt,
jak się wydaje, miał gwarantować długotrwałe utrzymanie władzy przez piłsudczyków.
35

36
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jej procedowania w parlamencie, nie została przez twórców konstytucji z 1921 r.
unormowana. Co więcej, istnienie takiej kompetencji budziło w doktrynie spory.
Część przedstawicieli doktryny przyjmowała stanowisko senatu za ostateczne37.
Przykładowo, Stanisław Estreicher uważał, że o kształcie ustawy decyduje izba
poselska, nie zaś senat38.
Warto również odnieść się do ogólnikowej koncepcji Ignacego Matuszewskiego, który zaproponował niewielką, choć istotną, poprawkę polegającą na uczynieniu z Prezydenta swoistego rozjemcy pomiędzy izbami. Owo „rozjemstwo”, jak
się wydaje, miałoby charakter pozorny. Propozycję tę należy ujmować zdecydowanie w kontekście omówionego wyżej składu senatu, proponowanego przez
późniejszego ministra skarbu. U Matuszewskiego izba poselska miała być kreowana w wyborach, podczas gdy senat miał stanowić zaplecze polityczne głowy
państwa. Wydaje się więc, że w przypadku ewentualnego sporu pomiędzy częściami legislatywy, w którym to zróżnicowany politycznie sejm wystąpiłby przeciwko izbie senackiej pochodzącej z nominacji, Prezydent opowiedziałby się po
stronie tego drugiego. Ponadto u Ignacego Matuszewskiego senat miał być pozbawiony inicjatywy ustawodawczej. Brak tego uprawnienia izolowałby drugą izbę
od sporów politycznych. Stanisław Estreicher postulował całkowite pozbawienie
legislatywy prawa inicjatywy ustawodawczej – tą miał dysponować Naczelnik
Państwa. Jakkolwiek obydwie izby ustawodawcze miały być równorzędne, to
równorzędność ta miała nie dotyczyć projektów ustaw skierowanych przez Radę
Ministrów – te miały być bowiem wnoszone do izby poselskiej. Odpowiedzialność parlamentarną Rada Ministrów miała ponosić przed senatem lub obydwom
izbami. Druga izba mogłaby wyrazić wotum nieufności Radzie Ministrów przy
okazji uchwalania ustawy budżetowej – sama lub wespół z sejmem.
Reasumując, można stwierdzić, że prace prowadzone latem 1928 r. z inspiracji Wacława Makowskiego i Walerego Sławka były pierwszą liczącą się próbą
wypracowania stosunku obozu piłsudczykowskiego do zagadnienia drugiej izby.
Tym ciekawszą, że czołowi sanatorzy nie ograniczyli się jedynie do sondowania poglądów osób życzliwych Marszałkowi, ale udało im się pozyskać również
cenne wskazówki i projekty od przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego.
Fakt ten nadawał pracom ankiety konstytucyjnej powagi i świadczył o dużym
znaczeniu, jakie ścisłe kierownictwo obozu piłsudczykowskiego przykładało do
konieczności wypracowania własnych rozwiązań ustrojowych.
Wśród uczestników ankiety byli zarówno zwolennicy poważnego zwiększenia roli ustrojowej senatu, np. Michał Bobrzyński, Stanisław Estreicher, Stanisław
Mackiewicz (1896–1966), Witold Kamieniecki, Adam Piasecki, Janusz Radziwiłł, jak i niewielkiego powiększenia pozycji drugiej izby. Między zwolennikami
W doktrynie zagadnienie to poruszał m.in. Antoni Peretiatkowicz (Luka w konstytucji polskiej, „Przegląd Wszechpolski” 1923, nr 7).
38
Szerzej na ten temat w: Stanisław Estreicher o Konstytucji i polityce drugiej Rzeczypospolitej, oprac. A. Wołek, Warszawa 2001.
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drugiego rozwiązania znaleźli się zwłaszcza Stanisław Car, Zdzisław Lechnicki,
Stanisław Bukowiecki czy też Ignacy Matuszewski. Należy też wskazać pewien
charakterystyczny wspólny mianownik w koncepcjach uczestników ankiety
z 1928 r. Otóż żaden z nich nie negował istnienia izby senatorskiej w państwie.
Zarówno politycy, jak i czołowi prawnicy zdawali sobie sprawę z konieczności
jej istnienia. Jednakże w poglądach samych sanatorów, już w 1928 r. można wychwycić charakterystyczny sposób podejścia piłsudczyków do senatu. Nie łączyli
oni mianowicie niedostatecznego zbilansowania kompetencji izb władzy ustawodawczej zawartego w konstytucji marcowej z koniecznością zmian. W rzeczywistości zagadnienie to było dla piłsudczyków drugoplanowe. Ewentualne
przemodelowanie pozycji i uprawnień izby senackiej postrzegali jako szansę na
trwałe wzmocnienie pozycji prezydenta, po drugie zaś jako szansę na zagwarantowanie sanacji długotrwałej możliwości posiadania zmajoryzowanej przez siebie
większości senackiej. W odróżnieniu od przedstawicieli doktryny dla sanatorów
konieczność gruntownego przemodelowania relacji pomiędzy egzekutywą a legislatywą i zmiany pozycji senatu nie wynikała z samej niedoskonałości rozwiązań
konstytucyjnych przyjętych w 1921 r. Była ona pochodną poglądów Marszałka na
zagadnienia ustrojowe państwa polskiego. Egzemplifikacją takiego stwierdzenia
jest korespondencja pomiędzy Władysławem Leopoldem Jaworskim (1865–1930)
a Adamem Piaseckim w okresie pracy ankiety w 1928 r.: „Uważam – pisał
Jaworski – że należy napisać całą nową Konstytucję. Napisałem to Sławkowi,
a z odpowiedzi wnoszę, że on osobiście nie byłby temu przeciwny, ale nie wie,
co postanowi Marszałek. Konstytucję należy napisać nową, bo dotychczasowa
opiera się na starej ideologii”39.
Zresztą należy zauważyć, że krytyka rozwiązań ustrojowych przyjętych
w 1921 r. odnośnie do pozycji senatu nie była wynikiem charakterystycznym
jedynie dla prac podjętych przez środowisko sanacyjne. Wśród przedstawicieli
doktryny prawa negatywnie o rozwiązaniach przyjętych w 1921 r. wypowiadali się m.in. Zygmunt Cybichowski (1879–1946), Władysław Leopold Jaworski,
Stanisław Starzyński (1853–1935) czy też wspominany wcześniej Stanisław
Estreicher40.

39
List W. L. Jaworskiego do Adama Piaseckiego, [w:] Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Sekretariat Generalny i Klub Parlamentarny w Warszawie, AAN, zespół nr 62.
40
Szerzej na ten temat m.in.: Z. Cybichowski, Sejm a Senat, „Gazeta Administracji i Policji
Państwowej” z 28 kwietnia 1923, nr 18; S. Starzyński, Główne niedomagania naszego ustroju
konstytucyjnego, „Czasopismo prawnicze i ekonomiczne” 1924, nr 1–12; W. L. Jaworski, Ankieta
o konstytucji z 17 marca 1921 r., Kraków 1924; S. Estreicher, Niech żyje parlament, ale odmienny,
„Czas” 1927, nr 276; S. Estreicher, Ograniczanie sejmokracji, „Czas” 1928, nr 163.
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POLITICAL SYSTEM CONCEPTS OF THE SECOND CHAMBER
OF PILSUDSKITE CAMP AFTER MAY COUP D’ETAT

Summary
The aim of this article is to briefly outline the process of crystallization of the
system concept within the scope of Sanation concerning the range of the second chamber
of parliament. As to a broad overview connected with coming into being and shaping of
the April Constitution, the subject matter of many monographs, relatively less known,
are the works and constitutional achievements of the Pilsudskite camp at the end of the
1920s and the beginning of the 1930s. In this article the system views of the Pilsudskites
are a subject of an analysis; it is clearly stated that the lack of programme principles
as well as clear and cogent constitutional aims concerned also the sphere of shape and
competence of the Senate.
It is also indicated that the constitutional survey conducted in the summer of 1928
was the first attempt of working out one’s own concept among Józef Pilsudski’s associates
concerning the shape of future of the second legislative house. In the study the views of
the participants of the constitutional survey were analysed, from which it appears that
most of the proposed regulations assumed increasing the political position of the second
house of parliament. It was pointed out that valuable and interesting survey achievements,
allowed in 1928, thus seven years before coming into force of the April Constitution, to
discern the first outlines of concepts supposed to guarantee essential reinforcement of the
constitutional position of President, particularly in connection with the role of the second
chamber of the legislature.
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LEGITYMACJA CZYNNA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ
W ORGANIZACJI DO UDZIELENIA PROKURY

Kwestia dopuszczalności udzielenia prokury przez spółkę kapitałową
w organizacji należy do zagadnień wyjątkowo kontrowersyjnych, budzących
wśród przedstawicieli doktryny skrajnie odmienne oceny1. Należy przy tym
zaznaczyć, że w świetle obecnie obowiązujących regulacji prawnych istotną
trudność stanowi precyzyjne określenie kręgu podmiotów legitymowanych do
udzielenia prokury. Przy tym problem nie dotyczy wyłącznie spółek kapitałowych w organizacji, równie sporną kwestią jest dopuszczalność udzielenia
prokury przez osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, czy też
legitymacja czynna do udzielenia prokury przez spółki kapitałowe niewykonujące działalności gospodarczej. Skala ryzyk prawnych związanych z występowaniem w obrocie gospodarczym rzekomych prokurentów skłania do
przeanalizowania problemu legitymacji czynnej spółki kapitałowej w organizacji do udzielenia prokury.

1
Przeciwko dopuszczalności udzielenia prokury przez spółki kapitałowe w organizacji
zob.: S. Sołtysiński, [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. III, Warszawa 2013, s. 192
i n.; J. Szwaja, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. V, Warszawa 2004, s. 495; A. Barczak-Oplustil, K. Oplustil, Spółki kapitałowe w stadium organizacji, Warszawa 2002, s. 145. Za dopuszczalnością udzielenia prokury
przez spółki kapitałowe w organizacji zob.: M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red.
K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 2005, s. 428; A. Herbet, W kwestii dopuszczalności udzielenia
prokury przez spółkę kapitałową w organizacji, „Palestra” 2013, nr 3–4, s. 9 i n.; A. Nowacki,
Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji, „Prawo Spółek” 2010, nr 10, s. 14 i n.; D. Wajda, Prokura – problemy praktyczne, PPH 2008, nr 6, s. 40; Zob. też: A. Kidyba, Kodeks spółek
handlowych. Komentarz, t. II, Warszawa 2007, s. 143. Autor ten stwierdza, że prokurent nie
może reprezentować spółki w organizacji, mimo że jest możliwe jego ustanowienie i udzielenie
mu prokury.
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1. KONSTRUKCJA PRAWNA PROKURY
Instytucja prokury ma długą tradycję prawną w polskim systemie normatywnym2. Jej kształt prawny w zasadniczych zrębach pozostał niezmieniony przez
prawie sto lat występowania prokury w polskim porządku prawnym. Obecnie
obowiązujące przepisy art. 1091–1099 kodeksu cywilnego są efektem ewolucyjnego rozwoju tej instytucji. Wprowadzone zmiany wynikały przede wszystkim
z konieczności dostosowania prokury do zmieniającego się otoczenia prawnego,
w szczególności związanego z systemem rejestrowania przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany normatywne wprowadzone przepisami kodeksu cywilnego nie dotyczyły jednak cech konstrukcyjnych prokury.
Większość norm k.c. tworzących zręby konstrukcyjne prokury stanowi „powtórzenie” wcześniej obowiązujących regulacji kodeksu handlowego, realizując tym
samym założenie kontynuacji normatywnego kształtu instytucji prokury i nie
czyniąc w tym zakresie istotnych zmian.
Należy przy tym wskazać, że normatywne cechy prokury, kształtujące naturę
tego stosunku prawnego, były i są oparte na podstawowym założeniu ochrony
osób trzecich dokonujących czynności prawnych z mocodawcą reprezentowanym przez prokurenta. Wyważając zakres ochrony prawnej mocodawcy i osoby
trzeciej, ustawodawca kształtuje prokurę wyraźnie „uprzywilejowując” w tym
zakresie kontrahentów mocodawcy. Konstrukcja prokury opiera się bowiem na
fundamentalnej zasadzie ochrony bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, poszczególne zaś jej elementy normatywne realizują ów postulat w wysokim stopniu.
Podstawową cechą, wyróżniającą prokurę spośród innych pełnomocnictw,
jest jej formalny charakter. Zakres przedmiotowy umocowania prokurenta jest
określony wprost przepisami ustawy, mocodawca jest pozbawiony możliwości kształtowania i modyfikowania uprawnień prokurenta w sposób skuteczny względem osób trzecich3. Powyższe, w zestawieniu z szerokimi granicami
ustawowego umocowania prokurenta, rodzi dla mocodawcy oczywiste ryzyko
prawne dokonania przez prokurenta czynności prawnych, skutecznych dla mocodawcy, ale nieobjętych jego wolą i zamiarem ich dokonania. Powodem jednak
takiego ukształtowania prokury jest, wskazane wyżej, założenie ochrony osób
trzecich dokonujących czynności prawnych z prokurentem. Prokura bowiem jest
instrumentem prawnym, którego cechy normatywne mają w najwyższym stopniu
zapewniać bezpieczeństwo prawne osób trzecich, wchodzących w relacje prawne z mocodawcą reprezentowanym przez pełnomocnika. Formalny charakter
Artykuły 36–43 dekretu z 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlowym (Dz.U. nr 14, poz. 164
z późn. zm.), art. 60–65 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. –
Kodeks handlowy (Dz.U. nr 57, poz. 502 z późn. zm.
3
Artykuł 1091 § 2 k.c.
2
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prokury powoduje, że kontrahent dokonujący czynności prawnej z podmiotem
reprezentowanym przez prokurenta jest zwolniony z obowiązku badania zakresu
umocowania oraz ewentualnych modyfikacji granic kompetencji prokurenta dokonanych przez mocodawcę, skoro skutki prawne ewentualnego przekroczenia
ograniczeń pochodzących od mocodawcy nie realizują się w jego sferze prawnej,
o ile czynność prawna mieści się w ustawowym zakresie umocowania prokurenta.
Drugim elementem, będącym fundamentem normatywnej konstrukcji prokury bazującej na założeniu ochrony osób trzecich, jest rejestracja prokury w rejestrze przedsiębiorców. W rejestrze ujawnia się imiona i nazwiska prokurentów
oraz rodzaj udzielonej prokury4. Należy przy tym podkreślić, że spośród wszystkich pełnomocnictw, którymi może posługiwać się spółka handlowa, tylko prokura podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców, co ma głębokie uzasadnienie
normatywne. Rejestracja prokury jest bowiem istotnym „dopełnieniem” normatywnego kształtu prokury, bez którego ochrona osób trzecich dokonujących
czynności z prokurentem byłaby niezupełna, sama zaś prokura nie pełniłaby
funkcji zgodnych z założeniem ustawodawcy. Wpis bowiem nie ma wyłącznie
waloru informacyjnego oraz dowodowego. Prokura obligatoryjnie wpisywana do
rejestru, przy istniejącym systemie domniemań prawnych płynących z faktu wpisania określonych danych do rejestru oraz ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym, chroni interesy kontrahentów, realizując postulat bezpieczeństwa i pewności obrotu.

2. STATUS PRAWNY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ W ORGANIZACJI
Zgodnie z art. 1091 § 1 k.c. prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez
przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców.
Użyte w przywołanym przepisie sformułowanie „przedsiębiorca podlegający
obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców” powoduje istotne wątpliwości odnośnie do dopuszczalności udzielenia prokury przez spółkę kapitałową
w organizacji. Kwestią bezsporną jest, że ocena legitymacji czynnej do udzielenia prokury została oparta na dwóch kryteriach: podmiot udzielający prokury
musi posiadać status przedsiębiorcy i podlegać obowiązkowi wpisu do rejestru
przedsiębiorców. Obecnie obowiązujący system rejestracji przedsiębiorców powoduje, że nie każdy przedsiębiorca podlega obowiązkowi wpisu do rejestru
przedsiębiorców5, a są do niego wpisywane podmioty nieposiadające statusu
Artykuł 39 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.
z 2007 r., nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).
5
Na przykład osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, objęte rejestracją w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4
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przedsiębiorcy6. Z tego powodu szczególnie wnikliwej analizy wymaga spełnienie obydwu kryteriów określonych w art. 1091 § 1 k.c. przez podmiot chcący
udzielić prokury, w tym wypadku przez spółkę kapitałową w organizacji.
Status prawny spółek kapitałowych w organizacji został określony w art. 11
§ 1 k.s.h., zgodnie z którym spółki te mogą we własnym imieniu nabywać
prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Spółki kapitałowe w organizacji są więc
samodzielnymi podmiotami prawa, odrębnymi od osób i podmiotów je tworzących, posiadającymi własną zdolność prawną, aczkolwiek niewyposażonymi
przez ustawodawcę w atrybut osobowości prawnej. „Upodmiotowienie” spółki
kapitałowej w organizacji w kierunku przyznania jej statusu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej dysponującej zdolnością prawną nie
przesądziło o zakończeniu sporów wokół zakresu zdolności prawnej. Wskazuje
się bowiem, że o granicach zdolności prawnej spółek kapitałowych w organizacji powinien decydować cel, dla którego są one zawiązywane7. Szeroka formuła
przyznająca zdolność prawną jednostkom organizacyjnym pozbawionym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, powinna
być przede wszystkim weryfikowana przez cel powstania i prawnego funkcjonowania określonych osób prawnych ułomnych. Wskazał na to Sąd Najwyższy
w uchwale8 rozstrzygającej zakres zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej,
gdzie stwierdził, że wspólnota mieszkaniowa jest niepełną (ułomną) osobą prawną w myśl art. 331 k.c., a zakres jej zdolności prawnej jest określony przez ustawę
ustrojową, jaką stanowi ustawa o własności lokali. Wspólnota więc może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku, ale tylko w granicach przyznanej
zdolności prawnej, która zakreśla zarządzanie mieszkaniami członków wspólnoty i części wspólnych nieruchomości. Ma zatem zdolność prawną w granicach
celów wspólnoty mieszkaniowej, a nie zdolność prawną w ogóle.
W odniesieniu do spółki kapitałowej w organizacji podnosi się, że cel tej
spółki wyraźnie przesądza o naturze czynności, które mieszczą się w jej zdolności prawnej. Jej zadaniem jest doprowadzenie do nabycia przez nią osobowości
prawnej i przygotowanie do podjęcia działalności w zakresie umówionego przedmiotu, prowadzenie zaś działalności gospodarczej nie jest wpisane w cel tego
podmiotu, nie przesądza również o zakresie zdolności prawnej w tych ramach9.
Wskazuje się również, że specyfika spółki kapitałowej w organizacji jako
podmiotu o charakterze przejściowym, zmierzającego przede wszystkim do
utworzenia spółki akcyjnej w jej ostatecznej postaci, powoduje, że tak określony
Na przykład spółki kapitałowe niewykonujące działalności gospodarczej.
Zob.: U. Promińska, Kilka uwag na temat spółki kapitałowej w organizacji, [w:] Kodeks
spółek handlowych po dziesięciu latach, red. J. Frąckowiak, Wrocław 2013, s. 280 i n.
8
Uchwała SN z 21 grudnia 2007 r., sygn. akt III CZP 65/07, OSNC 2008, nr 7–8, poz. 69
z aprobującą glosą W. Katnera („Glosa” 2009, nr 2, s. 34).
9
Tak: U. Promińska, Kilka uwag na temat…, s. 285–286.
6
7
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cel ustanowienia spółki w organizacji powinien stanowić kryterium rozstrzygające o zakresie reprezentacji przez członków zarządu. Oznacza to, że „reprezentacja
spółki w organizacji przez zarząd” polega jedynie na dokonywaniu, na podstawie
właściwych przepisów, zmierzających do rejestracji spółki czynności prawnych
przez osoby powołane w skład zarządu przyszłej spółki akcyjnej10.
Prezentowane powyżej ujęcie zakresu zdolności prawnej spółki kapitałowej
w organizacji wyklucza dopuszczalność prowadzenia przez te spółki działalności gospodarczej, jako wykraczające poza cel ustanowienia tej spółki. Założenie
powyższe eliminowałoby możliwość posiadania przez spółki kapitałowe w organizacji statusu przedsiębiorcy, co z kolei w świetle art. 1091 § 1 k.c., wobec niespełnienia pierwszego ze wskazanych w tym przepisie kryteriów, pozbawiałoby
spółkę akcyjną w organizacji legitymacji czynnej do udzielenia prokury.
Założenie wąskiego rozumienia zakresu zdolności prawnej spółki kapitałowej w organizacji de lege lata jest jednak trudne do obrony11. Zgodnie
z art. 14 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej12 spółka kapitałowa
w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do
rejestru przedsiębiorców. Ustawodawca powyższą regulacją przesądził kierunek
dyskusji toczącej się wokół oceny dopuszczalności podejmowania działalności
gospodarczej przez spółki kapitałowe w fazie organizacyjnej13, odrzucając tym
samym argumenty zwolenników koncepcji wyznaczania zakresu zdolności prawnej spółek kapitałowych w organizacji przez pryzmat celu ustanowienia tej formy
spółki. W świetle obowiązującego art. 14 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej spółka kapitałowa w organizacji może mieć status przedsiębiorcy,
aczkolwiek rozwiązanie w obecnym jego kształcie normatywnym należy ocenić jako fragmentaryczne i rodzące ryzyka dla pozostałych uczestników obrotu.
Dopuszczając bowiem możliwość podejmowania i wykonywania działalności
gospodarczej przez spółki kapitałowe w organizacji, ustawodawca dokonał bezprecedensowego zabiegu, polegającego na przyzwoleniu na aktywny udział
w obrocie gospodarczym podmiotów nieobjętych systemem rejestracji przedsiębiorców. Spółki te nie zostają ujawnione w rejestrze przedsiębiorców, funkcjonują zatem w obrocie (być może wykonując działalność gospodarczą w dużym
rozmiarze) poza jakąkolwiek kontrolą ze strony sądu rejestrowego, kontrahenci
zaś są pozbawieni możliwości uzyskania ze źródeł publicznych kluczowych informacji o spółce (np. informacji o sposobie reprezentowania spółki). Uczestnicy
Tak: M. Tajer, Status prawny zarządu spółki akcyjnej w organizacji, PPH 2009, nr 2, s. 13.
Za szerokim zakresem zdolności prawnej spółki kapitałowej w organizacji opowiedział się
m.in.: A. Kidyba, Atypowe spółki handlowe, Kraków 2001, s. 126; A. Herbet, W kwestii dopuszczalności…, s. 10 i n.
12
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., nr 672
z późn. zm.).
13
Zob.: A. Barczak-Oplustil, K. Oplustil, Spółki kapitałowe…, s. 109 i n. oraz literatura tam
przywołana; zob. też: P. Bielski, Spółka kapitałowa w organizacji a status przedsiębiorcy, PPH
2002, nr 6, s. 1 i n.
10
11
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obrotu są również pozbawieni ochrony wynikającej z jawności materialnej rejestru przedsiębiorców. Powyższe okoliczności wpływają na negatywną ocenę
obecnie obowiązujących prawnych uwarunkowań dopuszczalności wykonywania działalności gospodarczej przez spółki kapitałowe w organizacji, stanowiąc
trudno akceptowalny wyjątek od zasady kompletności i zupełności systemu ewidencjonowania przedsiębiorców w ramach krajowego obrotu gospodarczego. Co
prawda, okres bytu prawnego spółek kapitałowych w organizacji jest ograniczony czasowo, jednak w świetle art. 169 k.s.h. dla spółki z o.o. w organizacji może
to być nawet okres sześciu miesięcy (krótszy dla spółki akcyjnej w organizacji, ze
względu na późniejszy moment jej powstania, aniżeli data sporządzenia statutu
spółki – art. 325 § 1 k.s.h.).

3. DOPUSZCZALNOŚĆ UDZIELENIA PROKURY PRZEZ SPÓŁKĘ
KAPITAŁOWĄ W ORGANIZACJI
Jak wcześniej wskazano, de lege lata spółka kapitałowa w organizacji może
posiadać status przedsiębiorcy, o ile zostanie przez nią podjęta i wykonywana
działalność gospodarcza. Jeśli spółka kapitałowa w organizacji nie będzie wykonywała działalności gospodarczej, a swoją aktywność ograniczy do realizacji
zasadniczego celu, jakim jest podjęcie czynności zmierzających do utworzenia
i organizacji spółki kapitałowej właściwej, w świetle art. 431 k.c. nie uzyska statusu przedsiębiorcy.
Wracając do pytania o dopuszczalność udzielenia prokury przez spółkę kapitałową w organizacji, należy podkreślić, że dalszej analizie na podstawie art.
1091 § 1 k.c. mogą być poddane wyłącznie te spółki kapitałowe w organizacji,
które posiadają status przedsiębiorcy. Do rozważenia pozostaje spełnienie przez
te podmioty drugiego kryterium legitymacji czynnej do udzielenia prokury, tj.
podleganie obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców.
De lege lata, jak powiedziano wyżej, spółka kapitałowa w organizacji nie
podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Nawet jeśli wykonuje działalność
gospodarczą, nie dotyczą jej żadne obowiązki rejestracyjne (np. ujawnienie informacji o członkach zarządu i sposobie reprezentacji spółki przez zarząd). Rejestracji podlega spółka właściwa, tj. odpowiednio spółka z o.o. bądź spółka akcyjna,
wpis ma charakter konstytutywny – powstaje spółka kapitałowa, a więc ustaje
okres bytu prawnego spółki kapitałowej w organizacji. Trudno przy tym uznać,
że obowiązkowi wpisu do rejestru podlega spółka kapitałowa w organizacji, jako
samodzielny i autonomiczny (jak wskazano wyżej) podmiot prawa. Temu obowiązkowi podlega spółka właściwa, której powstanie jest uzależnione od uskutecznienia wpisu, i to ona będzie mogła udzielić prokury. Należy przy tym wska-
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zać, że mogą zaistnieć sytuacje, gdy nie dojdzie do powstania spółki właściwej, tj.
nie zostanie ona w terminie określonym w art. 169 k.s.h. i art. 325 k.s.h. zgłoszona
do rejestracji lub stanie się prawomocne postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania. Wówczas, zgodnie z art. 325 § 1 k.s.h., zarząd powinien niezwłocznie
zawiadomić o tym przez ogłoszenie osoby mające interes prawny oraz zarządzić
zwrot wpłaconych sum i wkładów niepieniężnych. Jeśli natomiast spółka nie jest
w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich, zarząd dokona likwidacji (art. 170 § 1
k.s.h. i art. 326 § 1 k.s.h.). Powyższa sytuacja potwierdza tezę, że spółka kapitałowa w organizacji jako samodzielny uczestnik obrotu nie podlega obowiązkowi
wpisu do rejestru. Na etapie bytu prawnego spółki kapitałowej w organizacji nie
ma bowiem pewności, czy w ogóle dojdzie do powstania spółki właściwej, trudno
zatem „podleganie obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców”, o którym
mowa w art. 1091 § 1 k.c., odnosić do spółki kapitałowej w organizacji14.
Należy ponadto wskazać, że kierunek wykładni art. 1091 § 1 k.c. w części
dotyczącej interpretacji terminu „przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu
do rejestru przedsiębiorców”, ustalającego krąg podmiotów legitymowanych do
udzielenia prokury, powinien być wyznaczany w ścisłej korelacji z pozostałymi
przepisami kodeksu cywilnego regulującymi instytucję prokury. Dogmatyczne wywody wykazujące, że spółka kapitałowa w organizacji spełnia kryterium
„podlegania obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców”15, nie mogą mieć
wymiaru samoistnego, nieuwzględniającego specyfiki samej prokury. Zgodnie
z art. 1098 § 1 k.c. udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien
zgłosić do rejestru przedsiębiorców. Przepisy kodeksu cywilnego regulujące instytucję prokury byłyby wewnętrznie niespójne, gdyby ustawodawca dopuszczał
udzielenie prokury przez przedsiębiorcę niewpisanego do rejestru i jednocześnie
statuowałby obowiązek wpisu prokury do rejestru. Przyjmując założenie spójności regulacji prawnej, należy przyjąć, że skoro ustawodawca nakłada na mocodawcę obowiązek wpisu prokury do rejestru, to podmiot ten musi mieć możliwość
ów obowiązek wykonać. Powyższe z kolei musi skutkować uznaniem, że przedsiębiorca niewpisany do rejestru przedsiębiorców nie może udzielić prokury.
W literaturze bywa formułowany pogląd, że rekonstruując i posługując się
de lege lata określeniem „przedsiębiorca rejestrowy”, nie sposób przyjmować, iż
kwalifikację taką spełniają wyłącznie podmioty (jednostki organizacyjne) faktycznie wpisane do rejestru przedsiębiorców16. Powyższy kierunek wnioskowania
uzasadnia się analizą procesu legislacyjnego dotyczącego art. 1091 k.c. Pierwotny
projekt brzmienia tego artykułu, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną
W sytuacji niedojścia do skutku spółki właściwej pojawiałyby się dodatkowo istotne wątpliwości odnośnie do ustalenia momentu ustania prokury udzielonej przez spółkę kapitałową
w organizacji.
15
Zob.: A. Herbet, W kwestii dopuszczalności…, s. 12 i n.
16
Tak: ibidem, s. 13–14.
14
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Prawa Cywilnego, miał stanowić, że „Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców […]”. Następnie określenie „przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców” zmieniono
na obecnie obowiązujące określenie „przedsiębiorca podlegający obowiązkowi
wpisu do rejestru przedsiębiorców”. Warto jednak przypomnieć, że powyższa
zmiana była dedykowana spółce jawnej i podyktowana ówczesną specyfiką jej
tworzenia (spółka jawna powstawała z chwilą rozpoczęcia prowadzenia przedsiębiorstwa w większym rozmiarze)17. Choć wpis spółki jawnej do rejestru miał
charakter deklaratoryjny, jednak podlegała ona obowiązkowej rejestracji. Obecnie brakuje podstaw do rozciągania terminu „przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców” na podmioty prawa, na które nie
jest nałożony ustawowy obowiązek rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. Próby
wykazywania istotnej różnicy normatywnej pomiędzy użytym w art. 1091 § 1 k.c.
terminem „przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców” oraz terminem „przedsiębiorca wpisany do rejestru” w odniesieniu do
spółek kapitałowych w organizacji są o tyle bezprzedmiotowe, że podmioty te nie
podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców i do rejestru wpisane
być nie mogą18.
Argumentem podnoszonym przez zwolenników dopuszczalności udzielenia
prokury przez spółki kapitałowe w organizacji jest deklaratywność wpisu prokury do rejestru przedsiębiorców. Z braku konstytutywnego charakteru wpisu
prokury do rejestru bywa wyprowadzany nieakceptowalny wniosek, że oznacza
to wyraźną tolerancję ustawodawcy pozostawania prokurenta „poza rejestrem”.
Wywodzi się, że jedyną niedogodnością praktyczną występowania w obrocie
prokury niewpisanej do rejestru jest konieczność każdorazowego wykazywania
przez prokurenta swojego umocowania19. Powyższe ujęcie jest trudne do zaakceptowania. Deklaratywność wpisu do rejestru przedsiębiorców określonych
danych (np. prokury, powołania/odwołania członków zarządu i rady nadzorczej
spółki) w najmniejszym stopniu nie oznacza przyzwolenia ustawodawcy na nieujawnianie tych danych w rejestrze. Deklaratywności wpisu nie można bowiem
mylić z jego obligatoryjnością, a ta – w wypadku prokury – nie powinna budzić
17
Na co zresztą zwraca uwagę A. Herbet, (ibidem, przypis 30, s. 14); szerzej na temat specyfiki zmian normatywnych w procedurze tworzenia spółki jawnej zob.: B. Kozłowska-Chyła,
Spółka cywilna czy spółka jawna – zniesienie trybu obligatoryjnego przekształcania spółki cywilnej w spółkę jawną, [w:] Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, red. J. Frąckowiak,
Wrocław 2013, s. 517 i n.
18
Odmiennie A. Nowacki (Reprezentacja spółki…, s. 14), który nieprzekonująco dowodzi,
że spółka z o.o. w organizacji podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, tyle tylko
że – z mocy art. 12 k.s.h. – z chwilą wpisu do tego rejestru staje się ona spółką z o.o., co z kolei
powoduje, że prokura może zostać udzielona przez przedsiębiorcę „podlegającego obowiązkowi
wpisu do rejestru przedsiębiorców”, a nie tylko przez przedsiębiorcę „wpisanego” do takiego rejestru. Autor nie uwzględnia sytuacji niedojścia do skutku spółki właściwej.
19
Tak: ibidem, s. 14.
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najmniejszych wątpliwości. Zgodnie z przywołanym już przepisem art. 1098 § 1
k.c. udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców. Zgłoszenie powinno być dokonane w ciągu 7 dni od dnia
udzielenia prokury przez mocodawcę – art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W razie niezłożenia w terminie wniosku o rejestrację prokury sąd rejestrowy może zastosować środki prawne przewidziane w ustawie dla podmiotów
niewykonujących obowiązku dokonywania zgłoszenia danych objętych wpisem
obligatoryjnym do rejestru.
Powyższe wskazuje, że deklaratywność wpisu prokury do rejestru przedsiębiorców w najmniejszym stopniu nie oznacza przyzwolenia ustawodawcy na
pozostawanie prokury „poza rejestrem”. Wpis prokury ma bowiem charakter obligatoryjny, a deklaratywność wpisu powyższej okoliczności nie znosi, ani nie
osłabia. Trudno zgodzić się również z próbami „wykorzystywania” deklaratywności wpisu prokury do rejestru przedsiębiorców jako narzędzia dostosowywania
instytucji prokury do specyfiki spółki – mocodawcy20, z całkowitym pominięciem cechy obligatoryjności tego wpisu.

4. PODSUMOWANIE
Analiza przepisów prawa poświęconych instytucji prokury wskazuje na niedopuszczalność posługiwania się tym instrumentem prawnym przez spółki kapitałowe w organizacji. Podmioty te, wyposażone przez ustawodawcę w zdolność
prawną oraz możliwość uzyskania statusu przedsiębiorcy, nie spełniają jednak
drugiego kryterium, ustanowionego art. 1091 § 1 k.c., tj. nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Spółki kapitałowe w organizacji nie posiadają tym samym legitymacji czynnej do udzielenia prokury. Powyższy wniosek
jest ściśle skorelowany z kształtem prawnym samej prokury, której obligatoryjny
wpis do rejestru, jako element ochrony osób trzecich dokonujących czynności
prawnej z mocodawcą reprezentowanym przez prokurenta, buduje naturę tego
stosunku prawnego. Dopuszczenie możliwości udzielania prokury przez spółki
kapitałowe w organizacji oznaczałoby kreowanie nowego typu prokury – „prokury nierejestrowej”, co nie znajduje oparcia w przepisach prawa i wypacza naturę
stosunku prawnego prokury w dotychczasowym jej kształcie normatywnym.

20

Zob.: A. Herbet, W kwestii dopuszczalności…, s. 15.
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ACTIVE RIGHT OF CAPITAL COMPANY IN ORGANISATION TO
GRANT PROCURATION

Summary
The analysis of the legal regulations concerning the institution of procuration
shows that capital companies in organisation may not use this legal instrument. These
entities, bestowed by the legislator with the legal capacity and possibility to acquire
the entrepreneur’s status, do not fulfil, however, the second criterion established in
Art. 1091 § 1 of the Civil Code, i.e. they are not subject to the requirement of entry into
the entrepreneurs’ register. Thus, capital companies in organisation do not have an active
right to grant procuration. This conclusion is strictly correlated with the legal shape of
procuration itself, since its obligatory entry into the register – as an element of protection
of the third parties performing a legal action with the empowering party represented by
the proxy – is the essence of this legal relation. Allowing for the possibility for capital
companies in organisation to grant procuration would mean creating a new type of
procuration – “non-registered procuration” –which is not grounded in legal regulations
and which distorts the very nature of the institution of procuration in its legal shape as
applicable by now.

STUDIA IURIDICA LIX

Sławomir Lewandowski
Uniwersytet Warszawski

INFORMATYKA PRAWNICZA A ARGUMENTACJA
PRAWNICZA

Informatyka prawnicza i argumentacja prawnicza to tematy nienowe w polskiej literaturze. Zarówno w opracowaniach teoretycznoprawnych, jak i w analizach z zakresu dogmatyki prawa nie raz omawiano różne aspekty tych zagadnień.
Rzadkością jest jednak łączne przedstawianie tych dwóch obszarów prawniczej
aktywności, czy też chociażby badanie wzajemnych relacji między nimi. Prima
facie może się bowiem wydawać, że są to sfery znacząco od siebie oddalone,
mające niewiele wspólnych punktów, a nawet w pewnym stopniu konkurencyjne
względem siebie. Argumentacja kojarzy się z uzasadnianiem, udzielaniem odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”. Informatykę natomiast, odbieraną jako wyraz
wiedzy ścisłej i skondensowanej, łączy się z zastosowaniem komputerów do przetwarzania danych.
Sądzę jednak, że choć trochę szersze spojrzenie na przedmiot badań, cele
i zadania, jakie są stawiane przed informatyką prawniczą i argumentacją prawniczą, może pozwolić na uznanie, że te dwie dyscypliny badawcze, umiejętnie
wykorzystywane, są w stanie udzielać sobie nawzajem istotnego wsparcia. Nie
jest oczywiście moim zamierzeniem tworzenie tu kompendium wiedzy na temat informatyki czy argumentacji, co zresztą byłoby i tak niemożliwe w niezbyt
długim artykule. Właściwie chciałbym jedynie ograniczyć się do wykazania, że
zakres tematyczny oraz założenia metodologiczne informatyki prawniczej i argumentacji prawniczej nie tworzą zbiorów rozłącznych, ani tym bardziej nie pozostają w kolizji. Za ze wszech miar pożądane uważam, by skupiać się na tych
czynnikach, które mieszczą się we wspólnym polu zainteresowań informatyki
prawniczej i argumentacji prawniczej, oraz na tych elementach, które wypływając z jednej z tych dziedzin, mogą przyczyniać się do rozwoju drugiej.
Dobrym punktem wyjścia poszukiwania tego, co łączy, a nie co dzieli wydaje się być właściwe zdefiniowanie każdej z interesujących nas dyscyplin oraz
odpowiednie określenie ram, w których one funkcjonują i się rozwijają. Przydatna może okazać choćby skrótowa charakterystyka informatyki prawniczej i argumentacji prawniczej zarówno od strony pozytywnej, jak i negatywnej, czyli
maksymalnie syntetyczne wyjaśnienie, czego można oczekiwać, a czego nie od
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każdej z tych dziedzin wiedzy. Mając świadomość niejednolitości poglądów doktryny, można jedynie zasygnalizować wybrane stanowiska w tej materii.
Grzegorz Wierczyński i Wojciech Wiewiórowski jako podstawowe pola tematyczne, będące w kręgu zainteresowań informatyki prawniczej, wskazują
dokonywane za pomocą komputera procesy gromadzenia, systematyzowania,
przetwarzania i wyszukiwania informacji o prawie. Przetwarzanie tych informacji obejmuje również ich aktualizowanie, co w dobie ciągłych zmian prawa
jest niezwykle istotne. Za przedmiot badań informatyki prawniczej uznają także
tworzenie i udostępnianie zasobów informatycznych państwa oraz informatyzację procedur prawnych, czego jednym z przejawów mogą być systemy automatycznego rozstrzygania1.
Z kolei Jacek Janowski definiuje informatykę prawniczą jako „naukę o szeroko rozumianym i wielorako warunkowanym przetwarzaniu informacji na użytek
prawa (informacji o prawie i informacji w obrocie prawnym)”. Do zadań stojących przed informatyką prawniczą zalicza on m.in. budowę zautomatyzowanych
systemów informacji o prawie, systemów teleinformatycznych obsługujących
postępowania sądowe i administracyjne oraz inteligentnych systemów rozstrzygania bądź przynajmniej wspomagania w podejmowaniu decyzji2.
Jacek Petzel natomiast wyodrębnia w ramach informatyki prawniczej trzy
działy, a mianowicie dział związany z tworzeniem komputerowych systemów
wyszukiwania informacji prawnej, dział związany z tworzeniem systemów automatycznego rozstrzygania oraz dział związany z tworzeniem systemów faktograficznych. Autor zaznacza, że nie w pełni adekwatna jest nazwa trzeciego działu,
ponieważ obejmuje on systemy przetwarzające także informacje o charakterze
normatywnym. W tym trzecim dziale znajdują się np. systemy elektronicznego
stanowienia prawa, systemy komunikacji z sądami i administracją publiczną czy
też systemy, dzięki którym mamy do czynienia z komputeryzacją rejestrów. Jacek
Petzel, charakteryzując informatykę prawniczą, trafnie podkreśla, że nie jest ona
typową informatyką branżową, lecz ma wyraźnie zarysowaną specyfikę3.
Informatyka prawnicza, bazując przede wszystkim na aparacie metodycznym informatyki, nie charakteryzuje się jednak monizmem metodologicznym,
lecz opiera się na wielu różnorodnych metodach wykorzystywanych w innych
dyscyplinach. Jako przykłady dziedzin wiedzy, których metody są stosowane
przez informatykę prawniczą, można wymienić oprócz informatyki, również
cybernetykę, logikę, informatologię, lingwistykę, nauki społeczne czy prawne,
w szczególności teorię prawa. Jest również zauważalna pewna ewolucja roli po1
G. Wierczyński, W. Wiewiórowski, Informatyka prawnicza. Nowoczesne technologie
w pracy prawników i administracji publicznej, Warszawa 2012, s. 25.
2
J. Janowski, Informatyka prawnicza, Warszawa 2011, s. 1 i n.
3
J. Petzel, Quo vadis informatyko prawnicza?, [w:] Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego, red. S. Lewandowski, H. Machińska, J. Petzel, Warszawa
2013, s. 185 i n.
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szczególnych metod. I tak np. w pierwszych fazach rozwoju informatyki prawniczej większe znaczenie niż obecnie miały metody cybernetyczne, odwrotnie
natomiast przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o metody lingwistyczne. Funkcjonowanie i rozwój informatyki prawniczej przy tym metodologicznym zróżnicowaniu uwidacznia jej zdolności integracyjne4.
Tak jak nie ma jednej, powszechnie przyjmowanej charakterystyki informatyki prawniczej, tak i nie w pełni jednoznaczny jest również drugi z kluczowych
w niniejszym artykule terminów, czyli „argumentacja”. Nazwa ta we współczesnej polszczyźnie ma dwa znaczenia. Jest ona rozumiana jako „uzasadnianie,
przekonywanie za pomocą argumentów” oraz jako „zespół argumentów, które
służą do udowodnienia czegoś, do przekonania kogoś o czymś”5. Bez względu
jednak, czy argumentację będziemy pojmować jako czynność, czy jako zbiór, to
jej sednem w każdym z tych przypadków będą argumenty. Nie ma argumentacji
bez argumentów lub przynajmniej jednego argumentu.
Ujmowana z perspektywy metodologicznej argumentacja prawnicza jest
argumentacją wykorzystywaną w dyskursie prawniczym. Argumentacja prawnicza jest postrzegana jako nurt wewnętrznie zróżnicowany, choć oczywiście
opierający się na pewnych wspólnych założeniach. Starając się dokonać pewnego
uporządkowania koncepcji argumentacji prawniczej, wyróżnia się dwa zasadnicze ujęcia tej problematyki: topiczno-retoryczne i proceduralne6.
Nurt topiczno-retoryczny w argumentacji prawniczej jest łączony przede
wszystkim z dwoma szkołami naukowymi, a mianowicie szkołą moguncką, skupioną wokół Theodora Viehwega i szkołę brukselską, której twórcą i sztandarową postacią był Chaim Perelman. Viehweg, określając topikę mianem techniki
myślenia problemowego, uznawał, że ma ona dawać wskazówki, jak postępować w spornych sytuacjach, dla których nie ma automatycznego i jednoznacznego rozwiązania. W takiej sytuacji, jego zdaniem, w pierwszej kolejności należy
uchwycić istniejące w tej kwestii i sytuowane na tym samym poziomie punkty
odniesienia, którymi są przede wszystkim topiki prawnicze, czyli toposy znajduS. Gräve, Die Entstehung der Rechtsinformatik. Wissenschaftsgeschichtliche und –theoretische Analyse einer Querschnittsdisziplin, Hamburg 2011, s. 271–275.
5
Tak określa „argumentację” Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. II, red.
H. Zgółkowa, Poznań 1995, s. 255–256. Właściwie takie same definicje podaje Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I, red. S. Dubisz, Warszawa 2006, s. 121–122. Analiza semantyczna nazwy
„argumentacja” z uwzględnieniem także wymiaru historycznego zob.: S. Lewandowski, Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej, Warszawa 2013, s. 85 i n.
6
Szczegółowy opis najważniejszych prawniczych koncepcji argumentacyjnych prezentuje U. Neumann w pracach: Juristische Argumentationslehre, Darmstadt 1986 oraz Theorie
der juristischen Argumentation, [w:] Rechtsphilosophie im 21. Jahrhundert, red. W. Brugger,
U. Neumann, S. Kirste, Frankfurt am Main 2008, s. 233 i n. Z literatury polskiej zob. np.: J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, Kraków 2004, s. 181 i n., T. Gizbert-Studnicki, Podstawy
argumentacji prawniczej, „Acta Univesitatis Wratislaviensis – Prawo” 1995, nr 1772, s. 38 i n.,
S. Lewandowski, Retoryczne i logiczne podstawy…, s. 117 i n.
4
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jące zastosowanie na gruncie prawa. Perelman z kolei, zaliczając naukę o argumentacji do retoryki i uznając znaczenie topik prawniczych, szczególnie mocno
akcentował rolę audytorium, do którego jest kierowana argumentacja7.
Ujęcie proceduralne argumentacji prawniczej w porównaniu ze stanowiskiem
topiczno-retorycznym osiąga o wiele większy stopień formalnego uporządkowania poprzez przedstawienie procedury, według której taka argumentacja powinna
być prowadzona. Znanym i często przywoływanym przykładem takiej procedury
jest koncepcja niemieckiego filozofa prawa Roberta Alexy’ego. Wyszedł on z założenia, że dyskurs prawniczy jest szczególnym przypadkiem dyskursu ogólnego. Jako konsekwencję tej tezy Alexy przyjął, że punktem wyjścia powinno
być sformułowanie reguł ogólnej praktycznej argumentacji, a dopiero następnie
przejście do reguł specyficznie prawniczych. Wśród reguł ogólnych wyróżnił on
(przytaczając wiele szczegółowych wskazań): reguły podstawowe, reguły rozsądku, reguły ciężaru argumentacyjnego, reguły uzasadnienia i reguły przejścia.
Po regułach dyskursu ogólnego Alexy formułuje wiele reguł dyskursu prawniczego, które mają służyć wewnętrznemu i zewnętrznemu uzasadnieniu decyzji
stosowania prawa8.
W dyskursie prawniczym, o którego efektywny i racjonalny przebieg tak
troszczy się argumentacja prawnicza, wykorzystywanych jest wiele różnorodnych argumentów. Niejednokrotnie pewną, czasami niemałą rolę odgrywają
argumenty niezbyt ściśle związane z prawem, a nawet całkowicie pozaprawne.
Niemniej jednak zawsze, zwłaszcza w fazie ustaleń normatywnych, istotne znaczenie, a często kluczowe i rozstrzygające, mają argumenty bazujące na tekście
prawnym. Stąd tak ważny jest szybki dostęp do obowiązującego w danej chwili tekstu interesującego nas aktu normatywnego. Uwaga ta ma szczególną rangę w aktualnych stanie prawnym, przy jego ciągłych zmianach, gdy większość
uchwalanych ustaw to ustawy nowelizujące.
Ten permanentny ilościowy wzrost obowiązujących przepisów powoduje, że
z ogromnej liczby aktów normatywnych różnej rangi nie jest łatwo wyinterpretować potrzebną nam normę prawną. Trzeba mieć świadomość, że nie jest możliwe
zdobycie wiedzy o ogóle norm prawnych. Zasadny, aktualny i mający praktyczną
doniosłość pozostaje więc podział wiadomości o prawie zaproponowany wiele lat
temu przez Franciszka Studnickiego. Podzielił on te wiadomości na trzy grupy,
a mianowicie na:
– wiadomości podstawowe, czyli wiadomości składające się na najogólniejsze
zorientowanie się w aktualnym porządku prawnym;
7
Podstawowe, klasyczne pozycje z tego tematu to: T. Viehweg, Topik und Jurisprudenz,
München 1963 oraz Ch. Perelman, Logika prawnicza. Nowa retoryka, Warszawa 1984.
8
R. Alexy, Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses
als Theorie der juristischen Begründung, Frankfurt am Main 2002, zwłaszcza s. 233 i n. Syntetyczne zestawienie reguł dyskursu ogólnego i prawniczego Alexy zawarł w zamieszczonym na
końcu książki suplemencie (s. 361–367).
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– wiadomości należące do tzw. minimum rolowego, czyli wiadomości niezbędne do należytego wywiązywania się z pełnionych przez daną jednostkę ról
społecznych;
– wiadomości ad hoc, obejmujące wiadomości, po które dana jednostka musi
sięgać tylko w razie doraźnej potrzeby9.
Z upływem lat podział ten wręcz zyskuje na znaczeniu właśnie ze względu
na rozrost działalności prawodawczej. Wystarczy porównać rozmiary tej działalności w układzie temporalnym. Przykładowo w roku 1978, czyli w roku opublikowania powoływanej pracy F. Studnickiego, w 31 Dziennikach Ustaw znalazło
się 136 aktów prawnych i można powiedzieć, że były to liczby miarodajne dla
tamtego okresu. Sytuacja zupełnie inaczej przedstawia się w czasach nam współczesnych. Po roku 2000 liczba aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw
zawsze przekraczała 1500 pozycji, a w rekordowym 2004 r. osiągnęła 2889 pozycji. Dodajmy jeszcze, co potwierdza rosnącą rolę informatyki prawniczej, że
od 2012 r. Dziennik Ustaw nie jest już drukowany, a publikowany jest jedynie
w wersji elektronicznej.
Warto też podkreślić, że w dyskursie prawniczym dnia dzisiejszego, nawet
gdybyśmy argumentację ograniczyli do argumentów sensu stricto prawnych, to
i tak okazałoby się, że bazowanie na samym tekście aktu normatywnego to za
mało, ważna jest również jego interpretacja i praktyczne stosowanie. Niemałe
znaczenie mają w tym zakresie głosy judykatury i doktryny. Dla nikogo nie jest
tajemnicą, że i w tym obszarze mamy do czynienia z ogromem informacji.
Siłą rzeczy musi rodzić się pytanie, jak wśród tych aktów normatywnych,
orzeczeń, komentarzy znaleźć wiadomości potrzebne nam do udzielenia odpowiedzi na problem prawny, przed którym stanęliśmy. Każdy współcześnie działający
prawnik doskonale wie, że daleko idącej pomocy w odnajdywaniu i gromadzeniu
argumentów szukać może w praktycznym dorobku informatyki prawniczej. To
prawnicze elektroniczne bazy danych służą do odszukiwania wiadomości ad hoc,
ale też do sprawdzania, weryfikowania i wzbogacania wiadomości z grupy podstawowej i grupy minimum rolowego.
Dodatkowym walorem poszukiwań w prawniczych bazach danych jest ich
konstruowanie w formacie hipertekstu, który znacząco różni się od tradycyjnie
rozumianego tekstu. Hipertekst ma strukturę nielinearną i niesekwencyjną, jest
on rozbity na fragmenty, które łączą się ze sobą na wiele różnych sposobów poprzez odpowiednie linki. Hipertekst jest tekstem dynamicznym i interaktywnym.
W porównaniu ze „zwykłym” tekstem w hipertekście inaczej wygląda dostęp do
informacji i ich porządkowanie. Elektroniczny hipertekst umożliwia błyskawiczne przemieszczanie się z jednego pola na drugie i tym samym niemalże równo9
F. Studnicki, Wprowadzenie do informatyki prawniczej. Zautomatyzowane wyszukiwanie
informacji prawnej, Warszawa 1978, s. 13–14.
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czesny dostęp do wielu informacji, które dodatkowo mogą wskazywać kolejne
potrzebne nam informacje10.
Każdy korzystający z prawniczych baz danych szybko dostrzeże i doceni ich
hipertekstowe zalety. Przykładowo, gdy zapoznajemy się z treścią danego przepisu, od razu widzimy odesłania do związanych z tym przepisem orzeczeń i komentarzy. Gdy następnie klikniemy na jedno z tych orzeczeń i będziemy czytać jego
uzasadnienie, to zapewne znajdziemy tam kolejne odesłania do innych orzeczeń,
przepisów czy stanowisk doktryny. Nietrudno zauważyć, że takie wędrowanie po
hipertekście znacząco ułatwia i przyspiesza pracę w porównaniu z wertowaniem
udostępnianych w tradycyjnie drukowanej formie innych źródeł typu urzędowe
zbiory aktów normatywnych, zbiory orzeczeń, skorowidze czy bibliografie.
Zdecydowanie pozytywna globalna ocena prawniczych baz danych i ich
wpływu na argumentację prawniczą nie oznacza, że korzystanie z nich nie może
nieść ze sobą żadnych niebezpieczeństw. Problemem okazuje się czasami zawarta
w bazie danym liczba wiadomości na interesujący nas temat. Ze względu na coraz
pojemniejsze nośniki danych takie bazy stają się coraz obszerniejsze. Niełatwym
zadaniem może stać wyselekcjonowanie z ogromu informacji wyszukanej przez
program komputerowy tych wiadomości, które rzeczywiście będą mieć dla nas
istotne znaczenie.
Znalezieniu wielu informacji może towarzyszyć pokusa ich wykorzystania,
niekiedy wręcz na siłę, stosownie do pozornie pragmatycznego schematu: skoro
komputer coś znalazł, to należy to wykorzystać, szczególnie jeśli dzięki temu
będziemy mieć mniej pracy. Stąd już tylko krok do sięgnięcia po powszechnie
krytykowaną i wyśmiewaną, lecz równocześnie ciągle wykorzystywaną, metodę
„kopiuj, wklej”. Warto też zaznaczyć, że nawet jeśli znalezione informacje nie
będą wprost kopiowane, lecz jedynie powoływane, to nie znaczy, że taka praktyka automatycznie stanie się godna pochwały.
Na przykład z pewnym dystansem należy odnosić się do modnego powoływania się na wcześniej wydane orzeczenia sądowe, zwłaszcza Sądu Najwyższego. Co do zasady taka praktyka nie jest niczym nagannym, gorzej jeżeli nie
towarzyszy jej refleksja, czy dany judykat rzeczywiście może być wsparciem prezentowanej argumentacji. Łatwość korzystania z dotychczasowego dorobku judykatury wiąże się z konstrukcją prawniczych elektronicznych baz danych, gdzie
twórcy tych baz przy przepisie aktu normatywnego zamieszczają orzeczenia mające w ich odczuciu związek z tym przepisem. Nie krytykuję oczywiście z tego
powodu samych baz danych, ale podchodzę sceptycznie do automatycznego traktowania tych orzeczeń jako argumentów w prowadzonym dyskursie. Przywoływanie np. wyroku lub uchwały Sądu Najwyższego w uzasadnieniu orzeczenia
sądu niższej instancji lub w piśmie procesowym strony postępowania ma być,
10
Por.: W. Cyrul, Hipertekst a problem dyskrecjonalności w odczytywaniu tekstów prawnych,
[w:] Dyskrecjonalność w prawie, red. W. Staśkiewicz, T. Stawecki, Warszawa 2010, s. 519–520.
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według deklaracji autora, argumentem z autorytetu. Niestety niejednokrotnie zabieg ten przybiera postać argumentum ad verecundiam. W takiej sytuacji cytujący liczy, że audytorium czy oponent nie odważy się przeciwstawić autorytetowi
Sądu Najwyższego i nie będzie już wnikać, czy cytowane orzeczenie faktycznie
może mieć znaczenie dla rozpatrywanej sprawy11.
Jeszcze większym niebezpieczeństwem przy korzystaniu z programów komputerowych w porównaniu z niezbyt przemyślanym posługiwaniem się znalezionymi cytatami jest oczekiwanie, że program komputerowy sam rozwiąże
rozpatrywany problem. Odszukane informacje powinny zostać przeanalizowane
i nieautomatycznie, lecz w odpowiednim zakresie, odniesione do zadania, przed
którym stoimy. Uważam, że powinniśmy się raczej nastawiać na szukanie w bazach danych pomocy w znalezieniu rozwiązania niż na odnalezienie gotowego
rozwiązania.
Istnieją wprawdzie komputerowe systemy ekspertowe (eksperckie), powszechnie zaliczane do szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, jednak systemy te rozwiązują stawiane im zadania nie na podstawie prostego algorytmu,
lecz w wyniku analizy bazy wiedzy. Systemy ekspertowe są wyposażone w taką
bazę oraz reguły wnioskowania i wyciągania konkluzji. Te odpowiednio ze sobą
współdziałające elementy powodują, że taki system, jak gdyby naśladując myślenie eksperckie, dokonuje swego rodzaju podjęcia decyzji. Należy jednak zaznaczyć, że praktyczny zakres zastosowania prawniczych systemów ekspertowych
jest bardzo ograniczony12.
Tak więc i systemy ekspertowe też nie wyręczą prawnika w prowadzeniu przez niego argumentacji. Zdarzały się wprawdzie defetystyczne prognozy
wieszczące rzekomo rychły koniec prawniczej profesji wypartej przez inteligentne maszyny cyfrowe, nie zanosi się jednak, by te iście kasandryczne wizje miały
się urzeczywistnić. Obecnie nawet osoby wręcz gloryfikujące informatykę prawniczą i głoszące tezy o postępującej standaryzacji czy wręcz utowarowieniu usług
prawniczych uważają, że w prawniczej praktyce komputery nie są w stanie całkowicie zastąpić człowieka. Richard Susskind – autor, którego można sytuować
w kręgu zwolenników wyżej podanych twierdzeń – zaznacza, że komunikacja
za pomocą komputera wystarcza w przypadku zadań rutynowych, bezpośrednie
natomiast kontakty prawnika z klientem są niezbędne przy sprawach złożonych,
wymagających omówienia i przedyskutowania13.
Szerzej na temat negatywnych zjawisk, jakie mogą towarzyszyć cytowaniu orzeczeń sądowych wyszukanych w prawniczych bazach danych zob.: T. Stawecki, Prawo w książkach i prawo na dyskach – konsekwencje dla praktyki wykładni prawa, [w:] Prawo, język, logika. Księga
jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego, red. S. Lewandowski, H. Machińska, J. Petzel,
Warszawa 2013, s. 254 i n.
12
G. Wierczyński, W. Wiewiórowski, Informatyka prawnicza…, s. 78–81.
13
R. Susskind, Koniec świata prawników? Współczesny charakter usług prawniczych, Warszawa 2010, s. 90 i n.
11
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Podobnie Susskind zapatruje się na kwestie wymiaru sprawiedliwości, słusznie uznając, że także i w tym obszarze prawniczej rzeczywistości komputery nie
są w stanie zająć miejsca człowieka, co dobitnie wyraził słowami: „Podejmowanie decyzji w trudnych sprawach – gdy sędziowie rozważają złożone kwestie
związane z zasadami, zachowaniem i moralnością – ponad wszelką wątpliwość
wykracza poza zdolności komputerów (a szanse na zmianę w przewidywalnej
przyszłości są praktycznie zerowe)”14.
Rozwój informatyki prawniczej jako proces niewątpliwie pozytywnie zmieniający obraz prawniczej pracy przy uwzględnieniu pewnych wątpliwości z tym
związanych musi też prowadzić do pytania o metodę, jaką stosuje i jaką powinien
stosować prawnik szukający w elektronicznych bazach danych argumentów na
potrzeby prowadzonego dyskursu. Hans-Joachim Strauch, dokonując podziału
typologicznego, wyróżnił cztery takie wchodzące w rachubę metody, które określił jako:
– metoda podobieństwa;
– metoda jeżozwierza;
– metoda kolażu;
– metoda Sherlocka Holmesa15.
Metoda podobieństwa polega na odnalezieniu przypadku, który został już
rozstrzygnięty i który jest zbliżony do rozpatrywanego problemu. To wcześniej
wypracowane rozwiązanie z racji stwierdzonego podobieństwa staje się też rozwiązaniem aktualnej sprawy. W najprostszym wariancie metodę podobieństwa
stosuje sędzia, wydający taki sam wyrok jak w innej podobnej sprawie, w której
orzekał wcześniej. W dobie prawniczych elektronicznych baz danych może się
wydawać, że poszukiwanie podobnego rozstrzygnięcia ze względu na wielkość
takich baz będzie bardziej efektywne i że niewielkim nakładem sił dość szybko znajdzie się „pasujące” orzeczenie. W moim odczuciu takie działanie, jeśli
towarzyszy mu nastawienie na znalezienie gotowego rozwiązania, jest poszukiwaniem precedensu w systemie prawa nieprecedensowego. Co gorsza, poszukujący często niewłaściwie rozumie pojęcie precedensu i zamiast zwracać uwagę
na zbieżność stanów faktycznych, koncentruje się na tym, czy zastosowano takie
same przepisy.
Nazwa metody jeżozwierza nawiązuje do powiedzenia, jakie krążyło wśród
niemieckich studentów lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku i charakteryzowało
niezbyt zdolnego i bystrego prawnika, który nie potrafił rozumować w szerszych
kategoriach i bardzo wąsko rozpatrywał badany kazus. Taki prawnik, w razie
sporu dwóch osób o prawo własności jeżozwierza, nie będzie interesował się
Ibidem, s. 211.
H.-J. Strauch, Litera, Bytes und Mustererkennung. Die Nutzung juristischer Datenbanken
– Paradigmawechsel in der Rechtsfindung mit unbekanntem Ausgang, [w:] Festschrift für Gerhard
Käfer, red. H. Rüßmann, Saarbrücken 2009, s. 397 i n.
14

15
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roszczeniem windykacyjnym, a w razie pojawienia się zbiorowiska jeżozwierzy na miejskich ulicach nie będzie myślał o bezpieczeństwie publicznym, lecz
w każdym z tych przypadków będzie szukał w indeksie swojego zbioru przepisów hasła „jeżozwierz”. Oczywiście na próżno16.
W czasach techniki cyfrowej i postępującego rozwoju informatyki metoda
jeżozwierza nie zawsze musi okazywać się daremna. Wiele zależy od wielkości
bazy danych i odpowiedniego skonstruowania tezaurusa, czyli słownika, który
ukazuje relacje między terminami i w pewnej mierze odtwarza semantyczne
kompetencje człowieka. Mimo wszystko trudno sobie wyobrazić, by od terminu
„jeżozwierz” dojść do haseł „roszczenie windykacyjne” czy też „bezpieczeństwo
publiczne”. Dlatego też metoda prawniczego działania opierająca się na skrajnej
kazuistyce w dalszym ciągu na pochwałę nie zasługuje.
Metoda kolażu zakłada, że tak jak kolaż jest dziełem powstałym z łączenia
elementów różnych dzieł, tak też prawnicze rozstrzygnięcie i jego uzasadnienie
będzie się składać z wybranych fragmentów z dotychczasowego dorobku judykatury. Metoda ta może funkcjonować bez baz danych, choć na pewno informatyczne narzędzia ułatwiają robienie prawniczego kolażu. W skrajnej wersji metoda
kolażu będzie opierała się na wspominanym już schemacie „kopiuj, wklej”. Może
też ona prowadzić do manipulowania wyrwanymi z kontekstu cytatami, a także
czynić prowadzoną argumentację ewidentnie niekoherentną.
Metoda Sherlocka Holmesa zrywa z rutyną charakterystyczną dla pozostałych metod, akcentując, że prawnik styka się przecież ciągle z sytuacjami, które
nie miały w przeszłości żadnego lub prawie żadnego odpowiednika. Ważne jest,
by najpierw należycie ustalić stan faktyczny. W tym celu prawnik, wzorując się
na Sherlocku Holmesie, powinien sam postawić hipotezy wyjaśniające, a następnie przeprowadzić ich weryfikację. Praca według tej metody odbywa się przede
wszystkim na podstawie wiedzy zawartej w głowie, która to wiedza twórczo
wykorzystywana w procesach poprawnych rozumowań może prowadzić do właściwego rozwiązania. Osobiście nie widzę przeszkód, by działając metodą Sherlocka Holmesa, wspierać się instrumentarium oferowanym przez informatykę
prawniczą. Trzeba mieć jednak zawsze na uwadze, że wiedza z elektronicznych
baz danych czy z Internetu nie zastąpi logicznego myślenia.
Sądzę, że jeżeli prawniczy Sherlock Holmes w czynieniu swoich ustaleń opierałby się nie tylko na normach – regułach, lecz i na normach – zasadach, a także
dążyłby do tego, aby poszukiwane przez niego jedyne słuszne rozstrzygnięcie
było i prawnie, i moralnie uzasadnione, to mógłby być on uznany za bliskiego krewnego sędziego Herkulesa. Powołując do życia tego wyidealizowanego
sędziego na kartach swojej książki, Ronald Dworkin określił go przecież jako
„prawnika o nadludzkich zdolnościach, wiedzy, cierpliwości i wnikliwości”17.
16
Opis, geneza nazwy i krytyczna analiza metody jeżozwierza zob. też: D. Simon, Methode
Stachelschwein, „Rechtshistorisches Journal” 2001, t. 20, s. 525–526.
17
R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998, s. 198 i n.
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Twórcy systemów informatycznych, które znajdują zastosowanie na gruncie prawa, powinni jednak uwzględniać to, że korzystający z nich prawnik,
niekoniecznie będący Sherlockiem Holmesem czy Herkulesem, może szukać
oprócz odpowiedzi na nurtujące go pytanie także uzasadnienia tej odpowiedzi.
W związku z tym jest istotne konstruowanie prawniczych baz danych czy systemów ekspertowych nie tylko przez pryzmat kontekstu odkrycia, ale i przez pryzmat kontekstu uzasadnienia. Sądzę, że już na etapie tworzenia danego programu
komputerowego warto mieć na uwadze, że hipertekstowy, nielinearny zbiór informacji ma służyć też linearnej argumentacji. Nie powinno więc wychodzić się
jedynie z założenia, aby stworzyć jak największą bazę danych, dać odpowiednie
narzędzia wyszukiwawcze, a argumentujący dalej sobie poradzi. Istotny może
być już sam wybór orzeczeń w bazie danych czy sposób ich uszeregowania, który
obecnie często jest dokonywany według najprostszego, czysto formalnego kryterium typu data wydania. To człowiek, a nie komputer wprowadza do bazy danych
i uaktualnia w niej przepisy, orzeczenia czy komentarze. Przydatnego prawnikom dobrego systemu informatycznego nie stworzy więc bez pomocy prawników
nawet najlepszy informatyk.
Związki między informatyką prawniczą a argumentacją prawniczą zarówno
te, które już daje się zauważyć, jak i te, które na pewno ujawnią się w przyszłości,
wskazują, że nie są to dziedziny wiedzy sobie obce. Bez wątpienia informatyka
prawnicza otworzyła przed argumentacją nowe horyzonty i możliwości, ale równocześnie wymusiła nowe metody pracy. Zyskaliśmy o wiele szerszą bazę informacyjną i szybszy dostęp do informacji. Ten informacyjny skok ilościowy, by na
stałe okazał się również progresem jakościowym, wymaga dostrzegania pewnych
niebezpieczeństw tkwiących w postępującej informatyzacji. Właśnie prawidłowo prowadzona argumentacja zabezpiecza przed bezkrytycznym korzystaniem
z osiągnięć informatyki prawniczej i pozwala uświadamiać sobie, że prawnicze
systemy informatyczne nie zastąpią prawniczego myślenia.

LEGAL INFORMATICS AND LEGAL ARGUMENTATION

Summary
Although legal informatics and legal argumentation do not belong to the latest topics
in the Polish literature, they are rarely discussed together. Prima facie, it may seem that
these fields are considerably different from each other, have little in common and even
to some degree are competitive against each other. Argumentation is associated with
justification, giving the answer to the question “why?”, whereas informatics is perceived
as the expression of strict and condensed knowledge. A computer solution resembles
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a mathematical result obtained after entering the data while the world of law is not
a mathematical model. A slightly deeper analysis of the subjects of research, goals and
tasks which legal informatics and legal argumentation have to face shows that these
disciplines, when skillfully used, may give each other wide support. Legal informatics
may provide and frequently does provide far-reaching assistance in finding and gathering
arguments. On the other hand, argumentation protects against mechanical and uncritical
use of the achievements of legal informatics.

STUDIA IURIDICA LIX

Dorota Łobos-Kotowska
Uniwersytet Śląski

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA W PRZEPISACH PRAWA
PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO

I
Pojęcie działalności rolniczej ma szczególną doniosłość dla prawa rolnego,
należy bowiem do pojęć podstawowych dla tej gałęzi prawa, a zdaniem części
przedstawicieli doktryny prawa rolnego1, to właśnie pojęcie działalności rolniczej
legło u podstaw jej wyodrębnienia.
Celem artykułu jest określenie charakteru prawnego działalności rolniczej
oraz rozstrzygnięcie, czy działalność rolnicza może być kwalifikowana jako gospodarcza na gruncie przepisów prawa publicznego, prywatnego oraz na gruncie
przepisów procesowych. Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są zatem
cechy charakterystyczne działalności wytwórczej w rolnictwie, w szczególności w ujęciu przedmiotowym, i rozróżnienie tej działalności od działalności
wytwórczej o innym charakterze oraz innych rodzajów działalności gospodarczej
wyróżnionych na gruncie przepisów ustawy z 2 kwietnia 2007 r. o swobodzie
działalności gospodarczej2. Pozwoli to udzielić odpowiedzi na pytanie, czy działalność wytwórcza w rolnictwie jest kategorią działalności gospodarczej, zwłaszcza na gruncie przepisów powołanej ustawy, ale też innych ustaw, w tym ustaw
podatkowych. Ze względu na złożony i niejednolity charakter pojęcia działalności rolniczej rozważania będą miały charakter wielopłaszczyznowy i zostaną
przeniesione na grunt przepisów prawa prywatnego materialnego i procesowego.
Analiza będzie dotyczyć jednolitego traktowania przez wskazane przepisy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rolników prowadzących
działalność rolniczą. Przedmiotem rozważań będzie w szczególności pozycja

Tak w szczególności w polskiej doktrynie prawa rolnego: R. Budzinowski, Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań 2008,
s. 246.
2
Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.
1
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prawna rolnika na gruncie przepisów kodeksu cywilnego3, kodeksu spółek handlowych4, ustawy prawo upadłościowe i naprawcze5 oraz kodeksu postępowania
cywilnego6. Pozwoli to na ocenę zastosowanych rozwiązań prawnych w kontekście zapewnienia producentom rolnym równych i konkurencyjnych zasad funkcjonowania na rynku.

II
Z uwagi na fakt, że rozważania są prowadzone zarówno w płaszczyźnie
prawa prywatnego, jak i publicznego konieczne jest odniesienie się do kwestii
zakresu terminu „działalność gospodarcza” w przepisach ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej i w przepisach kodeksu cywilnego.
Pierwszy z poglądów prezentowanych w doktrynie jest oparty na założeniu
spójności systemu prawnego, w którym w miarę możliwości pojęcia powinny być
używane w tym samym znaczeniu, oraz na koncepcji uniwersalnego charakteru definicji działalności gospodarczej z art. 2 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej. Zatem definicja ujęta w przepisach powołanej ustawy powinna
być stosowana także na gruncie przepisów prawa prywatnego, w szczególności
art. 43.1. k.c.7. Znajduje on także potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, gdzie
wskazuje się, że art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiera
legalną definicję działalności gospodarczej, co oznacza, że powinna być ona
traktowana jako powszechnie obowiązujące rozumienie tego pojęcia w polskim
systemie prawnym8.
Według odmiennego poglądu, pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy w przepisach kodeksu cywilnego ma autonomiczne znaczenie wobec
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1030 z późn. zm.
5
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, tekst jedn. Dz.U.
z 2012 r., poz. 1112 z późn. zm.
6
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U.
z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.
7
Powyższy pogląd wyrazili m.in.: J. Frąckowiak, Instytucje prawa handlowego w kodeksie
cywilnym, „Rejent” 2003, nr 6, s. 31; Z. Radwański, Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian
kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustawą z dnia 14.02.2003 r., „Prawo Spółek” 2003, nr 7–8,
s. 18–19, T. Mróz, E. Bieniek-Koronkiewicz, Kontrowersje wokół pojęcia przedsiębiorca, „Prawo
Spółek” 2003, nr 6, s. 45; T. Szanciło, Przedsiębiorca w prawie polskim, PPH 2005, nr 3, s. 5;
J. Szwaja, Pojęcie przedsiębiorcy a instytucja prokury. (Przedsiębiorca jako podmiot udzielający
prokury), [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi
Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005, s. 286–287.
8
Postanowienie SN z dnia 2 lutego 2009 r., V KK 330/08, Prok. i Pr.-wkł. 2009, nr 6, poz. 17.
3
4
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przepisów innych ustaw, w szczególności ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Kodeks cywilny nie zawiera definicji działalności gospodarczej, dlatego przy wykładni 43.1 k.c. należy mieć na względzie rozumienie tego pojęcia
w języku potocznym, a definicja z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej może być pomocna jedynie przy ustaleniu znaczenia tego pojęcia. Zwolennicy takiego poglądu wskazują ponadto odmienność wspomnianych wyżej
regulacji. Kodeks cywilny bowiem reguluje stosunki między podmiotami prawa
działającymi na zasadzie autonomii. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej natomiast reguluje stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a organem administracji, pomijając relacje między podmiotami. Szczególną uwagę zwraca się na fakt,
że działalność gospodarcza na gruncie norm prawa prywatnego może wykraczać
poza wyróżnione w systematyce prawa publicznego kategorie oraz że nie musi
się wiązać z koniecznością dopełnienia określonych formalności, jak chociażby uzyskania wpisu do właściwego rejestru czy prowadzenia przedsiębiorstwa
w znaczeniu funkcjonalnym9. Przyjmując drugie z zaprezentowanych stanowisk,
należy odrębnie określić status prawny działalności rolniczej, dokonując rozdziału na sferę prawa prywatnego i publicznego.

III
Prowadząc rozważania w sferze publicznej, należy przede wszystkim wskazać na regulację art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który definiuje działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą, handlową,
budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany
i ciągły. Z prowadzeniem tej działalności we własnym imieniu jest związany
status przedsiębiorcy. Jednak mimo tak szerokiego ujęcia zakresu regulacji ustawodawca zastosował wyłączenie o przedmiotowym charakterze, stanowiąc, że
przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
9
Por.: T. Szanciło, Przedsiębiorca w prawie…, s. 4 i n.; A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2008, s. 20; W. J. Katner, [w:] M. Pyziak-Szafnicka, Komentarz do Kodeksu Cywilnego,
Warszawa 2009, s. 403 i n.; R. Budzinowski, Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2011,
s. 213–214; B. Jeżyńska, Producent rolny jako przedsiębiorca, Lublin 2008, s. 78 i n. Także judykatura wskazuje na odmienności w interpretowaniu pojęcia działalności gospodarczej na gruncie
powołanych przepisów, w szczególności por.: uchwała SN z dnia 22 sierpnia 2003 r., I PK 328/02,
OSN 2004, nr 17, poz. 298; uchwała SN z 11 czerwca 1992 r., III CZP 64/92, OSN 1992, nr 12,
poz. 225; w szerszym kontekście TK w uzasadnieniu do uchwały z dnia 8 marca 1995 r. wskazał
na trudności interpretacyjne tych samych pojęć użytych na gruncie przepisów należących do sfery
prawa publicznego i prywatnego, W 3/94, OTK 1995, nr 1, poz. 21.
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leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wyłączenie o charakterze podmiotowym, stanowiąc, że przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie
stosuje się także do wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków
domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych
z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami
wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego10,
o czym stanowi expressis verbis art. 3 powołanej ustawy. Nie można jednak na
podstawie art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wnosić, że działalność wykonywana przez rolników nie ma charakteru działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 tej ustawy. Działalność wytwórcza w rolnictwie – jeśli
ma zarobkowy charakter i jest ukierunkowana „na zbyt”, a nie jest wykonywana
wyłącznie dla zaspokojenia własnych potrzeb, cechuje ją zorganizowanie i ciągłość – jest zarazem działalnością gospodarczą, a wykonujący ją rolnik spełnia
przesłanki kwalifikowania go jako przedsiębiorcy.
Brakuje również uzasadnienia dla negowania gospodarczego charakteru działalności ze względu na uwarunkowania klimatyczne czy przyrodnicze determinujące przebieg i organizację produkcji rolnej. W odniesieniu do działalności rolniczej, mimo sezonowości prac w gospodarstwie rolnym jest zachowana przesłanka
ciągłości. Nie jest to bowiem przedsięwzięcie jednorazowe, a działalność jest prowadzona w sposób powtarzalny, gdzie cykl produkcyjny jest uzależniony od czynnika przyrodniczego. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z koncepcją przyjętą
we włoskiej doktrynie prawa rolnego i prezentowaną m.in. przez A. Carrozzę,
a następnie dość powszechnie zaakceptowaną w całej doktrynie zachodnioeuropejskiej – wyróżnienie jednostek wytwórczych w rolnictwie następuje na podstawie cyklu agrobiologicznego, rozumianego jako biologiczny cykl wytwarzania11.
Zaliczenie działalności wytwórczej w rolnictwie do kategorii działalności
gospodarczej jest uzasadnione również z zastosowaniem wykładni systemowej. Wskazuje bowiem na to sposób ujęcia przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, polegający na tym, że najpierw w art. 2 określa się, co
jest działalnością gospodarczą, następnie w art. 3 stanowi się, że przepisów tej
ustawy nie stosuje się do działalności wymienionej w tym artykule. Takie ujęcie wyraźnie wskazuje, że działalność wytwórcza w rolnictwie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 tej ustawy, jednakże do tej działalności nie
stosuje się pozostałych jej przepisów. Zadania organów administracji publicznej
w stosunku do rolnictwa określają natomiast odrębne akty prawne. Stanowisko
takie potwierdzili zarówno przedstawiciele doktryny prawa gospodarczego, jak
10
Wyłączenie dotyczy rolników wskazanych w art. 17 ust. 3 ustawy z 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, Dz.U.
nr 120, poz. 690.
11
R. Budzinowski, Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznań 1992, s. 26.
Autor ten powołuje się na przedstawicieli literatury włoskiej, w szczególności A. Carrozza (Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario, t. I, Milano 1975, s. 74 i n.).
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i rolnego oraz judykatura12. Zwłaszcza NSA w uchwale podjętej w składzie 7 sędziów z 2 kwietnia 2007 r. II OPS 1/07 stwierdził, że prowadzenie gospodarstwa
rolnego przez radnego z wykorzystaniem wydzierżawionych od gminy gruntów
rolnych, będących mieniem gminy, w której radny uzyskał mandat, jest prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym13. Na marginesie należy jednak stwierdzić, że orzeczenie
uznaje za działalność gospodarczą prowadzenie gospodarstwa rolnego, nie zaś
rolniczą działalność wytwórczą. W prawie rolnym jest kilka definicji gospodarstwa rolnego, nawet jednak pobieżna analiza pozwala na stwierdzenie, że nie
zawsze prowadzenie działalności rolniczej jest tożsame z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W szczególności, w ujęciu klasycznym gruntowym, gdzie do
uznania jednostki wytwórczej za gospodarstwo rolne wystarcza spełnienie przesłanki kwalifikacji gruntu jako rolny i jedynie potencjalna możliwość rolniczego
wykorzystania tego gruntu. Nie jest natomiast wymagane prowadzenie jakiejkolwiek produkcji rolnej na gruntach14.
Skutkiem uznania działalności wytwórczej w rolnictwie za działalność gospodarczą, z jednoczesnym wyłączeniem stosowania do niej przepisów ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej jest nierówne traktowanie gospodarstwa
rolnego i przedsiębiorstwa w obrocie, polegające m.in. na wyłączeniu działalności rolniczej z obowiązku wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Na rolnikach objętych zakresem tego wyłączenia nie będą ciążyć także inne
obowiązki przewidziane w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a które zostały nałożone na pozostałych przedsiębiorców, takie jak
obowiązek posługiwania się numerem NIP, poszanowanie zasad uczciwej konkurencji, dobrych obyczajów i słusznych interesów konsumentów, przestrzeganie
przepisów dotyczących zagrożeń zdrowia, życia, moralności publicznej i ochrony
środowiska, zapewnienie wykonywania czynności w ramach działalności przez
osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe, zamieszczenie inStanowisko to zostało wyrażone m.in. przez: R. Budzinowskiego (Status prawny rolnika jako przedsiębiorcy (zagadnienia wybrane), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
2002, nr 3, s. 111 i n.); A. Kidybę (Galimatias z przedsiębiorcami, „Rzeczpospolita” z 18 czerwca
2003, s. C3); K. Kohutka (Komentarz do usdg, LEX); B. Jeżyńską (Producent rolny…, s. 101 i n.);
A. Walaszek-Pyzioł (Swoboda działalności gospodarczej, Kraków 1994, s. 28); M. Waligórskiego
(Nowe prawo działalności gospodarczej, Poznań 2001, s. 90); M. Szydło (Swoboda działalności
gospodarczej, Warszawa 2005). Potwierdziła je także judykatura, szczególnie uchwała NSA podjęta w składzie 7 sędziów z dnia 2 kwietnia 2007 r., II OPS 1/07, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa
Administracyjnego” 2007, nr 5–6, s. 157.
13
Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.
14
M. Magdziarczyk, Glosa aprobująca do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 2 kwietnia 2007 r., II OPS 1/2007, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”
2007, nr 5–6, s. 157; A. Rzetecka-Glil, Glosa do uchwały NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn.
II OPS 1/2007, LEX.
12
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formacji o towarze wprowadzanym do obrotu na terenie Polski, dokonywanie
i przyjmowanie płatności za pośrednictwem konta bankowego.
Niepodleganie reżimowi ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
przez działalność określoną w art. 3 nie oznacza, że działalność ta może być
wykonywana w sposób całkowicie dowolny. Także na rolniku ciążą pewne
obowiązki, których przestrzeganie ma na celu zapewnienie ochrony określonych, powszechnie uznawanych wartości, takich jak bezpieczeństwo i porządek
publiczny, ochrona środowiska, bezpieczeństwo obrotu.
Co do samego wyróżnienia działalności wytwórczej w rolnictwie od innych
rodzajów działalności: działalności wytwórczej o innym charakterze, handlowej,
budowlanej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż należy stwierdzić, że różnice między działalnością budowlaną, usługową i poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin a działalnością
rolniczą są jasne i nie wymagają komentarza. Wątpliwości nasuwa natomiast rozróżnienie działalności wytwórczej w rolnictwie od działalności handlowej oraz
od działalności wytwórczej o innym charakterze. Nie nastręcza problemów interpretacyjnych sytuacja faktyczna, gdy działalność rolnicza sprowadza się wyłącznie do wytwarzania produktów rolnych, gdy tymczasem rolnik zajmuje się także
ich przetwarzaniem i sprzedażą.
Odnośnie do dystynkcji działalności rolniczej i handlowej należy stwierdzić,
że jeżeli sprzedaż dotyczy produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie,
to jest to nadal działalność wytwórcza w rolnictwie. Pogląd przeciwny pozbawiałby sensu normatywnego omawiane wyłączenie. Samo „wytwarzanie” szeroko rozumianych produktów rolnych, tylko na własne potrzeby, w ogóle nie jest
działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, jako że nie spełnia przesłanki zarobkowości. Tym samym nie podlega przepisom ustawy o swobodzie działalności. Zdaniem R. Budzinowskiego,
klasyfikacja ta jest wątpliwa w sytuacji, gdy sprzedaż dotyczy produktów rolnych przez sprzedawcę, który nie jest ich wytwórcą, ale jest poprzedzona czynnościami produkcyjnymi (uprawa roślin z nabytych sadzonek, chów nabytych
zwierząt celem szybkiej odsprzedaży)15. Aby dokonać kwalifikacji, można się
posłużyć przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które określają minimalne okresy
przechowywania roślin i zwierząt, pozwalające zakwalifikować daną działalność jako rolniczą16. Jeżeli okresy te zostaną zachowane, daną działalność należy
kwalifikować jako rolniczą, jeżeli natomiast sprzedaż nastąpi przed ich upływem
będzie to działalność handlowa.
15

s. 110.

R. Budzanowski, Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznań 1992 r.,

16
Artykuł 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851.
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W literaturze wskazuje się również na trudności we wskazaniu kryterium
wyodrębnienia działalności wytwórczej w rolnictwie od innej działalności
wytwórczej. W szczególności bowiem nie można jednoznacznie określić, kiedy
przetwarzanie produktów rolnych jest działalnością rolniczą, a kiedy przestaje
już powyższe kryteria spełniać. Należy jednak przyjąć, że wyłączenie działalności wytwórczej w rolnictwie, przewidziane w art. 3 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, wprowadza wyjątek od reguły stosowania przepisów
powołanej ustawy i może być wykładane jedynie zawężająco.
Z pewnością jednak za działalność rolniczą można uznać działalność polegającą na przygotowaniu produktów rolnych do sprzedaży (np. przez sortowanie,
mycie, porcjowanie, chłodzenie oraz tzw. zwykłe prace prowadzone w rolnictwie, jak np. omłoty zboża). Rolniczy charakter należy przydać także tradycyjnym czynnościom przetwórczym, wykonywanym w gospodarstwie rolnym,
które obejmują pierwszy stopień przetworzenia produktów rolnych, np. owoców
na susz, mleka na ser. Zmiana kwalifikacji z rolniczej na przemysłową następuje
dopiero wtedy, kiedy przetwórstwo ma charakter przemysłowy i jest dokonywane w młynach, gorzelniach, browarach. Tak postawione kryterium jest zgodne
z art. 38 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej17, który wyraźnie
stanowi, że produktami rolnymi są produkty ziemi, hodowli i rybołówstwa oraz
bezpośrednio z nimi związane produkty pierwszego przetworzenia18. Ponadto
Europejski Trybunał Sprawiedliwości19 wskazał na konieczność występowania
ekonomicznego związku pomiędzy produktem podstawowym a produktem przetworzonym, nie jest natomiast decydująca liczba kolejnych etapów przetwórstwa.
Jednocześnie ETS wskazywał, że definicją produktu pierwszego przetworzenia
nie są objęte produkty, których koszty przetworzenia są tak znaczne, że w porównaniu z nimi cena produktów podstawowych wydaje się kosztem marginalnym20.
Należy także wspomnieć o pozostałych wyłączeniach z zakresu obowiązywania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dotyczą one agroturystyki,
rozumianej jako wynajmowanie przez rolników pokoi oraz sprzedaż posiłków domowych, a także świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług
związanych z pobytem turystów oraz wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich
do 100 hektolitrów. To ostatnie wyłączenie zostało wprowadzone nowelizacją
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 12 maja 2011 r.21. Ustawodawca
uznał, że wyrób wina w mniejszych ilościach przez producentów będących rolniDawny art. 32 ust. 1 Traktatu Rzymskiego.
Por.: A. Jurewicz, Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa.
Zagadnienia wybrane, Warszawa 2012, s. 22 i n.
19
Obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
20
Sprawa nr 185/73 HZA Bielfield-Konig, ECR 1962, s. 425.
21
Artykuł 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zmieniony
art. 95 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina, Dz.U. z 2011 r., nr 120, poz. 690.
17

18
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kami nie podlega przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz
nie wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 17 ust. 3
ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.
Oba wyłączenia mają charakter podmiotowy ze względu na fakt pozostawania w ścisłym związku z działalnością rolniczą. Z treści art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika bowiem, że wspomniane wyłączenie
odnosi się tylko do podmiotów będących rolnikami. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie definiują terminu „rolnik”. Z kontekstu
i funkcji przepisu art. 3 można wnioskować, że chodzi o podmioty zajmujące się
wskazaną w nim działalnością – zatem działalnością wytwórczą w rolnictwie.
Mogą to być zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i posiadające zdolność prawną spółki osobowe. Nietrafne wydaje się więc stanowisko prezentowane w doktrynie, że pomocniczo można w tym zakresie odwołać się do definicji rolnika
indywidualnego zawartej w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego. Zgodnie bowiem z art. 6 powołanej ustawy definicją rolnika
indywidualnego objęte zostały wyłącznie osoby fizyczne, będące właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, posiadaczem samoistnym lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej
300 ha, a ponadto prowadzące osobiście gospodarstwo rolne, posiadające kwalifikacje rolnicze oraz zamieszkałe w gminie, na której obszarze jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa. Zawarte
w powołanej definicji ograniczenia (podmiotowe i przedmiotowe) nie mogą być
stosowane na potrzeby wykładni art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ze względu na jego szerokie zastosowanie do wszystkich osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, bez względu na ich kwalifikacje oraz
powierzchnię użytków rolnych 22.
Należy zaznaczyć, że także przepisy innych aktów o charakterze publicznoprawnym uznają działalność rolniczą za gospodarczą, w szczególności dotyczy to
ustaw podatkowych. Wystarczy tu wskazać art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. ordynacja podatkowa23, w myśl którego za działalność gospodarczą uważa się każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także inną działalność zarobkową wykonywaną
we własnym imieniu i na własny rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają
jej do działalności gospodarczej, czy też osoby wykonującej taką działalność do
przedsiębiorców.

Pogląd prezentowany w doktrynie m.in. przez K. Kohutka (Komentarz do art. 3 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, LEX).
23
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749
z późn. zm.
22
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Podobnie ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług24 swoim
zakresem obejmuje działalność rolniczą. Rolnik jest bowiem podatnikiem podatku
od towarów i usług. Wynika to z art. 15 ust. 2 powołanej ustawy, który zawiera
szeroką definicję działalności gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem działalność
gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także
działalność osób wykonujących wolne zawody. Podatnikami podatku od towarów
i usług są także osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie wyżej określoną działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

IV
Także na gruncie prawa prywatnego nie ma żadnych przeszkód, aby działalność wytwórczą w rolnictwie kwalifikować jako działalność gospodarczą,
a rolnikowi przydać status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43.1. k.c. Zgodnie
z powołanym przepisem przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, prowadząca we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przyjmując pogląd, że działalność rolnicza spełnia wszystkie przesłanki do zaliczenia jej do działalności
gospodarczej, rolnikowi może zostać przydany status prawny przedsiębiorcy.
Koncepcja ta jest zbieżna z poglądami doktryny, która uznaje gospodarstwo
rolne za rodzaj przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym25. Zarówno bowiem
gospodarstwo rolne, jak i przedsiębiorstwo stanowią zorganizowany kompleks
majątkowy posiadający wiele składników (mienie). W przypadku gospodarstwa
rolnego podstawowe znaczenie mają grunty rolne, ale w skład wchodzą także
inne niezbędne przedmioty materialne oraz prawa, związane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego. Różnorodny może też być status poszczególnych składników gospodarstwa rolnego, gdyż stanowi ono w istocie wielość zespolonych
praw majątkowych. O potrzebie wyróżnienia gospodarstwa rolnego decyduje
natomiast szczególna funkcja. Na marginesie tylko należy zauważyć, że w drodze ewolucji regulacji gospodarstwa rolnego nie doszło jednak do wyodrębnienia kategorii prawnej przedsiębiorstwa rolnego, choć kategoria taka funkcjonuje
w sferze ekonomicznej, i poddania jej odrębnemu reżimowi prawnemu26.
24
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz.U. z 2011 r.,
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
25
E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 1997, s. 28.
26
Pojęcie przedsiębiorstwa rolnego jest przeciwstawiane pojęciu gospodarstwa rodzinnego,
por.: R. Budzinowski, Prawne pojęcie działalności rolniczej, [w:] Prawo i Administracja, t. II,
red. R. Budzinowski, Piła 2003; A. Lichorowicz, Gospodarstwo rolne a kodeks handlowy, PUG,
1998, nr 7–8; A. Lichorowicz, Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie kra-

226

Dorota Łobos-Kotowska

Wyrazem uznania działalności rolniczej za działalność gospodarczą, a rolnika za przedsiębiorcę są przepisy kodeksu spółek handlowych. Powołana ustawa
nie posługuje się, co prawda, pojęciem gospodarstwa rolnego, czy jak to było
w kodeksie handlowym – pojęciem gospodarstwa rolnego w większym rozmiarze. Jednak uznanie gospodarstwa rolnego za rodzaj przedsiębiorstwa pozwala
stwierdzić, że gospodarstwa rolne mogą być prowadzone w reżimie k.s.h. na
identycznych co przedsiębiorstwa zasadach. Artykuł 22 k.s.h. bowiem stanowi,
że spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Podobnie art. 102 k.s.h. zawierający
definicję spółki komandytowej oraz art. 125 k.s.h. definiujący spółkę komandytowo-akcyjną posługują się pojęciem przedsiębiorstwa. Spółki kapitałowe jeszcze szerzej określają cel ich utworzenia. Zgodnie z art. 151 k.s.h. spółki z o.o.
mogą być tworzone w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Zasada ta dotyczy
również spółki akcyjnej. Podmioty prowadzące działalność rolniczą mogą zatem
wybierać formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności rolniczej identyczne jak pozostałe podmioty, co jest istotnym krokiem w kierunku dopuszczenia gospodarstw rolnych do obrotu handlowego.
Uznanie działalności rolniczej za gospodarczą, a rolnika za przedsiębiorcę
decyduje także o mierniku staranności wymaganej od dłużnika przy realizacji
zobowiązań. Kodeks cywilny reguluje tę kwestię w art. 355 § 1 k.c. Zgodnie
z powołanym przepisem beneficjent jest zobowiązany przy wykonaniu zobowiązania do zachowania należytej staranności, staranności ogólnie wymaganej
w stosunkach danego rodzaju. Przyjęcie, że rolnik jest przedsiębiorcą, wymaga
zastosowania kryterium staranności zawodowej i prowadzi do zaostrzenia odpowiedzialności, podwyższa bowiem zakres wymagań odnoszących się do zachowania dłużnika. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez
niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego
charakteru tej działalności. Uprawnione jest odwołanie się do wzorca należytej
jów Europy zachodniej, Białystok 2000, s. 11 i n.; A. Lichorowicz, Przedsiębiorstwo handlowe
a przedsiębiorstwo rolne we włoskim kodeksie cywilnym, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, „Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej”, Kraków
2004, z. 88; A. Oleszko, B. Jeżyńska, P. Mikołajczyk, R. Pastuszko, Kształtowanie współczesnego
ustroju rolnego w świetle dotychczasowego ustawodawstwa, SIA, t. IV, red. S. Prutis, B. Wierzbowski, Białystok 2005, s. 77 i n.; B. Jeżyńska, Producent rolny…; P. Czechowski, Gospodarstwo
a przedsiębiorstwo rolne, [w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010; A. Szymecka, Rolnik to
też przedsiębiorca – zagadnienia prawne, [w:] Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju
obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, red. K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka, Warszawa 2009; Z. Truszkiewicz, Prawo do gospodarstwa rolnego (do przedsiębiorstwa),
[w:] Rozprawy i studia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, red. E. Kremer, Z. Truszkiewicz, Kraków 2009; R. Budzinowski, W kwestii statusu prawnego gospodarstwa rolnego jako przedsiębiorstwa, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga
pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, red. A. Dańko-Roesler, J. Jacyszyn,
M. Pazdan, W. Popiołek, Warszawa 2012.
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staranności w profesjonalnym obrocie gospodarczym – wzorca starannego przedsiębiorcy. Wzorzec taki musi uwzględniać zdolność przewidywania, zapobiegliwość, rzetelność, sumienność w sposobie działania profesjonalisty oraz duże
wymagania w zakresie jego wiedzy i umiejętności praktycznych. Dotyczy to
także wiedzy, która wykracza poza obszar informacji specjalistycznych w danej
dziedzinie, ale jest niezbędna do profesjonalnego działania. Oznacza to, że bez
względu na rozmiar i formę organizacyjno-prawną działalności rolniczej będzie
ona poddana temu samemu reżimowi.
Na gruncie niektórych ustaw prawa prywatnego występują jednak różnice
w traktowaniu przez przepisy prawa przedsiębiorcy prowadzącego działalność
gospodarczą i rolnika prowadzącego działalność rolniczą. W szczególności przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, w art. 6
wśród podmiotów nieposiadających zdolności upadłościowej, wskazują osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne. Zatem podmioty takie nie mają zdolności
upadłościowej przewidzianej dla przedsiębiorców i innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, a także spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Stosownie
jednak do postanowień art. 491.1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze osoby
fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne mają natomiast konsumencką zdolność
upadłościową i w związku z tym może być prowadzone wobec nich postępowanie
upadłościowe według przepisów art. 491.1–491.12 powołanej ustawy.

V
Odnosząc się do działalności rolniczej na gruncie przepisów proceduralnych,
należy stwierdzić, że zasadnicza zmiana nastąpiła 3 maja 2012 r., kiedy to weszła
w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego27, która wprowadziła wiele
zmian w postępowaniu cywilnym, w tym uchyliła przepisy działu IVa, rozdziału
1, dotyczące postępowania gospodarczego. Przed nowelizacją to właśnie na gruncie przepisów proceduralnych funkcjonowało istotne wyłączenie działalności rolniczej spod reżimu dotyczącego działalności gospodarczej. Zgodnie z uchylonym
przepisem art. 479.2 § 2 pkt 2 k.p.c. z właściwości sądów gospodarczych były
wyłączone sprawy, w których przynajmniej jedną ze stron był rolnik indywidualny w zakresie prowadzonej działalności wytwórczej w rolnictwie, dotyczącej
produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodnictwa i sadownictwa.
W zmienionej procedurze cywilnej ustawodawca wraz z uchyleniem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych zastosował większy rygoryzm
27
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego
i zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054.
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prawny, zwłaszcza w zakresie prekluzji, i rozciągnął go na całe postępowanie
cywilne, nie czyniąc w tym zakresie rozróżnienia na profesjonalistów (przedsiębiorców) i nieprofesjonalistów. Zrezygnował także ze szczególnej regulacji odnoszącej się do rolników.
Sprawy z udziałem rolników indywidualnych zostały natomiast poddane
rozstrzygnięciom wydziałów gospodarczych. W związku ze wspomnianą wyżej
nowelizacją k.p.c. nie zmieniono bowiem art. 1 ustawy z 25 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych28, zgodnie z którą rozpoznawanie
spraw gospodarczych powierza się sądom rejonowym i okręgowym, w których
tworzy się odrębne jednostki organizacyjne (sądy gospodarcze). Kognicja tych
sądów rozciąga się na sprawy gospodarcze, zdefiniowane w art. 2 ust. 1 powołanej ustawy. Są to sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami
w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
W obecnym stanie prawnym poddanie sprawy z udziałem rolnika indywidualnego prowadzącego działalność rolniczą jurysdykcji sądu gospodarczego jest
więc zależne od przyznania rolnikowi statusu przedsiębiorcy.

VI
Konkludując, należy stwierdzić, że rolnicza działalność wytwórcza to zawodowa, profesjonalna aktywność gospodarcza producenta rolnego o charakterze
wytwórczym, obejmująca swoim zakresem co najmniej wytwarzanie produktów
w stanie naturalnym (nieprzetworzonym) we własnym procesie produkcyjnym.
Dokładniejsza analiza pozwala na objęcie tym pojęciem również pierwszego
etapu przetworzenia produktów rolnych i sprzedaży wytworzonych w gospodarstwie rolnym produktów rolnych. Rolnicza działalność wytwórcza jest przy tym
prowadzona jako ciągła działalność zarobkowa, zorganizowana odpowiednio do
rodzaju i potrzeb biologicznych przedmiotu produkcji. Spełnia zatem wszystkie
ustawowe wymagania do zakwalifikowania jej jako gospodarczej. Konsekwencją
uznania działalności rolniczej za gospodarczą jest uznanie rolnika za przedsiębiorcę, a gospodarstwa rolnego za rodzaj przedsiębiorstwa.
Polski ustawodawca nie jest jednak konsekwentny i odmiennie traktuje rolników prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie i przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na gruncie przepisów prawa
publicznego. W mniejszym zakresie to różnicowanie jest widoczne na gruncie
przepisów prawa prywatnego. W świetle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej rolnik prowadzący gospodarstwo rolne jest pozbawiony możliwości prowadzenia go w reżimie przepisów powołanej ustawy. Nie tylko więc
28

Dz.U. z 1989 r., nr 33, poz. 175 z późn. zm.
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status prawny gospodarstwa rolnego nie jest zrównany ze statusem innych podmiotów w obrocie gospodarczym, ale można wręcz mówić o ich upośledzeniu.
Problem ten nabiera szczególnego znaczenia dla dobrze i prężnie działających
gospodarstw, w których interesie jest objęcie ich w pełnym zakresie postanowieniami ustawy i nieczynienie żadnej dyferencjacji.
Przepisy k.c. i k.p.c. pozwalają zaliczyć rolników do kategorii przedsiębiorców. Wydaje się to jednak niewystarczające. W jednej grupie łączy się bowiem
zarówno rolników prowadzących gospodarstwa wielkoobszarowe, jak i drobnych rolników, stosując wobec nich te same reguły. W drodze ewolucji regulacji
prawnej dotyczącej gospodarstwa rolnego nie doszło bowiem do wyodrębnienia
przedsiębiorstwa rolnego. Dopuszczenie gospodarstw rolnych do obrotu gospodarczego na takich samych jak inne podmioty zasadach stawia je w sytuacji
upośledzonej i niekonkurencyjnej. Powoduje bowiem m.in. zaostrzenie wymogu
staranności przy wykonaniu zobowiązań, nie tworzy specyficznych rozwiązań
w zakresie prawnych form wykonywania działalności rolniczej (spółek rolnych),
a w niektórych obszarach regulacji zasady te są dla gospodarstw rolnych mniej
korzystne (brak zdolności upadłościowej gospodarstw rolnych).

AGRICULTURAL ACTIVITY IN PROVISIONS OF PUBLIC
AND PRIVATE LAW

Summary
The concept of agricultural activity is of particular importance for agricultural law. It
should be the basic concept of this branch of law, and according to some representatives
of the doctrine of agricultural law, it is the concept of agricultural activity which formed
the basis of its separation.
The aim of this paper is to define the legal nature of farming and determine whether
the agricultural activities can be classified as public law or private law. The subject of
the discussion of this paper is therefore to define characteristics of agricultural activity,
in particular in terms of objective, and to distinguish the business from the generation
of a different nature, and other economic activities awarded on the basis of the Act of
2 April 2007 on the freedom of economic activity. This will answer the question whether
the agricultural activity is a category of economic activity, in particular on the basis of
the provisions of the act, but also other laws, including tax laws. Due to the complex
and heterogeneous nature of the concept of agricultural activities, considerations will be
transferred to the rules of substantive private law. The analysis will focus on the uniform
treatment by these provisions of entrepreneurs and farmers engaged in agricultural
activities.
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AUSGEWÄHLTE RECHTLICHE PROBLEME
IN DER FUNKTIONSWEISE DES EUROPÄISCHEN
ÖKOLOGISCHEN NETZES NATURA 2000

Der kommende zehnte Jahrestag der formellen Existenz des Europäischen
Ökologischen Netzes Natura 2000 bietet die Angelegenheit, die bestehenden Regelungen über diese Gebiete zusammenzufassen und zu bewerten1. In diesem
Bereich steht die Rechtsprechung auf der Ebene der europäischen und polnischen
Regelungen zur Verfügung. Aus deren gemeinsamen Anwendung ergeben sich
gewisse Rechtsprobleme, die bereits heute identifiziert werden können und für
die neue Regelungen vorgeschlagen werden können. Die im Nachfolgenden angeführte kurze Auswahl dieser Regelungen berücksichtigt auch den Bedarf nach
Änderungen, die sich ebenfalls aus neuen Konzeptionen der nachhaltigen Entwicklung ergeben.
Das Europäische Ökologische Netz Natura 2000 wird in seinen grundlegenden Annahmen zweigleisig geregelt. In den Regelungen des europäischen Rechts
gibt es dazu zwei Richtlinien: Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April
1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten2 und Richtlinie 92/43/EWG
des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie
der wildlebenden Tiere und Pflanzen3. Im polnischen Recht werden die Fragen
des Netzes Natura 2000 durch das Gesetz vom 16. April 2004 über den Naturschutz4 geregelt. Natura 2000 umfasst in Polen etwa 6,2 Mio. ha5.
Aus der Funktionsweise der Natura 2000 in Polen ergeben sich mehrere Rechtsprobleme, von rechtlichem Status der Natura-2000-Gebiete, über die
Fragen der Entschädigungen, Relationen der Schutzaufgabenpläne zu anderen
1
Die Forschungen wurden aus den Mitteln des Nationalen Wissenschaftszentrums finanziert, im Rahmen der Finanzierung des Praktikums nach Erlangung wissenschaftlichen Doktortitels aufgrund des Beschlusses Nr. DEC-2012/04/S/HS5/00338.
2
ABl. EU L vom 1979, Nr. 103, S. 1 m.w.Ä. – sog. „Vogelschutzrichtlinie”.
3
ABl. EU L vom 1992, Nr. 206, S. 7 m.w.Ä. – sog. „Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie”.
4
Einheitliche Fassung GBl. vom 2009, Nr. 151, Pos. 1220 m.w.Ä.
5
Datenquelle – Generaldirektion für Umweltschutz.
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Rechtsakten, Relationen zu den Agrarumweltmaßnahmen, der nachhaltigen Entwicklung6, oder Relationen der Natura-2000-Gebiete zu anderen Formen des Naturschutzes7. Die obige Liste ist nicht vollständig und sie soll lediglich als ein
Beispiel betrachtet werden. In diesem Artikel werden nur ausgewählte rechtliche
Probleme dargestellt, die mit der Funktionsweise des Europäischen Ökologischen
Netzes in Polen verbunden sind.
Das erste Problem ist der rechtliche Status der Natura-2000-Gebiete in Polen
und Relationen dieser Gebiete zu anderen Formen des Naturschutzes, darunter
insbesondere zu den Nationalparken8. Gemäß dem o.g. Gesetz über den Naturschutz, bilden die Natura-2000-Gebiete eine der zehn Formen des Naturschutzes
in Polen. Eine solche Lösung, die sich aus der Umsetzung der gemeinschaftlichen
Richtlinien ergibt, ist ausgesprochen interessant und kommt in den meisten europäischen Ländern nicht vor, wo die mit Natura 2000 verbundenen Regelungen
nicht so restriktiv sind9. Die im polnischen Gesetz angenommene Lösung führt

A. Bołtromiuk, M. Kłodziński [Red.], Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, Warschau 2011; Z. Bukowski, Zrównoważony
rozwój w systemie prawa, Toruń 2009; Uwarunkowania ochrony środowiska: aspekty krajowe,
unijne, międzynarodowe, E. Czech [Red.], Warschau 2006; E. Czech, Szkoda w obszarze środowiska i wina jako determinanty odpowiedzialności administracyjnej za szkodę, Białystok 2008.
7
P. Czechowski, A. Niewiadomski, Natura 2000 a parki narodowe – wybrane problemy prawne, [in:] Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz
prawne, M. Górski, D. Niedziółka, R. Stec, D. Strus [Red.], Warschau 2012, S. 101–116; A. Niewiadomski, Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria”, Band XI, Białystok 2013, S. 293–304; J. Ciechanowicz-McLean,
Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warschau 2001; J. Ciechanowicz-McLean, Ochrona
środowiska w działalności gospodarczej, Warschau 2003; J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski,
B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska: komentarz, Warschau 2008.
8
J. Ciechanowicz-McLean, Parki Narodowe w prawnym systemie ochrony przyrody,
[in:] Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz
prawne, M. Górski, D. Niedziółka, R. Stec, D. Strus [Red.], Warschau 2012, S. 117–124; J. Boć,
K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Köln 2002; P. Bojarski, Rekompensata
za ograniczenia związane z ochroną przyrody, [in:] Teoretyczne podstawy ochrony przyrody,
W. Radecki [Red.], Wrocław 2006; W. Bołdok, Kilka uwag dotyczących obrotu nieruchomościami
położonymi w rejonie parku narodowego, „Nowy Przegląd Notarialny” 2004, Nr. 3.
9
Es soll auch erwähnt werden, dass manche andere Mitgliedstaaten, wie Tschechien, Deutschland, oder in gewissem Aspekt die Slowakei, ein viel milderes Rechtssystem angenommen haben,
um das einheitliche, europäische, ökologische Netzwerk zu schaffen. Im tschechischen Regelwerk
spricht der Gesetzgeber über die Gebiete von europäischer Bedeutung. In Deutschland erfolgt die
Umfassung mit dem Schutz im Wege der bereits vorhandenen Formen des Umweltschutzes. Der
slowakische Gesetzgeber hat den Mittelweg gewählt – die Natura-2000-Gebiete werden zu einer
getrennten Form des Umweltschutzes, wenn sie als Schutzgebiete nach den geltenden nationalen
Vorschriften anerkannt werden. Im Gegensatz zu Polen wurde hier keine besondere Form des Naturschutzes geschaffen. Die polnische Lösung ist eine Entwicklung der europäischen Regelwerke
und sie geht über den Rahmen hinaus, der in den Richtlinien festgelegt wurde, und hat zum Ziel,
den Schutz der Gebiete von europäischer Bedeutung zu garantieren.
6
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zu unterschiedlichen Rechtskonflikten10. Der erste Konflikt ist dieser zwischen
den verwaltungsrechtlichen Regelungen im Bereich der Relationen der vorhandenen Formen des Naturschutzes zu den eingeführten Natura-2000-Gebieten. Der
schrillste Beispiel hierfür wäre die Relation der Natura-2000-Gebiete zu den Nationalparken11.
Besondere Probleme bereiten die Pflichten, die auf den Gebieten vorgesehen
wurden, die mit beiden Formen des Naturschutzes umfasst sind. Ein besonders
interessanter Fall bezüglich des Netzwerkes von Natura-2000-Gebieten sind die
Relationen der Schutzaufgabenpläne und lokaler Raumordnungspläne. Als umstritten erscheinen auch manche Fragen, die mit gegenseitiger Koordination der
Auswirkungen der Schutzpläne der Nationalparken und der Schutzaufgabenpläne
des Netzwerkes der Natura-2000-Gebieten verbunden sind. Heutzutage gibt es
keine rationelle Koordination zwischen den lokalen Raumordnungsplänen und
den Schutzaufgabenplänen.
Ein Problem ist auch der Konflikt zwischen rechtlichem Status der Gebiete, die äußere Schutzzonen eines Nationalparks bilden, dem Netz der Natura2000-Gebiete und den Agrarumweltprogrammen. Das Zusammentreffen von
drei unterschiedlichen Regelungsarten bezüglich eines und desselben Gebietes
führt nicht selten zu Rechtskonflikten. Außer dem sachlichen Konflikt der einzelnen Vorschriften, bleibt der übergeordnete Konflikt dieser zwischen den verwaltungsrechtlichen Regelungen, die sich aus dem Gesetz über den Naturschutz
ergeben und den zivilrechtlichen Regelungen, aus denen sich die Agrarumweltverpflichtungen ergeben12.
10
M. Woźniak, Natura 2000 jako obszar konfliktogenny, [in:] A. Kaźmierska-Patrzyczna,
M. A. Król, Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Szczecin–Łódź–Poznań, 2013,
S. 237–255; M. Głogowska, Modele konfliktów społecznych na obszarach Natura 2000 w Polsce,
[in:] A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król, Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Szczecin–Łódź–Poznań, 2013, S. 257–272; Z. Bukowski, Udział społeczeństwa w ochronie
przyrody, [in:] Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, M. Górski, D. Niedziółka, R. Stec, D. Strus [Red.], Warschau 2012, S. 11–22;
R. Wojciechowski, Społeczno-polityczne i ekonomiczne aspekty realizacji polityki ekologicznej,
[in:] Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz
prawne, M. Górski, D. Niedziółka, R. Stec, D. Strus [Red.], Warschau 2012, S. 87–98; Z. Cichocki,
J. Stankiewicz, Ochrona przyrody w świetle wdrażania zobowiązań międzynarodowych a udział
społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji, [in:] D. Kopeć, N. Ratajczak, Prawo ochrony
przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy, Łódź 2008; J. Ciechanowicz-McLean, Interes publiczny w prawie ochrony środowiska, [in:] J. Dobkowski [Red.], Problemy współczesnego ustrojodawstwa. Księga jubileuszowa profesora Bronisława Jastrzębskiego, Olsztyn 2007.
11
P. Rutkowski, Natura 2000 w leśnictwie, Warschau 2009; B. Rakoczy, Ograniczenie praw
i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Toruń 2009; B. Rakoczy, Komentarz do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Warschau 2008; B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska,
Warschau 2007.
12
K. Sobieraj, Stosowanie przesłanek zezwalających na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 na przykładzie inwestycji w sektorze energe-
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Der Schutzaufgabenplan als ein Akt lokalen Rechts, das im Art. 87 Abs. 2
der Verfassung der Republik Polen genannt wird, unterliegt den Einschränkungen des Art. 94 der Verfassung. Das bedeutet, dass das territoriale Organ der
öffentlichen Verwaltung, also der Regionaldirektor für Umweltschutz, über den
Schutzaufgabenplan nur aufgrund und innerhalb der ihm im Gesetz zustehenden
Befugnisse entscheiden darf. Jegliche Bestimmungen dieses Planes, die diese Befugnisse überschreiten, sind nichtig.
Das Netz der Natura-2000-Gebiete beruht auf den Schutzaufgabenplänen,
welche die Festlegung des mit dem Schutz umfassten Gebietes, der Schutzgegenstände, der Ziele der Schutzaufgaben, der Schutzmaßnahmen, die sich aus diesen
Zielen ergeben, enthalten. Laut Gesetz über den Naturschutz ist der Aufbau eines
Schutzaufgabenplanes eine komplizierte Prozedur und unterschiedliche Institutionen sind daran beteiligt. In dieser Prozedur können folgende Hauptetappen
unterschieden werden:
1) Erstellen des Projekts des Schutzaufgabenplanes für ein Natura-2000-Gebiet durch den Regionaldirektor für Umweltschutz – für einen Zeitraum von 10
Jahren (das erste Projekt wird innerhalb von 6 Jahren ab dem Tag vorbereitet, an
dem das Gebiet durch die Europäische Kommission bestätigt wurde);
2) der Gesellschaft, den interessierten Personen und den Unternehmern, die
ihre Tätigkeit innerhalb der Grenzen der natürlichen Lebensräume und Habitate der Arten betreiben, für deren Schutz ein Natura-2000-Gebiet festgesetzt
wurde, soll die Möglichkeit der Teilnahme an der Vorbereitung des Projekts des
Schutzaufgabenplanes gewährleistet werden. Solche Lösung erlaubt, dass die
getroffenen Entscheidungen nach Möglichkeit die Postulate aller berechtigten
Rechtsträger berücksichtigen. Eine offene Frage bleibt, inwieweit die Stellungen
einzelner Rechtsträger für den Regionaldirektor für Umweltschutz bei Vorbereitung des Schutzaufgabenplanes verbindlich sind;
3) die Hauptetappe ist die Einführung des Schutzaufgabenplanes durch den
Regionaldirektor für Umweltschutz als einen lokalen Akt, in der Form einer Anordnung. Als der Akt lokalen Rechts wird er im Amtsblatt der entsprechenden
Woiwodschaft veröffentlicht.
Ein Schutzaufgabenplan verliert die Kraft in dem Fall, wenn ein Natura2000-Schutzplan eingeführt wird. Der Schutzaufgabenplan hat einen obligatorischen Charakter und von dessen Einführung darf nicht abgesehen werden.

tycznym, [in:] Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne
oraz prawne, M. Górski, D. Niedziółka, R. Stec, D. Strus [Red.], Warschau 2012, S. 243–254;
E. Czech, M. Kropiewnicka, Przegląd stanowisk judykatury w zakresie funkcjonowania decyzji
środowiskowych na obszarach Natura 2000, [in:] Administracja publiczna a ochrona przyrody.
Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, M. Górski, D. Niedziółka, R. Stec, D. Strus
[Red.], Warschau 2012, S. 257–268.
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Das Hauptmerkmal des Schutzaufgabenplans ist sein Rechtscharakter – gemäß der Verfassung der Republik Polen ist dieser Plan die Quelle des allgemeingeltenden Rechts. Aus dem Gesetz über den Umweltschutz geht hervor, dass die
Pläne u.a. auf Änderungen in den bestehenden Studien der Bedingtheit und Richtungen der Raumplanung der Gemeinden in lokalen Raumordnungsplänen hinweisen, die die Eliminierung oder Einschränkung der Außen- oder Innengefahren
betreffen, wenn sie für die Erhaltung oder Wiederherstellung des entsprechenden
Zustands des Schutzes der natürlichen Lebensräume und der Pflanzen- und Tierarten, für die das Natura-2000-Gebiet festgesetzt wurde, unerlässlich sind. Das
bedeutet, dass der Schutzaufgabenplan als ein Akt lokalen Rechts, herausgegeben
durch den Regionaldirektor für Umweltschutz, Grundlage für Änderung oder Element des neuen Rechtsaktes sein kann, der durch den Gemeinderat in der Form
eines lokalen Raumordnungsplans beschlossen wird. Es soll betont werden, dass
das Gesetz über den Umweltschutz darauf hinweist, dass der Schutzaufgabenplan lediglich die Anordnungen bezüglich der Änderungen oder Beschlüsse über
neue Studien der Bedingtheit und lokaler Raumordnungspläne enthalten soll. Es
entsteht hier die Frage nach Verbindlichkeit dieser Anordnung. Während der Beschlussfassung des lokalen Raumordnungsplans, gemäß Art. 17 Pkt. 6 Buchstabe
a Tiret 4 des Gesetzes vom 27. März 2003 über die Planung und Raumordnung13,
ist der Gemeindevorsteher, der Bürgermeister, der Präsident der Stadt verpflichtet, lediglich das Gutachten des Regionaldirektors für Umweltschutz einzuholen.
Das angenommene System erlaubt nicht die Bewertung, inwieweit die Schutzaufgabenpläne zur Änderung des lokalen Raumordnungsplans verpflichten. Eine
unumstrittene Frage scheint die Situation zu sein, wenn ein Schutzaufgabenplan
bereits existiert und ein Raumordnungsplan gefasst werden soll. Dann verbindet
der Schutzaufgabenplan als der Akt lokalen Rechts das Organ, das den Raumordnungsplan beschließt und er soll berücksichtigt werden, denn der Raumordnungsplan soll grundsätzlich dem bereits geltenden Recht nicht widersprechen.
Kontroversen entstehen in der Situation, wenn ein Schutzaufgabenplan herausgegeben wird und ein Raumordnungsplan bereits vorhanden ist. Wie ist die Rolle der
Anordnung zur Änderung im Raumordnungsplan und verbindet sie das Organ,
das den Raumordnungsplan beschließt? Unter Berücksichtigung der Hierarchie
der Rechtsquellen sind der Raumordnungsplan und Schutzaufgabenplan Rechtsakten von gleicher Rechtskraft, und unter Berücksichtigung der Chronologie
sollen sie ihre Bestimmungen gegenseitig beachten. Das bedeutet, dass in einer
Situation, wenn ein Raumordnungsplan bereits vorhanden ist und ein Schutzaufgabenplan noch vorzubereiten ist, dieser nach Möglichkeit die Bestimmungen des
Raumordnungsplanes berücksichtigen soll. Diese Auslegung mag jedoch Art. 28
Abs. 10 Pkt. 5 des Gesetzes über den Naturschutz widersprechen, der ebenfalls
auf Änderungen in bestehenden Schutzaufgabenplänen hinweist. Das Gesetz sieht
13

GBl. vom 2003, Nr. 80, Pos. 717 m.w.Ä.
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jedoch keine Sanktionen für die Nichtberücksichtigung der Bestimmungen des
Schutzaufgabenplanes oder Mangel der Änderungen im Raumordnungsplan vor.
Es gibt keine Rechtsmöglichkeit, den Gemeinderat dazu zu zwingen, den Raumordnungsplan aufgrund des Schutzaufgabenplanes zu ändern, welcher nach dem
Raumordnungsplan gefasst wurde. Das kann dazu führen, dass auf einem Gebiet
zwei gegensätzliche Akte lokalen Rechts gelten werden, die auf unterschiedliche
Art und Weise über die Bestimmung einer Immobilie entscheiden werden.
In dem Fall der Nationalparken weist Art. 10 Abs. 6 des Gesetzes über den
Umweltschutz darauf, dass Projekte der Studien über die Bedingtheit und Richtungen der Raumplanung der Gemeinden, der lokalen Raumordnungspläne,
Raumordnungspläne der Woiwodschaften und Binnenmeeresgewässer, der Hoheitsgewässer und der ausschließlichen Wirtschaftszone in dem Teil, der den
Nationalpark und seine äußere Schutzzone betrifft, einer Vereinbarung mit dem
Direktor des Nationalparkes bedürfen, im Bereich der Festlegung dieser Pläne,
die den Schutz des Nationalparks beeinträchtigen könnten.
Das Verabschieden eines Raumordnungsplanes aufgrund eines Schutzaufgabenplanes führt dazu, dass die Rechtsträger, die auf dem mit einem Schutzaufgabenplan umfassten Gebiet tätig sind, sich nicht nur auf die Anordnung selbst
berufen können, sondern auch auf den lokalen Raumordnungsplan und weiter auf
das Schutzsystem, das sich aus der Änderung der Immobilienbestimmung ergibt.
Dieses System besteht darin, dass der Eigentümer oder Erbnießbraucher die Entschädigung für den erlittenen tatsächlichen Schaden oder die Veräußerung der
Immobilie als Ganzes oder nur teilweise geltend machen kann, wenn es aufgrund
des verabschiedeten Raumordnungsplanes oder dessen Änderung nicht möglich
sein wird, die Immobilie zu benutzen oder wenn diese Benutzung erheblich eingeschränkt wird. Wenn die Immobilie veräußert wird und die obigen Rechte nicht
geltend gemacht werden, kann der Eigentümer oder der Erbnießbraucher bei der
Gemeinde die Entschädigung geltend machen und zwar in dem Ausmaß, in welchem der Wert der Immobilie herabgesetzt wurde. Es kann aber auch zu einer
umgekehrten Situation kommen, wenn bei Veräußerung der Immobilie, für die
der Raumordnungsplan geändert wurde, der Wert dieser Immobilie steigert; dann
kann der Eigentümer oder der Erbnießbraucher mit einer einmaligen Gebühr
belastet werden, die nicht höher sein darf, als 30% des Wertes der Immobilie
(Art. 36 des Gesetzes vom 27. März 2003 über Planung und Raumordnung14).
Diese Ansprüche werden auf 5 Jahre befristet ab dem Tag, an dem der Raumordnungsplan in Kraft getreten ist.
Zu einer anderen Situation kommt es bei der Relation zwischen dem Schutzaufgabenplan und der Studie der Bedingtheit, die kein Akt lokalen Rechts darstellt,
obwohl sie ein Beschluss des Gemeinderates ist. Ähnlich wie der Raumordnungsplan kann der Schutzaufgabenplan mit seinem Umfang nur einen Teil der Ge14

GBl. vom 2003, Nr. 80, Pos. 717 m.w.Ä.
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meinde oder der Woiwodschaft umfassen. Hier scheint es, dass der Schutzaufgabenplan als ein Akt lokalen Rechts Vorrang hat, ebenso wenn eine neue Studie
verabschiedet wird, wie auch wenn die vorhandene Studie geändert wird.
Der Schutzaufgabenplan besitzt die Kraft des auf dem gegebenen Territorium allgemeingeltenden Rechts und die übrigen geschaffenen Rechtsakte,
insbesondere die neuen lokalen Raumordnungspläne, sollen die im Schutzaufgabenplan angenommenen rechtlichen Lösungen berücksichtigen. Als der Akt
lokalen Rechts ist der Schutzaufgabenplan auch für die Bürger verbindlich. Die
Bestimmungen des Schutzaufgabenplanes sollen bei Bewerbung um die Unterstützung aus den Unionsmitteln berücksichtigt werden. Es entsteht jedoch das
Problem, ob der Schutzaufgabenplan zu den Voraussetzungen der gegenseitigen
Konformität (cross compliance15) gerechnet werden kann und wie ist die Relation des Schutzaufgabenplanes zu diesen Voraussetzungen? Gemäß Art. 7 Abs. 1
Pkt. 2 und 2a des Gesetzes vom 26. Januar 2007 über Zahlungen im Rahmen
der Direktzahlungen-Systeme16 steht dem Inhaber landwirtschaftlichen Betriebes einheitliche Flächenzahlung zu, wenn alle landwirtschaftlichen Gebiete gemäß den Normen über das ganze Kalenderjahr unterhalten werden und wenn er
die Voraussetzungen über das ganze Kalenderjahr befolgt. Das bedeutet, dass er
die im Art. 2 Pkt. 35 der Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 der Kommission vom
30. November 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr.
73/2009 des Rates hinsichtlich der Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen, der
Modulation und des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems im Rahmen
der Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe gemäß der
genannten Verordnung und mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung
(EG) Nr. 1234/2007 hinsichtlich der Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen
15
Vgl. Anhang Nr. II zur Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates; Verordnung des Ministers für Landwirtschaft Entwicklung der Landesgebiete vom 11. März 2010 über minimale Normen (GBl. Nr. 39, Pos. 211); Bekanntmachung des Ministers für Landwirtschaft Entwicklung der
Landesgebiete vom 19. März 2009 über das Verzeichnis der in Vorschriften der Europäischen
Union bestimmten Voraussetzungen, unter Berücksichtigung nationaler Vorschriften, die diese
Vorschriften umsetzen (M.P. vom 2009, Nr. 17, Pos. 224); Bekanntmachung des Ministers für
Landwirtschaft Entwicklung der Landesgebiete vom 17. März 2010 über die Änderung im Verzeichnis der in Vorschriften der Europäischen Union bestimmten Voraussetzungen, unter Berücksichtigung nationaler Vorschriften, die diese Vorschriften umsetzen (M.P. vom 2010, Nr. 16, Pos.
169); Bekanntmachung des Ministers für Landwirtschaft Entwicklung der Landesgebiete vom 28.
Dezember 2010 über die Änderung im Verzeichnis der in Vorschriften der Europäischen Union
bestimmten Voraussetzungen, unter Berücksichtigung nationaler Vorschriften, die diese Vorschriften umsetzen (M.P. vom 2011, Nr. 2, Pos. 20); Bekanntmachung des Ministers für Landwirtschaft Entwicklung der Landesgebiete vom 16. März 2011 über die Änderung im Verzeichnis der
in Vorschriften der Europäischen Union bestimmten Voraussetzungen, unter Berücksichtigung
nationaler Vorschriften, die diese Vorschriften umsetzen (M.P. vom 2011, Nr. 27, Pos. 299). Momentan ist diese Situation nicht klar und mindestens zwei unterschiedliche Rechtsinterpretationen
sind zugelassen.
16
Einheitliche Fassung GBl. z 2008 r. Nr. 170, Pos. 1051 m.w.Ä.
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im Rahmen der Stützungsregelung für den Weinsektor17 bezeichneten Voraussetzungen beachten muss. Diese Voraussetzungen weisen auf Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 mit gemeinsamen Regeln
für Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1290/2005, (EG) Nr. 247/2006, (EG) Nr.
378/2007 sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1782/200318 hin. Im Anhang II Pkt. A5 dieser Verordnung wurde festgelegt, dass zu den Voraussetzungen
der gegenseitigen Konformität die Verpflichtungen gehören, die in Fauna-FloraHabitat-Richtlinie enthalten wurden (Art. 6 und Art. 13 Abs. 1 Buchstabe a der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie). Das bedeutet, dass der Inhaber landwirtschaftlichen Betriebes die Voraussetzungen zu befolgen verpflichtet ist, die sich aus
den Schutzaufgabenplänen oder den Schutzplänen für die Natura-2000-Gebiete
ergeben in dem Bereich, der die Typen der natürlichen Lebensräume, Pflanzenund Tierarten betrifft; es ist verboten, Handlungen zu unternehmen, die getrennt
oder in Verbindung mit anderen Handlungen die Ziele des Schutzes des Natura2000-Gebietes erheblich beeinträchtigen könnten und es wird auf das Verbot, mit
Vorsatz zu reißen, zu zerstören und zu beschädigen sowie Pflanzen zu pflücken,
die mit dem Schutz umfasst sind (ähnliche Lösungen wurden auch in Verbindung mit der Vogelschutzrichtlinie angenommen) geachtet. Auf dem gezeichneten Gebiet der grundlegenden Voraussetzungen, wo eine der Hauptforderungen
in Bezug auf den Umweltschutz die Befolgung der im Schutzaufgabenplan bestimmten Voraussetzungen ist, stellt sich die Frage nach der Relation zwischen
den Direktzahlungen und den Agrarumweltzahlungen. Was wird der Unterschied
sein zwischen solchen Voraussetzungen wie z.B. Rasenmähen, die im Schutzaufgabenplan bestimmt wurden, und den Agrarumweltverpflichtungen, die z.B. in
Rasenmähen bestehen und die im Plan der Agrarumwelthandlungen bestimmt
wurden. Im Lichte der geltenden Regelungen fällt die Antwort auf diese Frage
ausgesprochen schwer und nur eine Zielauslegung kann bei der Suche nach einer Antwort behilflich sein. Denn aus einer sprachlichen Auslegung würde sich
ergeben, dass Inhaber landwirtschaftlichen Betriebes keine solche Agrarumweltverpflichtung treffen darf, zu der ihn bereits die Voraussetzungen der gegenseitigen Konformität verpflichten. Bildhaft lässt sich das mittels dieser Formulierung darstellen: eine Wiese darf ausschließlich aufgrund der Vorschriften
gemäht werden, die sich aus einer Rechtspflicht ergeben. In diesem Fall würde
sich diese Pflicht aus dem Bezug der einheitlichen Flächenzahlung ergeben, was
die Möglichkeit ausschließen würde, auf derselben tatsächlichen Grundlage sich
um die Agrarumweltzahlung zu bewerben. Mittels der Zielauslegung des Rechts
(die jedoch sehr unzuverlässig zu sein pflegt), das Ziel der angenommenen Rege17
18

ABl. EU L vom 2009, Nr. 316, S. 65 m.w.Ä.
ABl. EU L vom 2009, Nr. 30, S. 16 m.w.Ä.
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lungen vor den Augen, soll man die im Schutzaufgabenplan bestimmten Voraussetzungen der gegenseitigen Konformität und die Agrarumweltverpflichtungen,
als Verpflichtungen besonderer Art, unterscheiden. Weiter sollte man annehmen,
dass außer der Erfüllung der Voraussetzungen der gegenseitigen Konformität der
Inhaber landwirtschaftlichen Betriebes auch weitere Verpflichtungen treffen soll,
die über die im Schutzaufgabenplan bestimmten Voraussetzungen hinausgehen.
Dann könnten alle Verpflichtungen, die über den Schutzaufgabenplan hinausgehen, mit Agrarumweltzahlungen umfasst werden. In der Praxis kann sich jedoch
der Unterschied, welche Verpflichtung sich aus dem Schutzaufgabenplan ergibt
und welche eine Agrarumweltverpflichtung ist, unmöglich zu bewerten sein.
Diese Situation verlangt eine Rechtsänderung, die in klarer Formulierung der
Agrarumweltverpflichtungen und näherer Bestimmung der Voraussetzungen für
die Bewerbung um die Unterstützung aus dem Agrarumweltprogramm besteht.
Es soll bemerkt werden, dass das Bestehen eines Schutzaufgabenplanes von
den auf dem gegebenen Gebiet vorhandenen Schutzplänen abhängig ist. Gemäß
Art. 28 Abs. 11 Pkt. 2 und 3 werden für die Gebiete keine Schutzaufgabenpläne
verabschiedet, die sich gänzlich oder teilweise mit dem Gebiet eines Nationalparks, eines Naturschutzgebietes oder eines Landschaftsschutzparks decken, für
die ein Schutzplan mit dem Umfang verabschiedet wurde, der im Abs. 10 genannt
wurde, und für die Gebiete, die sich gänzlich oder teilweise mit dem Gebiet eines
Nationalparks oder Naturschutzgebietes decken, für die die Schutzaufgaben bestimmt wurden mit dem Umfang, der im Abs. 10 genannt wurde. Es soll darauf
hingewiesen werden, dass das Projekt eines Schutzplanes für Landschaftsschutzpark vom Parkdirektor erstellt wird und dass der zuständige Minister für den
Umweltschutz im Wege einer Verordnung den Schutzplan für einen Nationalpark
beschließt, innerhalb von 6 Monaten ab dem Tag, an dem das Projekt zugegangen
ist, oder dass er den Beschluss verweigert, wenn das Projekt mit den Zielen des
Umweltschutzes nicht übereinstimmt, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit,
die Schutzhandlungen an die Ziele des Schutzes des Nationalparks anzupassen.
Der Schutzplan darf geändert werden, wenn die Bedürfnisse des Umweltschutzes
es verlangen. In dieser Hinsicht sind ebenso der Schutzaufgabenplan wie auch der
Schutzplan allgemeingeltende Rechtsakte, jedoch von unterschiedlichem Rang.
Der Schutzaufgabenplan und der Schutzplan werden durch zwei unterschiedliche Organe verabschiedet. Der Regionaldirektor für Umweltschutz trägt die Last,
zu prüfen, ob sich der geplante Schutzaufgabenplan mit dem Schutzplan deckt.
Zwar weist Art. 20 Abs. 5 des Gesetzes über den Umweltschutz darauf hin, dass
die Schutzpläne für einen Nationalpark in dem Teil, der sich mit dem Natura2000-Gebiet deckt, den Umfang des Schutzaufgabenplanes berücksichtigen sollen, der im Art. 28 genannt wurde oder den Umfang des Schutzplanes für das
Natura-2000-Gebiet, der im Art. 29 erwähnt wurde, er entscheidet jedoch weder
über weiteren Schicksal des Schutzaufgabenplanes, noch über dessen Geltungsbereich auf den sich deckenden Gebieten.
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Die Relationen zwischen den Schutzaufgabenplänen und den Schutzplänen scheinen auch hinsichtlich der Rechtsänderungen unklar zu sein. In der
Situation, wenn es einen Schutzplan gibt, wird kein Schutzaufgabenplan verabschiedet. Es gibt jedoch keine eindeutige Regelung für umgekehrte Situation,
wenn ein Schutzaufgabenplan bereits existiert und ein Schutzplan noch zu verabschieden ist. Es ist nicht klar, ob der Schutzaufgabenplan aufgehoben wird, oder
ob er ein Teil des Schutzplans wird, oder ob es vielleicht zwei unterschiedliche
Rechtsakte geben soll? Das Gesetz ordnet lediglich an, in den Schutzplänen die
Bestimmungen der vorhandenen Schutzaufgabenpläne zu berücksichtigen. Ein
Problem bleibt in dieser Situation auch der Umfang der durch beide Akte geregelten Angelegenheiten. Es soll darauf hingewiesen werden, dass der Schutzplan
als ein Rechtsakt für einen doppelt so langen Zeitraum verabschiedet wird, als
der Schutzaufgabenplan, und er sieht auch mehr Schutzmöglichkeiten vor, als
ein Schutzaufgabenplan. Ein Problem entsteht, wenn der bestehende Schutzaufgabenplan dem vorbereiteten Schutzplan widerspricht. Man soll auch die Konsequenzen beider Dokumente für die Raumordnungsplanung in der Gemeinde,
sowie weitere Änderungen in lokalen Raumordnungsplänen nicht vergessen. Die
Relationen des früheren Schutzaufgabenplanes und später entwickelten Schutzplanes für einen Nationalpark scheinen sehr unklar zu sein. Diese Angelegenheit
verlangt schnellen Eingriff des Gesetzgebers, denn jetzige Lage bereitet nicht nur
Konsequenzen für den Umweltschutz in Polen, sondern auch für die Raumordnungsplanung.
Europäisches Ökologisches Netz Natura 2000 ist mit der Idee der nachhaltigen Entwicklung eng verbunden. Zwar weist der polnische Gesetzgeber im Gesetz vom 16. April 2004 über den Umweltschutz19 lediglich auf die Definition
der Integrität des Natura-2000-Gebiets hin, als einer Kohärenz der strukturellen und funktionalen Faktoren, welche die nachhaltige Erhaltung der Artenpopulationen und natürlichen Lebensräume voraussetzen, zum Schutz deren das
Natura-2000-Gebiet entworfen oder festgesetzt wurde, jedoch die rechtliche Systemauslegung erlaubt es, die Koexistenz der Natura 2000 und der nachhaltigen
Entwicklung der ländlichen Gebiete wahrzunehmen20. Die nachhaltige Erhaltung
der Populationen und Arten in natürlichen Lebensräumen, die im Gesetz über
den Umweltschutz definiert wurde, ist ein Teil der Idee der nachhaltigen Entwicklung. Dieses Nebeneinanderbestehen kommt auf allen Ebenen der mit Natura 2000 verbundenen Gesetzgebung zum Ausdruck, ebenso in Schutzplänen, die
durch Verordnung des Ministers für Umweltschutz eingeführt werden, wie auch

Einheitliche Fassung GBl. vom 2009, Nr. 151, Pos. 1220 m.w.Ä.
A. Bołtromiuk [Red.], Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa, Warschau 2010; A. Bołtromiuk, M. Kłodziński [Red.], Natura
2000…
19

20
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in Schutzaufgabenplänen, die aufgrund der Verfügung des Regionaldirektors für
Umweltschutz gelten21.
Das grundlegende Rechtsproblem ist die Antwort auf die Frage, ob nachhaltige Entwicklung der ländlichen Gebiete richtig verstanden und angewendet wird,
mithilfe der Schutzform der Umwelt, nämlich der Natura 200022. Diese Frage
zeigt die Probleme in diesem Bereich, die mit der Lösung des Streits zwischen
dem Privatrecht und dem öffentlichen Recht verbunden sind. Ein Problem bildet
auch die Definition der nachhaltigen Entwicklung selbst. Wie es betont wird, hat
der Gipfel Rio+20 436 Definitionen dieses Begriffs bearbeitet. In diesem Chaos
von Bedeutungen und weiteren Erklärungen bezüglich der Idee der nachhaltigen
Entwicklung wurde aus der rechtlichen Sicht keine einheitliche, legale Definition
herausgearbeitet. Im Abschlussdokument des Gipfels Rio+20 wurde die Notwendigkeit der Zusammenarbeit des öffentlichen Sektors und des Privatsektors hervorgehoben. Es wurde auch auf die Notwendigkeit hingewiesen, die rechtlichen
Regelungen einzuführen, die die Werbung für verantwortliche Geschäfte zum
Ziel hätten. Alle diesen Elemente der neuen entworfenen Definition der nachhaltigen Entwicklung werden bei Anwendung des polnischen Umweltschutzrechts,
insbesondere im Bereich des Netzwerkes Natura 2000, berücksichtigt werden
müssen23.
Um die Idee des Umweltschutzes, die auch im Rahmen der Natura 2000
realisiert wird, und die nachhaltige Entwicklung, welche die verantwortlichen
Geschäfte unterstützt, in Einklang zu bringen, ist ein neues Recht von einem
öffentlich-privaten Charakter erforderlich. Zuerst, unter Berücksichtigung der
Anweisungen des Gipfels, soll für den Umweltschutz gesorgt werden, gleichzeitig sollen jedoch die wirtschaftlichen Rechtsträger in Betracht gezogen werden,
die ihre Investitionsvorhaben im Einklag mit dem Umwelt realisieren möchten.
Gemeinsame Lösungen können der Schlüssel zur Verwirklichung der Idee der
nachhaltigen Entwicklung sein. Der Gesetzgeber wird eine Wahl treffen müssen,
die in Erfüllung von zwei Aufgaben besteht: Schutz der natürlichen Umwelt und
wertvollen Naturgebiete und Schaffen von Rechtsrahmen, um wirtschaftliche Tätigkeit auf diesen Gebieten und in deren Nähe zu führen.
Einer der größten Erfolge von Rio+20 – und das soll hier betont werden – war
die Entscheidung über die Festlegung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung,
welche nach drei Jahren die Millenniumsziele der Entwicklung ersetzen würden,
21
EC COM 431 final: Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Financing Natura 2000, 2004; J. Engel, Natura 2000 w ocenach oddziaływania
przedsięwzięć na środowisko, Warschau 2010; S. Gantioler, P. Brink, S. Bassi, M. Kettunen,
A. McConville, M. Rayment, Financing Natura 2000 – Financing needs and socio-economic
benefits resulting from investment in the network, 2010; Natura 2000: szanse i zagrożenia, Mark
Dietrich Institut für Probleme der Gegenwärtigen Zivilisation, Warschau 2010.
22
P. Czechowski, A. Niewiadomski, Natura 2000 a parki narodowe…, S. 101–116.
23
J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo…; J. Ciechanowicz-McLean, Ochrona
środowiska…; J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska…

242

Adam Niewiadomski

die während der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahre 2000 angenommen wurden. Leider wurden die Ziele der nachhaltigen Entwicklung nicht
direkt definiert, es wurde lediglich auf deren ökonomische und gesellschaftliche
Grundlagen, sowie auf die Umweltgrundlagen hingewiesen. In diesem letzten
Bereich handelt die Abschlussvereinbarung von einer grünen Wirtschaft als einem Instrument, das nach individuellen Bedürfnissen angewendet werden kann,
je nach den in einzelnen Ländern herrschenden Realien. Sie kann einen Satz von
Optionen bilden, die verwendet werden können, sie soll jedoch keine feste, universelle Sammlung von Grundsätzen sein. Aus dem Abschlussbericht der Konferenz geht hervor, dass die Ziele der nachhaltigen Entwicklung bis 2015 definiert
und veröffentlicht werden sollen. Im Abschlussdokument u.d.T. „Zukunft, die wir
wollen“ wird die nachhaltige Entwicklung als wirtschaftliche Entwicklung beschrieben, die gleichzeitig die Lebensstandards erhöht und auf natürliche Umwelt
achtet.
Im polnischen Recht wurde der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung
im Art. 5 der Verfassung der Republik Polen definiert. Die Ergänzung zu diesem Grundsatz befindet sich jedoch in anderen Rechtsakten. Die grundlegende Definition für das polnische Recht im Bereich der nachhaltigen Entwicklung
wurde im Gesetz über den Umweltschutz enthalten, wo im Art. 3 Pkt. 50 geschrieben wurde, dass „nachhaltige Entwicklung eine solche gesellschaftliche
und wirtschaftliche Entwicklung ist, bei der politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Handlungen mit dem Gleichgewicht in der Umwelt und Erhaltung
der grundlegenden natürlichen Vorgänge integriert werden, um die Möglichkeit
zu garantieren, die Grundbedürfnisse der einzelnen Gesellschaften oder Bürger
zu erfüllen, ebenso was die heutige Generation, wie auch künftige Generationen
anbelangt24. Diese Definition findet auch in rechtlichen Regelungen Anwendung,
die sich auf die Natura-2000-Gebiete in Polen beziehen. Sie erweckt jedoch zahlreiche Kontroversen nicht nur in der Praxis und Wissenschaft, sondern auch in
der Rechtsprechung25.
Das Gesetz über den Umweltschutz, indem es versucht, alle möglichen Formen des Umweltschutzes in Einklang zu bringen, scheint an mehreren Stellen den
geltenden Rechtsvorschriften im Bereich des Netzwerkes von Natura-2000-Gebieten und der Nationalparken zu widersprechen. Die oben besprochenen Probleme, die mit Rechtsstatus beider Formen des Umweltschutzes, Relationen
zwischen dem Schutzaufgabenplan und dem Schutzplan oder schließlich mit der
Frage der infolge der Einschränkungen bei Benutzung der Immobilien entsteGesetz vom 27. April 2001, Umweltschutzrecht (GBl. vom 2008, Nr. 25, Pos. 150 m.w.Ä.).
Vgl. Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts (Naczelny Sąd Administracyjny, NSA) vom
26. Oktober 2011 (II OSK 1820/11); Urteil des Woiwodschaftsverwaltungsgerichts (Wojewódzki Sąd Administracyjny, WSA) Warschau vom 23. June 2009 (IV SA/Wa 1269/08); Urteil des
Woiwodschaftsverwaltungsgerichts Gorzów Wielkopolski vom 25. März 2009 (II SA/Go 825/08);
Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts vom 7. Juli 2006 (II OSK 507/06).
24
25
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henden Ansprüche verbunden sind, sind lediglich ausgewählte Rechtsfragen, die
dieses Problem betreffen.
Im Rahmen einer Anordnung von allgemeinem Charakter soll wiederholte Erwägung der Frage vorgeschlagen werden, ob die Festsetzung der Natura2000-Gebiete als einer der Formen des Naturschutzes vorteilhaft ist – aus dem
Gesichtspunkt der potenziellen Begünstigten der Unterstützung für die Landwirtschaft. Das Netzwerk der Natura-2000-Gebiete mit einem ähnlichen Schutzsystem wie in den Nationalparken zu versorgen, scheint unzweckmäßig zu sein.
Wobei die Zulassung der Möglichkeit, dass auf einem Gebiet beide Formen des
Umweltschutzes bestehen, nicht nur Rechtschaos verursacht, sondern auch Unmöglichkeit, manche Regelungen in der Praxis anzuwenden.
Ein Problem bleibt die Regelung der Relationen zwischen den Schutzaufgabenplänen und Schutzplänen, und deren Bedeutung für die Einführung lokaler
Raumordnungspläne. Heutzutage gibt es in dieser Hinsicht keine eindeutige Koordination, was sich nicht nur daraus ergibt, dass die Einführung eines Raumordnungsplanes eine lange Prozedur ist, sondern auch daraus, dass es nicht selten
Widersprüche zwischen den Schutzaufgabenplänen und den lokalen Raumordnungsplänen gibt.
Die Frage des Vorrangs von Schutzaufgabenplänen und Schutzplänen, sowie
deren eventuellen Wichtigkeitshierarchie, soll entschieden werden. Unserer Meinung nach sollen die Schutzpläne der Nationalparken, wegen deren komplexen
Einführungsprozedur, den Vorrang genießen. Gleichzeitig soll auch angedeutet
werden, dass solche Lösung eher aufgrund der allgemeinen Grundsätze des Umweltschutzes empfohlen wird, als aufgrund sachlicher Vorschriften des Gesetzes
über den Umweltschutz. Heutzutage gibt es keine klaren, rechtlichen Kriterien,
die dabei behilflich sein könnten, die Frage des Vorrangs des Rechtssystems
eindeutig zu entscheiden, das für die Nationalparken und das Netz der Natura2000-Gebiete gilt.
Hinsichtlich des bestehenden Konflikts zwischen den Schutzaufgabenplänen und Plänen der Agrarumwelthandlungen, um die Prozedur zu vereinfachen
und den Akt lokalen Rechts, nämlich den Schutzaufgabenplan, effektiver auszunutzen, soll vorgeschlagen werden, die Komplementarität möglicher Hauptelemente der Pläne der Agrarumwelthandlungen und der Schutzaufgabenpläne zu
erreichen. Es soll vorgeschlagen werden, dass die in Schutzplänen bezeichnete
Elemente direkt verwendet werden können, und dass es möglich sein wird, sich
beim Erstellen des Planes der Agrarumwelthandlungen darauf zu berufen. Die in
Schutzaufgabenplänen enthaltenen Beschreibungen der Schutzgegenstände – der
natürlichen Lebensräume, sollen ein Teil des Planes der Agrarumwelthandlung
sein. Der Begünstigte soll sie als einen Akt lokalen Rechts anwenden, der während einer komplizierten Prozedur von Fachleuten vorbereitet wurde. Die Einführung einer Verbindung zwischen dem Inhalt der Schutzaufgabenpläne und des
Planes der Agrarumwelthandlung kann den Absorptionsprozess der Unterstüt-
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zungsmittel vereinfachen. Die im Schutzaufgabenplan bestimmten Handlungen,
darunter: Umfang der Arbeiten, die zur Ausführung vorgesehen wurden, Frist
und Häufigkeit der Ausführung, technische Voraussetzungen für die Ausführung
(§ 3 Pkt. 6 Buchstaben a-h der Verordnung des Ministers für den Umweltschutz
vom 17. Februar 2010 über das Entwurf des Schutzaufgabenplanes für das Natura-2000-Gebiet) können mit Voraussetzungen für Paket 5 identisch sein, die im
Anhang Nr. 3 Teil IV der Verordnung des Ministers für Landwirtschaft und Entwicklung der Landesgebiete vom 26. Februar 2009 über detaillierte Bedingungen
und Verfahren für die Zuerkennung der finanziellen Unterstützung im Rahmen
des „Agrarumweltprogramms“ bestimmt wurden, das mit dem Programm der
Entwicklung der ländlichen Gebiete für die Jahre 2007-2013 umfasst wurde. Beispielsweise sind solche Voraussetzungen für die Agrarumwelthandlungen, wie:
Verbot des Umpflügens, der Verwendung von Abwässern, Klärschlamm und
Düngemitteln, das Mähen gemäß entsprechender Fristen und nach vorgeschriebener Höhe und viele andere manchmal das Element der Schutzaufgabenpläne.
Es soll angedeutet werden, dass solche Verpflichtungen im Schutzaufgabenplan
bestimmt werden können. Diese Zwiespältigkeit der Regelungen bezüglich desselben Tatbestands soll einen vervollständigenden und nicht einen ausschließenden oder übereinstimmenden Charakter haben, was dazu führt, dass dem Bürger
dieselbe Pflichten zweimal auferlegt werden, bloß nach unterschiedlichen Rechtsgrundlagen.
Bei den oben angeführten Rechtsproblemen handelt es sich lediglich um ausgewählte Fragen. Es kann hier auch der Konflikt zwischen der äußeren Schutzzone eines Nationalparks und den Agrarumweltprogrammen genannt werden. Die
Komplexität der Probleme und ein relativ neues Rechtsinstitut, nämlich das Netzwerk der Natura-2000-Gebiete und das neugeregelte Institut der Nationalparken
bedürfen umfassender Regelungen. Heutzutage darf diese Problematik nicht nur
unter dem Gesichtspunkt des Gesetzes über den Umweltschutz betrachtet werden. Man soll nicht vergessen, dass die eingeführten Änderungen ihre Konsequenzen für Umweltschutzrecht, Raumordnungsplanung, Regelungen über die
Zuerkennung der Unterstützung, insbesondere in den Agrarumwelthandlungen,
oder schließlich für Zivilprozedur im Bereich der Ansprüche haben. Alle diesen
Probleme müssen gelöst werden, nicht nur, um die Umwelt erfolgreich zu schützen, was ein übergeordnetes Ziel sein soll, sondern auch um den Inhabern der
landwirtschaftlichen Betriebe und anderen Rechtsträgern die rationelle Verwendung dieser Gebiete für die betriebene landwirtschaftliche und wirtschaftliche
Tätigkeit im Einklang mit dem Umweltschutz zu ermöglichen.
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SELECTED LEGAL PROBLEMS IN THE FUNCTION OF EUROPEAN
ECOLOGICAL NETWORK NATURA 2000

Summary
The approaching tenth anniversary of the European Ecological Network Natura 2000
is an opportunity to summarise and assess currently binding regulations referring to
these areas. The legislation in this field exists both on the level of European and Polish
regulations. Their simultaneous application brings some legal problems that can be
identified already today and for which new regulations can be proposed. This article
describes selected legal problems referring to the function of the European Ecological
Network Natura 2000 in Poland. It deals above all with the issue concerning the plans
of protection tasks and influence of sustainable development concept on the changes in
Polish law in the scope of regulations regarding the areas of Natura 2000.
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Uniwersytet Warszawski

MANDAT IMPERATYWNY – CHARAKTERYSTYKA
INSTYTUCJI W POLSKIEJ TRADYCJI KONSTYTUCYJNEJ

Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki instytucji mandatu imperatywnego w polskiej tradycji konstytucyjnej. W pierwszej części artykułu zostaną przedstawione doktrynalne założenia instytucji mandatu imperatywnego,
a następnie instytucja ta będzie przedstawiona w kontekście polskich regulacji
ustrojowych w tym zakresie.
Na wstępie należy zauważyć, że mandat imperatywny stanowi podkategorię ogólnej instytucji prawnej mandatu, znanej zarówno prawu prywatnemu, jak
i publicznemu. Mandat imperatywny trzeba w tym kontekście postrzegać jako
instytucję prawa publicznego, a jeszcze precyzyjniej – prawa konstytucyjnego.
W doktrynie prawa konstytucyjnego mandat imperatywny (zwany także
mandatem ,,związanym”, ,,ograniczonym” czy ,,limitatywnym”1) jest traktowany jako jedna z dwóch zasadniczych, funkcjonujących w teorii reprezentacji,
koncepcji mandatu parlamentarnego2. Trzeba zwrócić w tym miejscu uwagę,
że z punktu widzenia systemu pojęć prawa konstytucyjnego kategoria mandatu
imperatywnego jest zakresowo podrzędna wobec szerszej kategorii mandatu parlamentarnego.
Mandat parlamentarny – jako kategoria mieszcząca w sobie m.in. mandat
imperatywny – sam w sobie ma charakter wieloznaczny3. Na potrzeby niniejszego artykułu mandat ten będzie rozumiany jako wynikające z wyborów, swoiste
pełnomocnictwo wyborcze, udzielone piastunowi mandatu przez wyborców do
pełnienia funkcji w określonym organie reprezentacji.
Warto podkreślić, że drugą koncepcją mandatu parlamentarnego – jaką
można wyróżnić obok wspomnianego powyżej mandatu imperatywnego – jest
mandat wolny. Jako kryterium umożliwiające określenie charakteru mandatu
Por.: J. Zaleśny, Ustrojowe uwarunkowania mandatu poselskiego – od mandatu socjalistycznego ku mandatowi wolnemu, „Studia Politologiczne” 2009, t. 15, s. 31.
2
Por.: L. Garlicki, Uwaga 3 do art. 104 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki [red.], Konstytucja
Rzeczypospolitej. Komentarz, t. II, Warszawa 2005, s. 1.
3
Por.: L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 221.
1
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(a zatem pozwalające na wskazanie, czy jest to mandat imperatywny, czy też
mandat wolny) należy traktować stosunek przedstawiciela do swoich wyborców4. Obie koncepcje mandatu parlamentarnego są wobec siebie przeciwstawne
i w literaturze przedmiotu jest utrzymywana teza, że się wzajemnie wykluczają5.
U podstaw obu koncepcji legły niewątpliwie zupełnie inne założenia.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że chociaż mandat imperatywny przyjmował w historii konstytucyjnej kilka postaci, które nie były do końca jednakowe6,
w drodze uproszczenia może być scharakteryzowany poprzez wskazanie trzech
podstawowych założeń, które składają się na jego konstrukcję. Założenia te,
wskazane dalej, wyraźnie odróżniają tę koncepcję mandatu od mandatu wolnego,
a trzeba też zwrócić uwagę, że – jak wykażą późniejsze rozważania – dotyczą one
prezentowanej koncepcji mandatu w swej rygorystycznej, instruktywnej formie.
W odniesieniu do uwag o założeniach doktrynalnych mandatu imperatywnego należy w pierwszej kolejności wspomnieć, że deputowany do parlamentu
jest przedstawicielem tylko ,,swoich” wyborców (a nie całego suwerena)7. Trzeba
jednak wyraźnie podkreślić, że nie chodzi tutaj jedynie o wyborców, którzy na
niego głosowali, ale o wszystkich wyborców z okręgu wyborczego (kurii wyborczych oraz podobnych podmiotów), w którym parlamentarzysta uzyskał mandat8.
Wskazując drugie założenie mandatu imperatywnego, należy z kolei poczynić spostrzeżenie, że piastun takiego mandatu – reprezentujący interesy ,,swoich”
wyborców – może otrzymywać od nich szczegółowe instrukcje. Do realizacji
takich instrukcji parlamentarzysta jest prawnie zobowiązany9. Osoba piastująca
mandat imperatywny nie dysponuje zatem carte blanche w wyrażaniu woli wyborców, ale jest zmuszony do określonego działania na skutek przyjęcia (przyrzeczenia) określonego programu wyborczego10. Deputowany jest tu pasywnym
instrumentem w rękach wyborcy, jest on zwolniony z obowiązku formułowania
własnych opinii oraz posługiwania się w sposób twórczy i niezależny prawem
głosu11.
Jako trzecie założenie, na którym opiera się koncepcja mandatu imperatywnego, należy natomiast wskazać odpowiedzialność deputowanego przed
wyborcami12. Wyborcy mogą więc – w założeniach tej koncepcji mandatu parPor.: ibidem, s. 222.
Por.: M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego w doktrynie i w praktyce, „Państwo i Prawo” 1993, z. 4, s. 18.
6
Por.: M. Granat, O istocie mandatu przedstawicielskiego, [w:] M. Kruk [red.], Mandat
przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013, s. 18.
7
Por.: K. Grajewski, Status prawny posła i senatora, Warszawa 2006, s. 15.
8
Por.: K. Grajewski, Mandat przedstawicielski – pojęcie i rodzaje, [w:] A. Szmyt [red.], Leksykon prawa konstytucyjnego.100 podstawowych pojęć, Warszawa 2010, s. 257.
9
Ibidem.
10
M. Granat, O istocie mandatu…, 19.
11
Por.: ibidem.
12
K. Grajewski, Mandat przedstawicielski…, s. 257.
4
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lamentarnego – żądać od deputowanego zdania sprawy, a nawet odwołać go,
jeśli ten uchybi swoim zobowiązaniom13. Odwołanie parlamentarzysty, który nie
realizuje interesów wyborców ze swojego okręgu wyborczego, następuje w takiej
sytuacji przed upływem kadencji, na którą został powołany14.
Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że wynikająca z założeń mandatu imperatywnego możliwość odwołania przedstawiciela przez wyborców jest
przez Krzysztofa Grajewskiego uważana za konsekwencję niewykonywania instrukcji15. Na miejsce odwołanego parlamentarzysty może być jednocześnie powołany nowy reprezentant, który będzie lepiej wypełniał ciążący na nim obowiązek wobec wyborców.
Klasyczna konstrukcja mandatu wolnego opiera się z kolei – w odróżnieniu od mandatu imperatywnego – na trzech, przeciwstawnych wobec mandatu
imperatywnego, zasadach16. Mandat ten cechują trzy następujące założenia: powszechność, niezależność i nieodwoływalność17.
Powszechność mandatu wolnego wyraża się w założeniu, że chociaż deputowani nabywają taki mandat z woli wyrażonej przez wyborców w konkretnym
okręgu wyborczym, to jednak treścią nabytego przez nich pełnomocnictwa jest
reprezentowanie interesów całego Narodu18. W konstrukcji tego mandatu nie
chodzi zatem – tak jak w przypadku mandatu imperatywnego – o reprezentowanie przez posłów i senatorów tylko tych wyborców, którzy ich wybrali19 (ani nie
tylko tych wyborców, którzy są mieszkańcami ,,ich” okręgu wyborczego20), ale
o reprezentowanie całego zbiorowego podmiotu suwerenności.
Niezależność – jako kolejne założenie mandatu wolnego – oznacza natomiast,
że poseł i senator nie są związani instrukcjami21. Omawiana koncepcja mandatu
zakłada, że deputowani nie mogą być w świetle prawa związani m.in. instrukcjami wyborców. Deputowany sprawujący mandat wolny – w odróżnieniu od piastuna mandatu imperatywnego – nie może w związku z powyższym otrzymywać od
wyborców ze swojego okręgu żadnych instrukcji, nakazów czy dyrektyw, gdyż
ma on sprawować swój mandat niezależnie22 oraz ma działać zgodnie z własną

M. Granat, O istocie mandatu…, s. 19.
Por.: B. Banaszak, Mandat przedstawicielski, [w:] A. Preiser [red.], Słownik wiedzy o Sejmie, Warszawa 2001, s. 82.
15
K. Grajewski, Status prawny…, s. 16.
16
Por.: K. Grajewski, Mandat przedstawicielski…, s. 257.
17
Por.: ibidem, s. 259–260.
18
Por.: K. Grajewski, Mandat przedstawicielski…, s. 260.
19
Por.: L. Garlicki, Polskie prawo…, s. 222.
20
Por.: K. Grajewski, Status prawny…, s. 17.
21
B. Banaszak, M. Jabłoński, Konstytucyjna koncepcja mandatu posła i senatora a gwarancje jego wykonywania na gruncie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ,,Przegląd
Sejmowy” 2000, nr 1, s. 82.
22
Por.: K. Grajewski, Mandat przedstawicielski…, s. 260.
13
14
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wolą i sumieniem w interesie całego suwerena23. Wskazuje się jednocześnie, że
parlamentarzyści, którym przysługuje mandat wolny, nie mogą być de iure – inaczej niż w przypadku mandatu imperatywnego – związani także instrukcjami
organów partii, do której należą24. Status prawny posła i senatora jest zatem uformowany w tym ujęciu mandatu w sposób zapewniający mu maksymalną niezależność i swobodę działania25.
Konsekwencją przyjęcia zasady niezależnego sprawowania mandatu jest także nieodwoływalność parlamentarzysty26. Jest to trzecia cecha mandatu wolnego, odróżniająca tę instytucję od mandatu imperatywnego. Nieodwoływalność
parlamentarzysty wynika z założenia, że skoro poseł i senator sprawujący mandat wolny nie są związani żadnymi instrukcjami, to również wyborcy nie mogą
kontrolować sposobu wykonywania przez nich mandatu i – co za tym idzie – nie
mają oni możliwości doprowadzenia do odwołania takich deputowanych27. Nieodwoływalność parlamentarzysty oznacza więc, że brakuje odpowiedniej konstrukcji prawnej pozbawienia przedstawiciela mandatu28.
Uwzględniając zaprezentowane w tym artykule uwagi odnoszące się do
instytucji mandatu imperatywnego, należy w tym miejscu zaznaczyć mimo
wszystko, że przedstawienie przywołanego pojęcia w systemie innych pojęć prawa konstytucyjnego nastręcza pewnych trudności ze względu na rozbieżności
doktrynalne co do używanej terminologii. Część przedstawicieli doktryny prawa
konstytucyjnego utożsamia bowiem pojęcie mandatu wolnego z pojęciem mandatu przedstawicielskiego (i traktuje taki mandat jako kategorię przeciwstawną
mandatowi imperatywnemu)29. Z kolei pozostała część reprezentantów doktryny
traktuje zarówno mandat imperatywny, jak i mandat wolny jako kategorie węższe, podrzędne wobec szerszej kategorii mandatu przedstawicielskiego30. Zdaniem zwolenników tego punktu widzenia, dopiero w ramach szerszej kategorii
mandatu przedstawicielskiego mieszczą się przeciwstawne koncepcje mandatu
wolnego oraz imperatywnego31.
Por.: K. Grajewski, Status prawny…, s. 17.
Por.: B. Banaszak, M. Jabłoński, Konstytucyjna koncepcja…, s. 82.
25
Por.: L. Garlicki, Polskie prawo…, s. 222.
26
K. Grajewski, Mandat przedstawicielski…, s. 260.
27
K. Grajewski, Status prawny…, s. 17.
28
B. Banaszak, M. Jabłoński, Konstytucyjna koncepcja…, s. 82.
29
Por. m.in.: M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 16 i n.; W. Skrzydło,
Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2009, s. 130; Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997, s. 59 i n.
30
Z tego punktu widzenia mandat przedstawicielski należałoby zatem utożsamiać nie z mandatem wolnym, lecz z mandatem parlamentarnym, czyli szerszą kategorią obejmującą zarówno
mandat wolny, jak i imperatywny.
31
Por.: B. Banaszak, Mandat przedstawicielski…, s. 82. Podobny sposób postrzegania mandatu można wyczytać m.in. z prac L. Garlickiego, K. Grajewskiego i K. Skotnickiego. Por.:
L. Garlicki, Uwaga 3 do art. 104 Konstytucji…, s. 1–2; L. Garlicki, Polskie prawo…, s. 221–222;
K. Grajewski, Mandat przedstawicielski…, s. 254–262; K. Skotnicki, Konstytucyjne i politycz23
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Na potrzeby tego artykułu wydaje się zasadne opowiedzenie na rzecz drugiego z zaprezentowanych stanowisk. Za takim punktem widzenia przemawia
argument, że reprezentowanie suwerena (czyli przymiot mandatu przedstawicielskiego) jest, co prawda, cechą mandatu wolnego, ale w przypadku tego mandatu
kryterium odróżniającym tę koncepcję mandatu od mandatu imperatywnego jest
– jak już wspomniano – reprezentowanie całego zbiorowego podmiotu suwerenności (Narodu), a nie sam fakt reprezentowania suwerena (gdyż samo kryterium
reprezentowania suwerena – tyle że nie całego – odnosi się również do mandatu
imperatywnego). Nie zmienia to jednak faktu, że takie podejście nie rozstrzyga i nie eliminuje definitywnie powstałych rozbieżności doktrynalnych w tym
zakresie.
Prezentując założenia doktrynalne odróżniające koncepcję mandatu imperatywnego od mandatu wolnego, należy – za Mirosławem Granatem – poczynić
jednocześnie jedno istotne zastrzeżenie. Trzeba mianowicie zauważyć, że mandat imperatywny i mandat wolny są instytucjami prawnymi przedstawicielstw
różnych typów. Reprezentacje te nie mogą być tym samym bezpośrednio porównywane ze sobą, są bowiem diametralnie różne. Można w tym kontekście m.in.
wskazać, że mandat imperatywny i mandat wolny wiązały się z inną koncepcją
praw i wolności człowieka i obywatela32.
W moim przekonaniu, zaprezentowaną uwagę trzeba mieć cały czas na
względzie przy przedstawianiu założeń doktrynalnych mandatu imperatywnego
i przy zestawianiu tej koncepcji mandatu z koncepcją mandatu wolnego.
Mandat imperatywny, stanowiący typ wspomnianego wcześniej pełnomocnictwa wyborczego, zaistniał jako przyjęte rozwiązanie ustrojowe w prawie konstytucyjnym wielu państw. Instytucja mandatu imperatywnego jest znana także
polskiemu prawu konstytucyjnemu. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie jest
to jedyna odmiana mandatu parlamentarnego – czy też, innymi słowy, nie jest
to jedyny typ pełnomocnictwa wyborczego – jaki zna polski konstytucjonalizm. W polskiej tradycji ustrojowej tkwią bowiem dwie, przywołane już w tym
artykule, koncepcje mandatu parlamentarnego33. Jedną z nich jest historycznie
wcześniejsza koncepcja mandatu imperatywnego34, z kolei drugą jest późniejsza
koncepcja mandatu wolnego, uznawana przez zdecydowaną większość współczesnych teorii reprezentacji35.
ne determinanty statusu posła i senatora, [w:] Z. Jarosz [red.], Parlament. Model konstytucyjny
a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006, s. 63.
32
Por.: M. Granat, O istocie mandatu…, s. 15.
33
Por.: M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 22.
34
Pogląd dowodzący faktu, że mandat imperatywny jest koncepcją starszą od mandatu
przedstawicielskiego nie jest jednak jedynym wyrażanym przez przedstawicieli doktryny prawa
konstytucyjnego. Wątpliwości co do takiego sposobu postrzegania omawianego zagadnienia wyraża Mirosław Granat. Zob.: M. Granat, O istocie mandatu…, s. 14–15.
35
Por.: B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012,
s. 616.
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Obydwie odmiany mandatu parlamentarnego – z historycznego punktu widzenia – naprzemiennie występują w polskim porządku konstytucyjnym. Analizując polski konstytucjonalizm w przekroju historycznym, można zatem podać
przykłady rozwiązań ustrojowych zarówno odpowiadających koncepcji mandatu
wolnego, jak i realizujących koncepcję mandatu imperatywnego.
Mając powyższe na uwadze, trzeba jednak wyraźnie zastrzec, że w przekroju
historycznym nie można w sposób wyraźny i niewywołujący żadnych wątpliwości rozgraniczać mandatu wolnego i mandatu imperatywnego. Koncepcje oraz
konstrukcje prawne mandatu wolnego i mandatu imperatywnego nie następowały bowiem po sobie w sposób ściśle chronologiczny (tj. w porządku czasowym
jeden po drugim)36. W literaturze przedmiotu wskazuje się w tym kontekście, że
mandat wolny nie jest bynajmniej konstrukcją, która ,,zastąpiła” w sposób ścisły
mandat imperatywny, tak jak i mandat imperatywny nie ,,poprzedzał” bezpośrednio mandatu wolnego37. Jest to jedynie pewna konwencja podręcznikowa
(dydaktyczna), jednak ze względu na swoją czytelność i użyteczność zostanie
zaaprobowana na potrzeby dalszych rozważań w prezentowanym artykule.
Jak już wspomniano, z historycznego punktu widzenia mandat imperatywny
ukształtował się w polskim konstytucjonalizmie wcześniej niż mandat wolny38.
Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, że instytucja mandatu związanego zaczęła funkcjonować w polskim konstytucjonalizmie już w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej39. Instytucja mandatu wolnego z kolei została w Polsce przyjęta
jako rozwiązanie ustrojowe dopiero pod koniec XVIII wieku.
Genezy mandatu imperatywnego można zarazem dopatrywać się w jeszcze
wcześniejszym okresie historycznym niż czasy Rzeczypospolitej szlacheckiej.
Jak się bowiem wskazuje w literaturze przedmiotu, mandat imperatywny zaczął
się kształtować już w średniowiecznej monarchii feudalnej40.
W początkach swojego występowania w polskim konstytucjonalizmie mandat imperatywny określał stosunek łączący delegatów do zgromadzeń stanowych
z ich lokalnymi, stanowymi wyborcami41. Należy przy tym zauważyć, że już
w ówczesnych realiach deputowany do zgromadzenia stanowego był często związany szczegółowymi instrukcjami od swoich wyborców42.
W praktyce ówczesny deputowany nie miał swobody działania w zgromadzeniu stanowym, lecz postępował ściśle zgodnie z wolą swoich stanowych wyborców.
Dowodzić to może faktu, że już od samego początku istnienia instytucji mandatu
M. Granat, O istocie mandatu…, s. 20.
Ibidem.
38
Cały czas jednak trzeba pamiętać o pojawiających się w doktrynie prawa konstytucyjnego
– zasygnalizowanych już w tym artykule – zastrzeżeniach do zaprezentowanego sposobu postrzegania tego zagadnienia.
39
K. Grajewski, Status prawny…, s. 15–16.
40
Por.: M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 16.
41
Por.: ibidem.
42
Por.: K. Grajewski, Mandat przedstawicielski…, s. 257.
36
37
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imperatywnego w polskim prawie konstytucyjnym mandat ten objawiał się
swoistym ,,związaniem” piastujących go delegatów do zgromadzeń stanowych.
Oznaczało to, że od samego początku były też w praktyce ustrojowej realizowane
w bardzo widoczny sposób dwa podstawowe założenia mandatu imperatywnego
– czyli reprezentowanie przez delegatów do zgromadzeń stanowych ,,swoich wyborców” (a nie całego suwerena) oraz ograniczenie swobody postępowania takich
deputowanych poprzez otrzymywane od nich instrukcje.
Warto zarazem zwrócić uwagę, że istnienie – w polskim systemie ustrojowym – instytucji mandatu imperatywnego zaczęło stanowić niezaprzeczalny fakt
w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej. Co więcej, w okresie tym koncepcja
mandatu imperatywnego została szeroko rozbudowana43. Faktu tego może dowodzić praktyka uznawania od początku istnienia Sejmu Walnego w Polsce zasady,
że poseł jest reprezentantem szlachty ze swojego województwa lub ziemi (a ściślej
mówiąc – sejmiku ziemskiego)44. Zarazem wyrażano wówczas niezmiennie przekonanie, że poseł – jako swoisty pełnomocnik tej szlachty i reprezentant sejmiku
ziemskiego – powinien był w czasie Sejmu działać zgodnie z jego wolą, wypełniając dokładnie udzielone mu instrukcje45.
Przywołane rozważania mogą już w tym momencie prowadzić do wniosku,
że instytucja mandatu imperatywnego ulegała stopniowemu upowszechnieniu,
przenosząc się zarazem na nowe organy reprezentacji (najpierw były to sejmiki
ziemskie, potem także Sejm Walny). Bardzo widocznymi wyznacznikami omawianej instytucji – co warto przy tym podkreślić – były przez cały czas, niezmiennie takie przymioty mandatu imperatywnego jak: reprezentowanie tylko
,,swoich wyborców” oraz związanie posłów do sejmików ziemskich (a następnie
także posłów na Sejm Walny) instrukcjami szlachty ze swojej ziemi.
Maria Kruk – w kontekście związania ówczesnych deputowanych instrukcjami wyborców – wskazuje, że ,,reprezentanci stanów, wysyłani na przykład do
francuskich Stanów Generalnych, do angielskiego Parlamentu, na Sejm Walny
w Polsce otrzymywali od swoich wyborców bardzo ścisłe instrukcje, często na piśmie […], które miały charakter wiążący” 46. Instrukcje te – jak zarazem podkreśla
Krzysztof Grajewski – nie mogły być przekraczane i dokładnie określały, jak poseł ma działać i głosować w zgromadzeniu, nawet gdyby było to sprzeczne z jego
własnymi poglądami47. Co więcej, utrwaliła się z czasem praktyka, że po powrocie
z sesji posłowie musieli ponadto zdawać sprawę ze swoich poczynań48 i byli w tym
zakresie rozliczani przez wyborców, którzy mieli nawet prawo ich odwołać.
43
Por.: L. Garlicki, Uwaga 5 do art. 104 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki [red.], Konstytucja
Rzeczypospolitej. Komentarz, t. II, Warszawa 2005, s. 3.
44
Por.: K. Grajewski, Mandat przedstawicielski…, s. 258.
45
Por.: ibidem.
46
M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 16.
47
K. Grajewski, Status prawny…, s. 16.
48
Por.: M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 16.
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Mając to wszystko na uwadze, wskazuje się, że ówczesny poseł był więc
,,mandatariuszem ściśle związanym otrzymaną instrukcją” 49. Maria Kruk wspomina, że ,,stąd też [właśnie] wywodzi się istota mandatu imperatywnego: działanie w zgromadzeniu w imieniu określonej, konkretnej grupy wyborców, zgodnie
z ich zaleceniem, pod ich kontrolą i z możliwością odwołania50”.
W kontekście niniejszego artykułu należy równocześnie zwrócić uwagę na
fakt, że koncepcja mandatu imperatywnego ulegała w ówczesnych realiach ustrojowych państwa polskiego stopniowemu rozwojowi. Z czasem bowiem zaczęto
już realizować wszystkie podstawowe założenia instytucji mandatu imperatywnego. Mianowicie, poza przywołanymi wcześniej kwestiami reprezentowania
własnych wyborców i ,,związania” deputowanego ich instrukcjami, z czasem zaczęto także realizować trzecie z założeń doktrynalnych tej koncepcji mandatu,
czyli kompetencję wyborców do żądania od deputowanego zdania sprawy (nawet
z prawem odwołania go, jeśli ten uchybi swoim zobowiązaniom).
Trzeba zarazem wspomnieć, że praktyka powoływania się reprezentantów
sejmików ziemskich podczas obrad Sejmu Walnego na udzielone im instrukcje
prowadziła w konsekwencji do dezorganizacji prac Sejmu Walnego. Jak wskazuje Konstanty Grzybowski, za pierwszy dowodny przykład uniemożliwienia realizacji królewskiego programu uchwał Sejmu z powodu odmiennych instrukcji
i powołania się na nie, przyjmuje się Sejm z 1512 r.51.
Warto przy tym zauważyć, że w kolejnych wiekach jeszcze wzrosło znaczenie udzielanych posłom instrukcji. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że
znaczenie wspomnianych instrukcji było w drugiej połowie XVII wieku i w wieku XVIII już na tyle duże, że kazano je wówczas posłom nawet zaprzysięgać52.
Niekiedy też nakazywano deputowanym, by nie godzili się na żadne uchwały
Sejmu, dopóki ten nie uchwali żądań sejmików53.
Można w efekcie postawić też tezę, że rozwój instytucji mandatu imperatywnego w polskim prawie konstytucyjnym był zjawiskiem nie tylko stopniowym,
ale i nieprzerwanym aż do przełomu XVII i XVIII wieku. Rozwój omawianej
instytucji objawiał się przy tym przybieraniem przez mandat imperatywny sukcesywnie coraz bardziej rygorystycznej, instruktywnej formy.
Mając powyższe na uwadze, trzeba w tym miejscu jednakże podkreślić, że
pod przemożnym wpływem europejskiej oświeceniowej doktryny konstytucyjnej, francuskich idei zwierzchnictwa narodu oraz amerykańskich wzorów ustrojowych, na mocy Konstytucji 3 maja nastąpiło w 1791 roku zerwanie z koncepcją
feudalnego mandatu imperatywnego i przyjęcie mandatu wolnego54. KonstytuIbidem.
Ibidem.
51
K. Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia, Warszawa 1959, s. 72.
52
K. Grajewski, Status prawny…, s. 16.
53
K. Grajewski, Mandat przedstawicielski…, s. 258.
54
Por.: M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 22.
49

50

MANDAT IMPERATYWNY – CHARAKTERYSTYKA INSTYTUCJI...

255

cję 3 maja 1791 roku uznaje się w tym kontekście za pierwszą w polskiej tradycji
ustrojowej próbę ograniczenia koncepcji mandatu imperatywnego55. Dowodzić
tego faktu może treść art. VI Konstytucji 3 maja, wskazująca, że ,,posłowie […]
uważani być mają jako reprezentanci całego Narodu, będąc składnikiem ufności
powszechnej”. Odtąd to właśnie instytucja mandatu wolnego, a nie mandatu imperatywnego, na trwale zakorzeniła się w polskim prawie konstytucyjnym i to
właśnie ta druga koncepcja mandatu została przyjęta w okresie II Rzeczypospolitej i funkcjonuje na gruncie aktualnie obowiązującej Konstytucji z 2 kwietnia
1997 roku56.
Jednakże zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na fakt, że jeszcze w XVIII
wieku – kiedy to praktyka konstytucyjna państw europejskich (co można było zaobserwować także na polskim gruncie) zaczęła odchodzić od koncepcji mandatu
imperatywnego – paradoksalnie nastąpił ponowny wzrost popularności tej odmiany mandatu parlamentarnego. Warto równocześnie zauważyć, że w znacznej
mierze przyczynił się do tego J. J. Rousseau. Za jego sprawą koncepcja mandatu imperatywnego ,,odżyła” wręcz w konstytucjonalizmie europejskim – w tym
polskim – w nowym kształcie i z nowym zapleczem ideowym.
Błędem byłoby więc twierdzenie, że wskutek uchwalenia Konstytucji 3 maja
w polskiej tradycji konstytucyjnej nie zaistniała już w ogóle konstrukcja mandatu związanego. Fakt ponownego obowiązywania w polskim konstytucjonalizmie
koncepcji mandatu imperatywnego miał bowiem miejsce przez relatywnie długi czas w XX wieku. Powtórne zaistnienie mandatu imperatywnego w polskiej
tradycji konstytucyjnej nastąpiło mianowicie niedługo po zakończeniu II wojny
światowej.
Przedstawienie powyższej tezy wymaga, pomimo wszystko, poczynienia już
w tym miejscu istotnego zastrzeżenia. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że istnieje
wyraźna różnica – co precyzyjniej wykażą dalsze rozważania – pomiędzy mandatem imperatywnym w okresie I Rzeczypospolitej a mandatem imperatywnym
znanym z XX-wiecznego polskiego prawa konstytucyjnego. Do idei mandatu
imperatywnego nawiązywała wówczas doktryna ustrojowa tzw. konstytucjonalizmu socjalistycznego, w praktyce miało to jednak tylko pozorny charakter57.
Sam parlament był zresztą wówczas jedynie fasadą ustroju, który można określić
jako reżim autorytarny realnego socjalizmu.
Mając cały czas na uwadze powyżej zarysowany, bardzo istotny problem,
warto głębiej zastanowić się, czym charakteryzowała się instytucja mandatu
imperatywnego w XX-wiecznym polskim prawie konstytucyjnym. Na wstępie
tej części rozważań należy zauważyć, że rozwiązania ustrojowe przyjmowane
w tym zakresie na gruncie polskim stanowiły refleks tendencji panujących wówczas w konstytucjonalizmie niektórych państw.
Por.: L. Garlicki, Uwaga 5 do art. 104 Konstytucji…, s. 3.
Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.
57
Por.: L. Garlicki, Polskie prawo…, s. 222.
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W XX wieku koncepcja mandatu imperatywnego złożyła się na dorobek
ustrojowy ruchów radykalnych, a następnie stała się znamienna dla znakomitej
większości tzw. państw ludowych58. To w dwudziestym stuleciu – jak się przy
tym wskazuje – mandat imperatywny został przejęty do systemu konstytucyjnego porewolucyjnej Rosji i, w dalszej kolejności, także do całego obozu państw
realnego socjalizmu59. W ten właśnie sposób idea mandatu imperatywnego znalazła się w kilku konstytucjach państw współczesnego świata60. W świetle niniejszych rozważań warto zauważyć, że koncepcja mandatu imperatywnego – która
ponownie znalazła zastosowanie w konstytucjach państw realnego socjalizmu –
pojawiła się wówczas także w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
z dnia 22 lipca 1952 roku61. Cały czas należy jednak mieć na względzie poczynione powyżej zastrzeżenie, które zostanie rozwinięte w dalszych rozważaniach.
Ponowny powrót koncepcji mandatu imperatywnego do polskiego konstytucjonalizmu nastąpił już kilka lat przed uchwaleniem Konstytucji PRL z 22 lipca
1952 roku. Zaczątki zmian w tej materii przyniosła bowiem już ustawa konstytucyjna z 19 lutego 1947 roku o ustroju i zakresie działania najwyższych organów
Rzeczypospolitej Polskiej62, czyli tak zwana Mała Konstytucja.
Mała Konstytucja z 1947 roku nie sformułowała – jak się podkreśla – w sposób bezpośredni zasady mandatu przedstawicielskiego, zaaprobowanej wcześniej w okresie II Rzeczypospolitej. Pomimo że pośrednią regulację w tej materii
przyniósł regulamin Sejmu Ustawodawczego RP63, to znamienne jest jednak, że
ustrojodawca nie recypował (w odróżnieniu od innych przepisów) art. 20 Konstytucji marcowej z 1921 roku64, w myśl którego posłowie byli przedstawicielami
całego narodu i nie byli krępowani instrukcjami wyborców.
Wskazuje się przy tym, że selektywne czerpanie z rozwiązań okresu międzywojennego nie było wówczas przypadkowe65. Ukazywało ono bowiem kierunek
dokonywanych przeobrażeń i rozłożone w czasie wprowadzanie do tkanki ustrojowej nowych instytucji prawnych66. Pozwalało zarazem prawodawcy na elastyczne nanoszenie nowych konstrukcji prawnych na konstrukcje zastane i na
dokonanie nierewolucyjnej, a zarazem kierunkowo pożądanej, zmiany w prawie67.

J. Zaleśny, Ustrojowe uwarunkowania…, s. 31.
Por.: M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 18–21.
60
Por.: ibidem, s. 21.
61
Por.: K. Grajewski, Mandat przedstawicielski…, s. 258.
62
Dz.U. nr 18, poz. 71.
63
Por.: M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 22.
64
Dz.U. nr 44, poz. 267.
65
Por.: J. Zaleśny, Konstrukcja mandatu parlamentarnego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] M. Kruk [red.], Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013, s. 97.
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J. Zaleśny, Ustrojowe uwarunkowania…, s. 31.
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J. Zaleśny, Konstrukcja mandatu…, s. 97.
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W efekcie można mówić o stopniowym powrocie koncepcji mandatu imperatywnego do polskiego prawa konstytucyjnego.
Definitywna zmiana występującej w polskim prawie konstytucyjnym koncepcji mandatu nastąpiła ostatecznie kilka lat później w związku z uchwaleniem
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku68. Wtedy
już bez najmniejszych wątpliwości można mówić o wprowadzeniu do polskiego
prawa konstytucyjnego po raz kolejny instytucji mandatu imperatywnego, oczywiście mając także na uwadze specyfikę ustrojową ówczesnego państwa polskiego i – wynikający z istniejącego reżimu autorytarnego realnego socjalizmu
– pozorny w praktyce charakter mandatu.
Nastąpiła wtedy – jak wskazuje Jacek Zaleśny – implementacja specyficznej
koncepcji mandatu parlamentarnego, obcej tradycjom ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej, nieznajdującej potwierdzenia w dominującym nurcie ówczesnej
doktryny czy praktyki69. Była to natomiast koncepcja ustrojowa wykorzystywana – jak już wspomniano – przez ruchy radykalne i znakomitą większość tzw.
państw ludowych. W efekcie na wiele lat – aż do 1989 roku – zniknął z polskiego
porządku konstytucyjnego mandat wolny.
Trzeba w tym miejscu wyraźnie po raz kolejny zastrzec, że istniejący w ówczesnym prawie konstytucyjnym mandat imperatywny różnił się od przedstawionego powyżej mandatu imperatywnego z okresu I Rzeczypospolitej. Mandat ten
miał inną specyfikę przede wszystkim ze względu na inny charakter ustrojowy
I Rzeczypospolitej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Już nawet w swych założeniach doktrynalnych mandat imperatywny z okresu Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej różnił się od mandatu w swej rygorystycznej, instruktywnej formie70.
Uległ on bowiem na przestrzeni wieków swoistym przekształceniom.
Wynikająca z ówczesnych regulacji konstytucyjnych konstrukcja mandatu
imperatywnego – jak się wskazuje – nie zawierała wszystkich pierwotnych założeń mandatu związanego. Egzemplifikując, można stwierdzić, że nie zakładała
ona udzielania wiążących instrukcji w sprawach konkretnych i szczegółowych71.
Pomimo to nadal na gruncie regulacji prawnych występował element związania deputowanego z konkretną społecznością (wyborcami) i poddanie go kontroli
wyborców, z prawem do odwołania włącznie (element ten niewątpliwie określał
istotę charakteru prawnego tej instytucji)72. Artykuł 2 ust. 2 Konstytucji PRL
expressis verbis wskazywał w tym kontekście, że ,,przedstawiciele ludu w Sejmie
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej są odpowiedzialni przed swoimi wyborcami
i mogą być przez nich odwołani”.

Dz.U. nr 33, poz. 232.
Por.: J. Zaleśny, Ustrojowe uwarunkowania…, s. 31.
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Por.: M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 16.
71
Por.: ibidem, s. 21.
72
Ibidem, s. 17.
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Mówiąc o koncepcji mandatu w ówcześnie obowiązującym porządku ustrojowym, na podstawie dotychczasowych wywodów można postawić tezę, że choć
instytucja ta uległa pewnym przeobrażeniom, to na poziomie samych regulacji
konstytucyjnych były w znacznym stopniu realizowane podstawowe założenia
mandatu imperatywnego. Trzeba jednocześnie zwrócić uwagę, że wypracowane
wtedy poglądy doktrynalne na temat mandatu związanego, oraz praktyka funkcjonowania tego mandatu w ówczesnym życiu publicznym nie korespondowały
z koncepcją mandatu imperatywnego znanego z dotychczasowej tradycji ustrojowej. Można wręcz stwierdzić, że wizje doktryny i praktyka wyraźnie odbiegały
od modelowych założeń tego mandatu73. Odpowiedzią na pytanie o przyczynę
takiego stanu rzeczy jest niewątpliwie – przywołana już w tym artykule – specyfika ustrojowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Maria Kruk – odnosząc się do zagadnienia związków deputowanych w okresie PRL z wyborcami – wskazuje w tym kontekście na jeszcze dalej idącą tezę.
Jej zdaniem, fasadowość życia politycznego w państwach realnego socjalizmu
(w tym fasadowość samej procedury wyborów) i zastąpienie rzeczywistych mechanizmów przez decyzje aparatu partyjnego spowodowały, że mandat imperatywny w byłych państwach socjalistycznych był bardziej ,,wolny” niż jakikolwiek
mandat wolny na Zachodzie74. Deputowani do parlamentów socjalistycznych –
także w Polsce – nie byli bowiem faktycznie krępowani konkretnymi instrukcjami wyborców, rozumianymi jako instrukcje określonego postępowania czy
wręcz określonego sposobu głosowania w danej sprawie75 (chociaż prawna koncepcja ówczesnego modelu mandatu podkreślała prawne powiązanie parlamentarzystów z wyborcami).
Należy przy tym wyraźnie stwierdzić, że w żaden sposób nie świadczy to
oczywiście o zaletach tej konstrukcji mandatu76. Brak realnego wpływu wyborców na deputowanych w PRL i w innych państwach realnego socjalizmu nie
oznaczał automatycznie niezależności tych ostatnich. Konsumowała ją bowiem
partia77.
Trzeba zarazem postawić w tym miejscu drugą tezę, że chociaż rzeczywiste
rozliczanie posłów przez wyborców nie miało miejsca zbyt często (a ożywione kontakty z wyborcami były obecne jedynie w sferze skarg i interwencji),
a także same wybory nie stanowiły zagrożenia (bo wybór posła w najmniejszym
stopniu zależał od wyborców)78, to trudno jest mówić, w przypadku mandatu imperatywnego znanego z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, o swobodzie
jego piastowania na wzór mandatu wolnego. Jednocześnie można wskazać, że
Por.: K. Grajewski, Mandat przedstawicielski…, s. 258.
M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 21.
75
Por.: K. Grajewski, Status prawny…, s. 16.
76
Por.: M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 21.
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Por.: ibidem, s. 22.
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Por.: ibidem.
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w ówczesnej sytuacji nie za pośrednictwem mandatu imperatywnego realizowało
się ludowładztwo79.
Powyższe uwagi potwierdzają niewątpliwie tezę o tym, że mandat imperatywny z okresu PRL bardzo różnił się od wcześniej przedstawionego w tym artykule mandatu, znanego z tradycji ustrojowej I Rzeczypospolitej. Co więcej,
można też postawić tezę, że znany z XX-wiecznej polskiej praktyki ustrojowej
mandat imperatywny miał pozorny, fasadowy charakter i de facto sprawowanie
władzy oraz realizację interesów mocodawców mandatariuszy realizowało się
poza obrębem instytucji mandatu imperatywnego.
W odniesieniu do uwarunkowań instytucji mandatu imperatywnego w praktyce politycznej państw realnego socjalizmu – abstrahując od samej kwestii specyfiki tego mandatu – warto w tym miejscu wspomnieć, że w tej grupie państw
(a zatem także w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej) możliwość odwołania deputowanych przez wyborców, wynikająca z prawnej koncepcji mandatu związanego, w praktyce rzeczywiście była stosowana bardzo rzadko. Często nawet możliwość odwołania parlamentarzysty wręcz nie była przewidziana przez przepisy
prawa wyborczego80.
Wskazuje się zarazem, że brak możliwości odwołania deputowanego na gruncie prawa wyborczego, znamienny dla państw realnego socjalizmu, miał miejsce
m.in. właśnie w PRL. Dopiero bowiem w 1976 roku wprowadzono tutaj mechanizm odwoływania posła, a w 1985 roku uściślono procedurę odwoływania81.
Zdzisław Czeszejko-Sochacki podkreśla, że w latach 1952–1985 można w efekcie
mówić w PRL o mandacie imperatywnym niezupełnym, ponieważ nawet gdyby
wyborcy mieli wolę odwołania, byłoby to niemożliwe82.
Jak zaznacza Maria Kruk, nawet jednak wtedy, kiedy w państwach realnego
socjalizmu istniały niezbędne przepisy proceduralne do zastosowania ostatecznej sankcji (odwołania), to w praktyce i tak nie znajdowały one zastosowania83.
Potwierdza to wyraźnie życie parlamentarne za czasów obowiązywania Konstytucji PRL. Nawet bowiem po wprowadzeniu w 1985 roku mechanizmu odwoływania taki fakt nie miał miejsca84.
Mając na uwadze wszystkie dotychczasowe rozważania poświęcone instytucji
mandatu imperatywnego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, warto zauważyć,
że na określenie ówcześnie funkcjonującej koncepcji mandatu w reżimach autorytarnych realnego socjalizmu używano w doktrynie nazwy ,,socjalistyczny
mandat przedstawicielski”85. Nowa nazwa miała za zadanie podkreślić, że jest to
Por.: ibidem.
Por.: K. Grajewski, Status prawny…, s. 16.
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J. Zaleśny, Ustrojowe uwarunkowania…, s. 42–43.
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Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne…, s. 61.
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Por.: M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 22.
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Por.: Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne…, s. 61.
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mandat istotnie różniący się od mandatu feudalnego, dla którego doktryna przyjęła nazwę ,,imperatywny”86. Mając na względzie poczynione w tym artykule
rozważania, zasadne wydaje się zaaprobowanie tego określenia również do polskiego konstytucjonalizmu i określenie w ten sposób mandatu parlamentarnego
funkcjonującego pod rządami Konstytucji z 1952 roku.
Jak zaznacza Maria Kruk, istotą mandatu, jaki funkcjonował w PRL i innych państwach realnego socjalizmu, jakkolwiek by się go nazywało, było jednak – w przeciwieństwie do mandatu wolnego – prawne powiązanie posłów
z ich wyborcami. Powiązanie to określało obowiązki tych pierwszych i prawa
tych drugich, włącznie z prawem przedterminowego odwołania (a więc cofnięcia
mandatu)87.
Należy zasadniczo przychylić się, w mojej ocenie, do takiego stanowiska,
choć równocześnie trzeba mieć na względzie, że mandat imperatywny znany
z PRL jest czymś zgoła innym od mandatu imperatywnego istniejącego choćby
w I Rzeczypospolitej, i rzeczywiście posługiwanie się określeniem ,,mandat imperatywny” wobec obu koncepcji mandatu może być postrzegane jako zbytnie
uproszczenie i uogólnienie.
Wspomniano tu już, że mandat imperatywny w zarysowanym powyżej
kształcie istniał w polskim konstytucjonalizmie aż do 1989 roku. Od końca lat
osiemdziesiątych, począwszy od ustawy z dnia 29 grudnia 1989 roku o zmianie Konstytucji PRL88 (tzw. noweli grudniowej), zaczęły bowiem następować
zmiany w koncepcji mandatu, zmierzające do przywrócenia do polskiego prawa
konstytucyjnego mandatu wolnego.
Należy przy tym podkreślić, że nie można mówić tutaj o jednej, zasadniczej
zmianie, ale o zmianach stopniowych. Zakwestionowanie socjalistycznego mandatu przedstawicielskiego nie jest tym samym zdarzeniem mającym miejsce bezpośrednio po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu. Niewątpliwie był to bowiem
proces rozłożony w czasie i zachodzący ewolucyjnie89.
Jak wskazuje Maria Kruk90, już w 1989 roku nastąpiło odejście od zasady odwoływalności posłów, jednak np. odejście od zasady odpowiedzialności
posłów przed wyborcami pozostawało dość wątpliwe91. Trzeba przy tym jednocześnie wspomnieć, że o redefiniowaniu koncepcji przedstawicielstwa nie było
jeszcze mowy w noweli kwietniowej z dnia 7 kwietnia 1989 roku, ponieważ
J. Zaleśny, Ustrojowe uwarunkowania…, s. 31.
Por.: M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 21.
88
Dz.U. nr 75, poz. 444.
89
Por.: J. Zaleśny, Ustrojowe uwarunkowania…, s. 47.
90
Por.: M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 24.
91
Odmiennie poglądy w tej sprawie ma J. Zaleśny, który uważa, że ustawa grudniowa z 1989
roku zerwała zarówno z możliwością odwołania posła przez wyborców, jak i z instytucją prawną
w postaci odpowiedzialności posłów przed wyborcami. Por.: J. Zaleśny, Konstrukcja mandatu…,
s. 114.
86
87
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pierwsze zmiany w tej materii pojawiły się dopiero w noweli grudniowej z dnia
29 grudnia 1989 roku92.
Nawet po wejściu w życie tej noweli można zatem mówić o tym, że funkcjonująca wówczas w polskim prawie konstytucyjnym koncepcja mandatu parlamentarnego nawiązywała w pewnym stopniu do założeń mandatu imperatywnego.
Ukształtowana po wejściu w życie tego aktu normatywnego koncepcja mandatu
cechowała się np. tym, że zachowano w ówczesnym stanie prawnym poselski
obowiązek (rozciągnięty wówczas także na senatorów) zdawania sprawy wyborcom ze swojej działalności i działalności Sejmu93.
Warto w tym miejscu jednocześnie zauważyć, że do klasycznej formuły mandatu wolnego powróciła w pełni dopiero ustawa konstytucyjna z 17 października
1992 roku o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym94 (Mała Konstytucja)95. Wskazuje się bowiem, że art. 6 w zw. z art. 26 Małej Konstytucji
z 1992 roku – stanowiąc, że posłowie oraz senatorowie są reprezentantami całego
Narodu, nie są związani nakazami i instrukcjami oraz nie mogą być odwołani –
expressis verbis zawarł istotę mandatu wolnego96. Jest to jednocześnie przykład
pełnej lub prawie pełnej regulacji problematyki mandatu wolnego97 na gruncie
prawa konstytucyjnego98.
Następnie mandat wolny – podobnie jak Mała Konstytucja z 1992 roku – ustanowiła aktualnie obowiązująca Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku99. Trzeba
przy tym wyraźnie podkreślić, że obowiązujące przepisy Konstytucji w żadnym
przypadku nie nawiązują do koncepcji mandatu imperatywnego100.
Podsumowując wszystkie przedstawione w artykule rozważania, należy
stwierdzić, że mandat imperatywny – rozumiany jako jedna z dwóch zasadniczych,
funkcjonujących w teorii reprezentacji, koncepcji mandatu parlamentarnego
(obok mandatu wolnego) – jest instytucją prawną znaną polskiej tradycji konstytucyjnej. Mimo że instytucja mandatu imperatywnego nie została zaaprobowana
przez współczesne polskie prawo konstytucyjne, funkcjonowała w przeszłości
przez wiele wieków jako przyjęte na ziemiach polskich rozwiązanie ustrojowe. W swej rygorystycznej, instruktywnej formie mandat imperatywny działał
bowiem w polskiej tradycji ustrojowej w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej
Por.: J. Zaleśny, Ustrojowe uwarunkowania…, s. 47.
Por.: J. Zaleśny, Konstrukcja mandatu…, s. 114.
94
Dz.U. nr 84, poz. 426.
95
Por.: M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 24.
96
Por.: K. Grajewski, Status prawny…, s. 18.
97
Z kolei w konstytucjach wielu innych państw demokratycznych oraz w aktualnie obowiązującej Konstytucji RP z 1997 roku można się spotkać z odmiennym podejściem do omawianej
kwestii. Zob. w tym kontekście m.in.: K. Grajewski, Status prawny…, s. 18.
98
Por.: ibidem, s. 17–18.
99
Por.: B. Banaszak, M. Jabłoński, Konstytucyjna koncepcja…, s. 82.
100
Ibidem.
92
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aż do końca XVIII wieku. Do omawianej instytucji mandatu imperatywnego nawiązał następnie XX-wieczny ustrojodawca, co nastąpiło w najszerszym zakresie
w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 roku.

IMPERATIVE MANDATE – CHARACTERISTICS OF THE
INSTITUTION IN POLISH CONSTITUTIONAL TRADITION

Summary
The aim of this article is to present the concept of an imperative mandate in the
Polish constitutional tradition. In the first part, the notion of an imperative mandate
will be characterized in terms of basic criteria, which distinguish this mandate from
a different type – a free mandate. In further parts the regulation of an imperative mandate
in the Polish constitutionalism of the Noble Republic of Poland until the 20th century
will be presented. In the context of the discussion a special emphasis will be placed on
regulations of the Constitution of the People’s Republic of Poland of 22 July 1952.
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OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH NA OBSZARACH
REALIZACJI INWESTYCJI PRZECIWPOWODZIOWYCH –
WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE

1. UWAGI WPROWADZAJĄCE
Narastające zjawiska powodziowe, w szczególności skutki katastrofalnej
powodzi z lipca 1997 r., które dotknęły południową i zachodnią Polskę, Czechy,
wschodnie Niemcy (Łużyce), północno-zachodnią Słowację oraz wschodnią
Austrię, doprowadzając na terenie Czech, Niemiec i Polski do śmierci 114 osób
oraz szkód materialnych w wymiarze blisko 4,5 miliarda dolarów1, spowodowały
konieczność podjęcia kompleksowych działań ochronnych, w tym również intensyfikacji procesów legislacyjnych. Problematyka ta znalazła odzwierciedlenie na
szczeblu unijnym, czego wyrazem stała się m.in. dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim2. Wyrazem prac legislacyjnych na szczeblu
krajowym, poza wielokrotnie nowelizowaną ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo
wodne3, jest ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych4.
Nie ulega wątpliwości, że budowa różnego rodzaju zbiorników przeciwpowodziowych odbywa się w przeważającej części na obszarach wiejskich, na
których jest prowadzona intensywna działalność rolnicza. Przykładem takiej
inwestycji jest zbiornik przeciwpowodziowy „Racibórz Dolny” w dolinie Odry
o powierzchni 2626 ha, którego budowa spowoduje likwidację dwóch wsi, to jest
Nieboczowy i Ligoty Tworkowskiej. Powstaje on w ramach „Programu dla Odry
2006” jako element biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego5.
Por. dane IAR: Powódź „tysiąclecia”. polskieradio.pl, 1 lipca 2012 (6.06.2013).
Publ. Dz.Urz. UE L 288 z 6.11.2007 r., s. 27, zwana dalej dyrektywą powodziową.
3
Tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.
4
Dz.U. z 2010 r., nr 143, poz. 963 ze zm., dalej w skrócie specustawa przeciwpowodziowa.
5
Por. ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla
Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r., nr 98, poz. 1067 ze zm.).
1
2
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Na tym tle rodzi się problem, czy w ramach podjętych procesów budowlanych kwestia ochrony gruntów rolnych zostaje odsunięta na dalszy plan, czy też
w ogóle przestaje odgrywać jakąkolwiek rolę. Można wszak przyjąć założenie, że
pierwszoplanowe znaczenie ma ochrona przeciwpowodziowa. W związku z tym
inne funkcje terenów, w tym ich rolnicze przeznaczenie, muszą ustąpić przed
celem podstawowym.
Należy zauważyć, że proces budowy zbiornika „Racibórz Dolny” przewiduje
również, że poza jego obszarem powstanie nowa wieś, pod nazwą Nowe Nieboczowy, oddalona o ok. 10 km od obecnej. Zostanie ona zbudowana na trzydziestosiedmiohektarowym gminnym terenie w przysiółku Dąbrowa, będącym częścią
miejscowości Syrynia w tej samej gminie Lubomia. W jej ramach jest planowane
odtworzenie pełnej infrastruktury, włącznie z nazwami ulic6. Nadal jednak aktualne pozostaje zagadnienie odtworzenia struktury gruntów rolnych.
Z formalnoprawnego punktu widzenia, zgodnie z art. 29 ust. 1 specustawy
przeciwpowodziowej, do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją o realizacji
inwestycji nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nie
sposób jednak przyjąć, że właściciele gruntów rolnych zostają pozbawieni jakiejkolwiek ochrony7. W dalszej części artykułu zostanie podjęta próba wskazania
instrumentów prawnych tej ochrony, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych przepisami specustawy przeciwpowodziowej.

2. WYBRANE ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE
Ramy niniejszego artykułu uniemożliwiają analizę całości problematyki,
uwaga zostanie więc skoncentrowana na wybranych zagadnieniach, ściśle powiązanych z regulacjami specustawy przeciwpowodziowej.
Jak podnosi się w doktrynie, analizowana ustawa była wzorowana na ustawie z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych8. Uwzględnia przy tym część postulatów
praktyki, w szczególności dotyczących przedmiotowego zakresu regulacji, w ten
sposób, że nie ograniczono jej zastosowania jedynie do budowy budowli przeciwpowodziowych, ale także umożliwiono przebudowę urządzeń istniejących9. Trze-

Por. informacja PAP z 22 września 2013 r.
Ze względu na ramy tego artykułu poza jego zakresem pozostaje zagadnienie ochrony
gruntów leśnych.
8
Tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.
9
Por.: M. Wolanin, Wybrane zagadnienia specustawy przeciwpowodziowej, cz. I, „Nieruchomości”, marzec 2011 r.
6
7
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ba jednak podkreślić, że specustawa przeciwpowodziowa nadal zawiera wiele
konstrukcji prawnych, których zakres pojęciowy budzi daleko idące wątpliwości.
W analizowanej materii należy przede wszystkim zwrócić uwagę na nieostrą kategoryzację nieruchomości, które są lub mogą się stać częścią inwestycji.
Zgodnie z art. 9 pkt 5 specustawy przeciwpowodziowej decyzja o pozwoleniu na
realizację inwestycji zawiera m.in. oznaczenie według katastru nieruchomości:
– nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, „niezbędnych
do jej realizacji”, które stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego,
– nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, „niezbędnych
do jej funkcjonowania”, które nie stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, ale wobec których trwale ogranicza się sposób
korzystania.
Określenie ram prawnych takiej kategoryzacji nieruchomości wymaga sprecyzowania ich cech lub kryteriów umożliwiających rozróżnienie nieruchomości
„niezbędnych do realizacji inwestycji” w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz nieruchomości „niezbędnych do jej funkcjonowania”. Cytowana
ustawa nie zawiera jednak w tym zakresie żadnych parametrów prawnych umożliwiających dokonanie takiego rozróżnienia. Co więcej, w art. 2 tej ustawy (tzw.
słowniku wyrażeń ustawowych) ustawodawca definiuje jedynie pojęcie budowli przeciwpowodziowych10, pomijając milczeniem niezwykle istotną kategorię
nieruchomości „niezbędnych do funkcjonowania” budowli przeciwpowodziowych11. Dodajmy, że rozróżnienie to ma fundamentalne znaczenie dla realizacji
z jednej strony działalności inwestycyjnej, z drugiej zaś – ochrony uprawnień
właścicielskich. W przypadku bowiem pierwszej kategorii nieruchomości „niezbędnych do realizacji inwestycji” na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy stają się
one w całości lub części własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu
terytorialnego z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji
stała się ostateczna. W odniesieniu natomiast do nieruchomości „niezbędnych
do funkcjonowania inwestycji” na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy jej właścicielowi (odpowiednio użytkownikowi wieczystemu) służy uprawnienie do żądania
wykupu nieruchomości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego. Zatem w odniesieniu do tej ostatniej kategorii nieruchomości przepisy
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez budowle przeciwpowodziowe rozumie się: kanały ulgi,
poldery przeciwpowodziowe, stopnie wodne i zbiorniki retencyjne posiadające retencję powodziową, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe, wrota przeciwsztormowe, wrota przeciwpowodziowe, kierownice w ujściach rzek do morza oraz budowle ochrony przed
powodzią morską – wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie.
11
Obiektu związanego funkcjonalnie z budowlą przeciwpowodziową, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 2 pkt 1 ustawy nie można utożsamiać z pojęciem nieruchomości „niezbędnej
do funkcjonowania inwestycji”.
10
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ustawy nie przewidują możliwości dyskrecjonalnej swobody wydawania decyzji
w przedmiocie ich wykupu.
W tak ukształtowanym stanie prawnym określenie zakresu pojęcia nieruchomości „niezbędnych do realizacji inwestycji” i nieruchomości „niezbędnych do
jej funkcjonowania” będzie wymagać w każdym konkretnym przypadku skorzystania z opinii biegłych z zakresu hydrologii, gospodarki wodnej i budownictwa.
Dopiero na jej podstawie inwestor będzie mógł sformułować wniosek o wydanie
decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, w którym zgodnie z art. 6 ust. 1
pkt 11 specustawy przeciwpowodziowej określi m.in. kategorię nieruchomości
„niezbędnych do jej funkcjonowania”.
Już w tym miejscu niezbędne jest sformułowanie konstatacji o charakterze
ogólnym. Jak się wydaje, brak sprecyzowanych kryteriów prawnych wyróżniających daną nieruchomość nie jest cechą charakterystyczną jedynie „specustawy przeciwpowodziowej”. Przepisy prawa wielokrotnie posługują się nieostrymi
pojęciami i niejako „wymuszają” odesłanie do wiadomości specjalnych rzeczoznawców do oceny zasadności roszczeń, które swoje źródło mogą mieć zarówno
w prawie cywilnym, jak i administracyjnym. Tytułem przykładu można wskazać
na art. 231 § 2 k.c.12 przewidujący roszczenie właściciela o wykup działki w razie
wzniesienia na jej powierzchni budynku lub innych urządzeń, których wartość
znacznie przewyższa wartość zajętego na ten cel gruntu. Na kanwie tego przepisu
powstaje problem określenia granic takiej działki zajętej pod budowę. Nie jest to
ani działka obejmująca sam obrys budowy (niemożliwe byłoby bowiem korzystanie z tak zabudowanej nieruchomości), ani działka obejmująca całość nieruchomości (w przepisie mowa jedynie o działce zajętej na cel budowy). Ustalenie
granic takiej działki jest zatem możliwe nie na podstawie wykładni przepisu, ale
poprzez zasięgnięcie opinii biegłego z zakresu budownictwa i szacowania nieruchomości. Dopiero na podstawie takiej opinii, sąd jest uprawniony do wydania
orzeczenia13. Jak się zdaje, analogiczna sytuacja zachodzi na gruncie pojęć nieruchomości „niezbędnych do realizacji inwestycji” w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz nieruchomości „niezbędnych do jej funkcjonowania”. Zatem
odpowiedź na pytanie o klasyfikację tych nieruchomości może zostać udzielona
w każdym konkretnym przypadku na podstawie specjalistycznej opinii biegłego.
Opinia ta powinna stanowić punkt wyjścia do sformułowania wniosku przez inwestora, a następnie wydania decyzji administracyjnej.
Klasyfikacja nieruchomości na „niezbędne do realizacji inwestycji” w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz nieruchomości „niezbędne do jej
12
Por. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.,
poz. 121).
13
Por. m.in.: E. Gniewek, Kodeks cywilny. Komentarz, Kraków 2001, a także wyrok Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu z 13 grudnia 2006 r., sygn. akt I ACa 1330/06 (publ. OSAW 2007,
nr 2, poz. 24), w którego uzasadnieniu sąd nadał priorytetowe znaczenie opinii biegłego do ustalenia zakresu terminu „działka niezbędna do korzystania z budynku”.
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funkcjonowania” ma podstawowe znaczenie dla całego procesu inwestycyjnego.
Konsekwencją tego podziału jest nie tylko odmienny tryb przejmowania nieruchomości (z mocy prawa lub na wniosek właściciela), ale także zróżnicowany
tryb ustalania z tego tytułu ekwiwalentu w postaci odpowiednio odszkodowania
lub zapłaty ceny nabycia. Wskazany wyżej podział znajduje odzwierciedlenie
w dalszych przepisach cytowanej ustawy.
W odniesieniu do nieruchomości „niezbędnych do realizacji inwestycji”,
a więc nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 20 ust. 1 specustawy przeciwpowodziowej, ich właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) przysługuje
odszkodowanie w wysokości uzgodnionej z inwestorem. Uzgodnienia tego dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli jednak w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji
stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, to wysokość odszkodowania jest
ustalana na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy, w drodze decyzji wojewody. W razie
więc impasu w negocjacjach przepisy prawa umożliwiają władcze rozstrzygnięcie w zakresie wysokości odszkodowania za przejście prawa własności. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami14.
Z kolei w odniesieniu do nieruchomości „niezbędnych do funkcjonowania
inwestycji”, które nie stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, ale wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania
(art. 9 ust. 5 lit. b specustawy przeciwpowodziowej), przepisy odmiennie kształtują proces negocjacyjny związany z przeniesieniem własności nieruchomości na
rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Nieruchomości
te są bowiem przedmiotem roszczenia o wykup. Podstawą tego roszczenia jest
art. 22 ust. 2 specustawy stanowiący, że właściciele oraz użytkownicy wieczyści, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. b, mogą domagać się wykupu nieruchomości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego, składając
wniosek w terminie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa
w art. 7 ust. 115. Jedynym kryterium, jakie ustawa w omawianym przypadku
przewiduje, jest uznanie danej nieruchomości za „niezbędną do funkcjonowania inwestycji”. Nie można w tym zakresie uzależniać roszczenia właściciela od
jakiejkolwiek innej okoliczności. Z tego względu taka kwalifikacja nieruchomości „automatycznie” powoduje po stronie właściciela powstanie roszczenia
o jej wykup. Roszczenie takie nie przysługuje Skarbowi Państwa lub jednostce
14
Tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 518, z tą jednak modyfikacją, że wysokość odszkodowania
ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przez organ I instancji oraz według wartości tej nieruchomości z dnia, w którym następuje
ustalenie wysokości odszkodowania (art. 21 specustawy przeciwpowodziowej).
15
Artykuł 7 ust. 1 specustawy przeciwpowodziowej nakłada na wojewodę obowiązek zawiadomienia.
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samorządu terytorialnego. Oznacza to, że przejście własności nieruchomości na
rzecz tych podmiotów nie nastąpi na podstawie jednostronnej, władczej decyzji administracyjnej, lecz w drodze umowy cywilnoprawnej (umowy sprzedaży
lub zamiany). Cywilnoprawne ujęcie wykupu nieruchomości w trybie omawianej
ustawy powoduje dodatkowe konsekwencje.
Po pierwsze, konsekwencją niezgłoszenia roszczenia w ustawowym terminie
jest możliwość podniesienia przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, czyli podmiotów zobowiązanych do wykupu, zarzutu przedawnienia.
Po drugie, należy podkreślić, że wartość, za jaką nieruchomość ma zostać
wykupiona, ma charakter ceny odpowiadającej jej wartości rynkowej. Inwestor
jest więc zobowiązany do podjęcia negocjacji z właścicielem nieruchomości,
których zasadniczym punktem jest ustalenie wysokości ceny. Jeżeli jednak strony
nie dojdą w tej kwestii do porozumienia, nie można w drodze analogii zastosować przepisów art. 20–21 specustawy przeciwpowodziowej. Oznacza to, że nie
ma możliwości władczego orzeczenia w drodze decyzji o wysokości ceny zbycia
nieruchomości. Gdyby więc inwestor odmówił zawarcia umowy na warunkach
przedstawionych przez właściciela, temu ostatniemu, na mocy art. 64 k.c., przysługuje powództwo o zawarcie umowy za cenę odpowiadającą rzeczywistej wartości
nieruchomości. Prawomocne orzeczenie sądu w tej kwestii zastąpi oświadczenie
woli inwestora, o ile uwzględni on w całości powództwo właściciela.
Poczynione uwagi mają szczególne znaczenie w odniesieniu do właścicieli
(użytkowników wieczystych) nieruchomości rolnych położonych na obszarach
inwestycji przeciwpowodziowych.
Przede wszystkim należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości „niezbędnych do realizacji inwestycji”, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a specustawy, na podstawie art. 22 ust. 1 tej ustawy mogą być one użytkowane nieodpłatnie
przez dotychczasowych właścicieli (odpowiednio użytkowników wieczystych) aż
do nadejścia określonego w decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji terminu ich wydania16. Jak się więc wydaje, nieruchomości te mogą być użytkowane
w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem. Nie
wyklucza to więc ich rolniczego wykorzystywania, oczywiście z uwzględnieniem cezury czasowej związanej z obowiązkiem ich wydania. Co więcej, nie
znajduje podstaw prawnych zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, o ile
nie jest ona podyktowana potrzebami procesu inwestycyjnego. W tym zakresie
można jedynie zwrócić uwagę na niezbyt fortunną redakcję przytoczonego na
wstępie art. 29 ust. 1 specustawy przeciwpowodziowej, wyłączającego stosowanie do gruntów rolnych i leśnych, objętych decyzją o realizacji inwestycji, przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jak się wydaje, ustawodawcy chodziło
raczej o wyłączenie stosowania przepisów ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochro16
Podstawą ustalenia tego terminu, a także – w odniesieniu do nieruchomości lokalowych
– terminu opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, jest art. 24 specustawy przeciwpowodziowej.
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nie gruntów rolnych i leśnych17 w zakresie przepisów regulujących ograniczanie
przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, o których mowa w rozdziale 2, oraz przepisów regulujących wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej
lub leśnej, zamieszczonych w rozdziale 3. Trudno bowiem przyjąć, że specustawa
przeciwpowodziowa zwalnia producentów rolnych z obowiązku rolniczego wykorzystywania gruntów bądź ich ochrony przed degradacją i dewastacją w okresie, kiedy dysponują prawem do ich rolniczego użytkowania. Takie zwolnienie
byłoby nieracjonalne z punktu widzenia procesu legislacyjnego.
Zagadnienie to jest jeszcze bardziej istotne w odniesieniu do nieruchomości
„niezbędnych do funkcjonowania inwestycji”. Należy bowiem zauważyć, że faktyczny termin ich wykupu, a więc w istocie zawarcia umowy cywilnoprawnej
pomiędzy właścicielem (odpowiednio użytkownikiem wieczystym) a Skarbem
Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego, może zostać z woli stron odroczony w czasie. Jak powiedziano wcześniej, przepisy regulują tylko termin,
w którym musi być zgłoszony wniosek o wykup, a nie termin zawarcia umowy.
Zatem w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a zawarciem umowy cywilnoprawnej właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości, w skład której wchodzą grunty rolne, jest zobowiązany do ich rolniczego użytkowania, a także do
wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 15 ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, to jest m.in. przeciwdziałania degradacji gleb.
Wymaga również analizy sytuacja prawna właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości „niezbędnej do funkcjonowania inwestycji”, oznaczonej w katastrze jako rolna, który nie złożył wniosku o jej wykup. Wobec braku
definicji ustawowej nieruchomości „niezbędnej do funkcjonowania inwestycji”,
należy przyjąć, że cały obszar czaszy zbiornika, z wyłączeniem nieruchomości
„niezbędnych do ich realizacji”, musi zostać zakwalifikowany do takiej kategorii.
Obszar ten stanowi bowiem tzw. polder i musi być przygotowany do ewentualnego zalania. Zatem właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości, który
nie złożył wniosku o jej wykup, musi się liczyć z tym, że jego grunt może zostać, w bliższej lub dalszej perspektywie, zalany. Jak się wydaje, na tym polega
ryzyko gospodarowania nieruchomością „niezbędną do funkcjonowania inwestycji”. Nie wydaje się natomiast, aby w stosunku do tych nieruchomości, jeżeli
mają one charakter rolny, było wyłączone stosowanie ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych. Nieruchomości te, mimo ich lokalizacji na obszarze polderu,
nie staną się bowiem przedmiotem procesu inwestycyjnego w znaczeniu ścisłym,
ale jedynie będą spełniać funkcję pomocniczą w tym procesie. Jak się wydaje
taka była intencja ustawodawcy, który w art. 9 pkt 5 lit. b specustawy przeciwpowodziowej, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części „niezbędnych do
funkcjonowania inwestycji”, które nie stają się z mocy prawa własnością Skarbu
Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, dopuścił „trwałe ograniczenie
17

Tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.
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sposobu korzystania”. Bez względu na interpretację zakresu tego ostatniego pojęcia18, można przyjąć, że jednym z jego podstawowych parametrów prawnych
jest położenie nieruchomości na obszarze polderu. Nie wyklucza to jednak rolniczego użytkowania nieruchomości, a w konsekwencji nie wydaje się uzasadnione
wyłączenie stosowania – co do zasady – przepisów ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych. W razie natomiast potrzeby wykorzystania nieruchomości jako
„niezbędnej do funkcjonowania inwestycji”, nie znalazłyby zastosowania wspomniane wcześniej przepisy rozdziału 2 i 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych, w zakresie dotyczącym trybu przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne oraz trybu ich wyłączania z produkcji. Można jedynie żałować, że
w decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, o której mowa w art. 9 specustawy przeciwpowodziowej, nie określa się warunków dotyczących korzystania
z terenów rolniczych, a jedynie warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności
państwa19. Takie ustawowe wyłączenie zagadnień gospodarki rolnej na obszarach inwestycji przeciwpowodziowych musi wzbudzać uzasadnione wątpliwości,
gdyż – jak zostało zasygnalizowane na wstępie – obszary te zwykle znajdują się
na terenach rolniczych. Co więcej, zgodnie z art. 13 ust. 2 specustawy przeciwpowodziowej w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
nie stosuje się przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem ustawodawca po raz kolejny stworzył możliwości lokalizowania
kluczowych inwestycji poza systemem planistycznym. Powoduje to, że pozostałe
funkcje obszaru inwestycyjnego, rozłożonego w znacznej rozpiętości czasowej,
zostają zmarginalizowane. Dotyczy to również funkcji rolniczej, która nie zawsze
musi pozostawać w kolizji z funkcją podstawową.
Należy zauważyć, że ustawodawca wprowadził jednak swoisty wyjątek w sferze ochrony niektórych kategorii gruntów. Dotyczy on rodzinnych ogródków
działkowych w rozumieniu przepisów ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych20. Zgodnie z art. 21 ust. 10 specustawy przeciwpowodziowej w przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji dotyczy
właśnie tego typu ogródków, podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części, jest zobowiązany:
– wypłacić działkowcom odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach;
Zagadnienie to jest sporne, gdyż nie do końca wiadomo, czy owo „trwałe ograniczenie
sposobu korzystania” ma swoje źródło w prawie administracyjnym, szczególnie w przepisach cytowanej już ustawy o gospodarce nieruchomościami, przewidujących poza wywłaszczeniem także
inne sposoby ograniczania prawa własności (por. np. art. 124 i n. tej ustawy), czy też w prawie cywilnym i wynika z samej treści prawa własności (art. 140 k.c. zezwalający na korzystanie z prawa
m.in. zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem).
19
Por.: art. 9 pkt 2 specustawy przeciwpowodziowej.
20
Dz.U. z 2014 r., poz. 40.
18
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– wypłacić stowarzyszeniu ogrodowemu odszkodowanie za stanowiące jego
własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu;
– zapewnić nieruchomości zamienne na odtworzenie rodzinnego ogrodu
działkowego.
Zakresu tej ochrony niepodobna porównać z zakresem ochrony gruntów rolnych. W tym miejscu rodzi się pytanie o przyczyny, dla których właścicielom nieruchomości rolnych, które stały się niezbędne do realizacji inwestycji lub do jej
funkcjonowania, nie stworzono analogicznej ochrony jak działkowcom. Zasadne byłoby chociaż rozważenie możliwości zapewnienia rolnikom nieruchomości
zamiennych, umożliwiających odtworzenie gospodarstwa rolnego. W odniesieniu do nieruchomości rolnych surogatu takiego rozwiązania można co najwyżej
poszukiwać w art. 23 ust. 1 specustawy przeciwpowodziowej. Przepis ten stwarza po stronie inwestora możliwość nabywania przez niego w imieniu Skarbu
Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości, poza obszarem
inwestycji, w celu dokonania ich zamiany na nieruchomości położone w obszarze
inwestycji lub wydzielenia tych nieruchomości w postępowaniu scaleniowo-wymiennym. Nie wydaje się jednak, aby inwestor związany terminami realizacji
inwestycji, był skłonny podejmować dodatkowe czynności, o których mowa
w tym przepisie. Można jedynie wyrazić w tym zakresie wątpliwości i podnieść,
że ustawodawca mógł skorzystać z instrumentów prawnych, które są już dostępne w polskim systemie prawnym. W szczególności w art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy
z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa21 spośród licznych form gospodarowania przewiduje również zamianę
nieruchomości. Na podstawie delegacji ustawowej, określonej w art. 24 ust. 8
tej ustawy, w rozporządzeniu wykonawczym z 2 marca 2009 r. zostały określone warunki i tryb dokonywania zamiany nieruchomości22. W interesującym nas
zakresie na uwagę zasługuje regulacja prawna przewidziana w § 4 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia. Przepis ten statuuje zamianę, która może być dokonana przez
Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na wniosek rolnika, jeżeli
w jej wyniku zapobiegnie się zmniejszeniu powierzchni gospodarstwa rolnego
w związku z przeznaczeniem nieruchomości wchodzących w skład tego gospodarstwa na cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami23. Zgodnie z art. 3 specustawy przeciwpowodziowej inwestycja w zakresie
budowli przeciwpowodziowej jest celem publicznym w rozumieniu ustawy
Tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 ze zm.
Por. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie
warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości (Dz.U. z 2009 r., nr 45, poz. 367).
23
Kwestie te szczegółowo analizuje: S. Prutis, Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej
Skarbu Państwa, [w:] Prawo rolne, red. P. Czechowski, wyd. 2, LexisNexis 2013, s. 257 i n.
21

22

272

Marek Stańko

o gospodarce nieruchomościami. Zatem rolnikowi przysługuje uprawnienie do
złożenia takiego wniosku. Powstaje jednak kwestia powiązania instrumentów
prawnych przewidzianych w specustawie przeciwpowodziowej z analizowaną
regulacją prawną. Oczywiście optymalnym rozwiązaniem byłby udział Agencji
Nieruchomości Rolnych w obrocie nieruchomościami rolnymi w trybie specustawy, w szczególności, gdy jego przedmiotem byłyby nieruchomości skarbowe.
Takie rozwiązanie nie zostało wprawdzie wprost przewidziane w specustawie,
nie wydaje się jednak, aby specustawa bezwzględnie wyłączała możliwość dokonania zamiany nieruchomości na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 analizowanego
rozporządzenia wykonawczego do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa. W szczególności należałoby dopuścić taką możliwość
w przypadku, gdy wartość zamienianych nieruchomości jest równa. Problem powstaje, gdy wartość jednej z nieruchomości jest wyższa. W przypadku zamiany
dokonywanej pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a rolnikiem, zgodnie
z § 7 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, różnica wartości jest wyrównywana poprzez dopłaty, przy czym na podstawie § 9 ust. 1 dopłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zamiany. Rozważenia wymaga kwestia, czy
w przypadku zamiany dokonywanej w trybie przepisów specustawy przeciwpowodziowej byłoby możliwe odpowiednie skorzystanie z takiego rozwiązania
prawnego. Jak się wydaje, gdy zobowiązanym do dopłaty byłby rolnik, wysokość tej dopłaty mogłaby zostać uwzględniona w procesie wyceny nieruchomości
przejmowanej na cele inwestycyjne. Wówczas jej uiszczenie przez inny podmiot
niż rolnika mogłoby stanowić surogat należnego odszkodowania w przypadku
nieruchomości „niezbędnych do realizacji inwestycji” bądź stanowiłoby podstawę do obniżenia ceny nabycia nieruchomości w przypadku „nieruchomości niezbędnych do funkcjonowania inwestycji”. Gdyby to Agencja była zobowiązana
do dopłaty, doszłoby po stronie rolnika do wyrównania wartości nieruchomości
przeznaczonej na cele inwestycyjne, której wartość okazała się niższa od wartości nieruchomości zaoferowanej przez Agencję. Wydaje się, że zastosowanie
takiego trybu zamiany nieruchomości pozwalałoby z jednej strony na realizację
celu inwestycyjnego, o którym mowa w specustawie przeciwpowodziowej, z drugiej zaś umożliwiałoby efektywną ochronę nieruchomości rolnych.

3. UWAGI KOŃCOWE
Prowadzone w niniejszym artykule rozważania prawne skłaniają do sformułowania wniosków końcowych.
W pierwszej kolejności należy podnieść, że specustawa przeciwpowodziowa,
mimo eliminacji niektórych mankamentów, charakterystycznych dla wcześniej-
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szych tego typu regulacji prawnych, jak chociażby cytowanej na wstępie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych, nadal zawiera wiele rozwiązań prawnych, które budzą kontrowersje. Przede wszystkim nieprecyzyjny jest dokonany
w specustawie podział nieruchomości na nieruchomości „niezbędne do realizacji inwestycji” i nieruchomości „niezbędne do jej funkcjonowania”. W artykule
została jedynie podjęta próba rozdzielenia zakresu przedmiotowego tych pojęć.
Jak się jednak wydaje, konieczna jest w tym zakresie interwencja ustawodawcy,
zwłaszcza zważywszy na konsekwencje prawne wynikające z dokonanej kategoryzacji tych nieruchomości. Przede wszystkim w odniesieniu do nieruchomości „niezbędnych do realizacji inwestycji” trzeba podkreślić, że stają się one
z mocy prawa własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się
ostateczna. Mamy więc do czynienia ze swoistą ich nacjonalizacją. W przypadku
„nieruchomości niezbędnych do funkcjonowania inwestycji” ustawodawca przewidział wprawdzie cywilnoprawny tryb ich nabycia, ale nadal aktualne jest pytanie, czy wszystkie pozostałe nieruchomości, które nie zostały przejęte z mocy
prawa, a znajdują się np. w czaszy zbiornika, który nie został jeszcze zalany,
muszą być właśnie w taki sposób kwalifikowane.
Kolejny problem, który się wyłonił w toku prowadzonej analizy prawnej,
dotyczy statusu prawnego nieruchomości rolnych, objętych zakresem oddziaływania inwestycji przeciwpowodziowej. Nie wydaje się, aby w odniesieniu do
tych nieruchomości było zasadne wyłączenie w pełnym zakresie stosowania
przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W artykule wskazano,
że przynajmniej w części jest możliwe pogodzenie realizacji zasadniczego celu
inwestycyjnego z ochroną gruntów rolnych.
Ostatni problem, który się wyłonił w trakcie analizy prawnej, to kwestia
możliwości zamiany nieruchomości rolnych objętych procesem inwestycyjnym.
Podjęta próba wskazania instrumentów prawnych tej zamiany, prowadzi do
wniosku, że zbyt często specustawy funkcjonują w oderwaniu od podstawowych
regulacji prawnych i to nawet wówczas, gdy „zwykłe”, a nie „specjalne”, rozwiązania prawne bardziej sprzyjają realizacji ustawowo założonego celu. Kwestia ta
musi być uwzględniania przez ustawodawcę w znacznie szerszym niż dotychczas
zakresie
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PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND ON AREAS OF
IMPLEMENTATION OF FLOOD PREVENTION INVESTMENTS –
SELECTED LEGAL PROBLEMS

Summary
Widespreading floods for many years call for undertaking a numer of prevention
measures. It is also necessary to create new legal instruments enabling faster reaction to
occuring disasters.
The problems were reflected at the European Union level which was expressed in
the Directive 2007/60/WE of the European Parliament and Council of 23 October 2007
on flood risk assessment and management. The expression of legislative work at the
domestic level is, among others, the Act of 8 July 2010 on special principles of preparation
of investments within the scope of flood constructions.
Against the background of the act a problem has occurred whether within the
framework of undertaken construction processes, which are often implemented on
agricultural areas, the issue of land protection has been pushed aside or generally stopped
being of crucial, if any, importance. The problem is the subject matter of considerations
of the article.
The considerations resulted in drawing some conclusions and enabled to put forward
some demands on the legislature.
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RECOURSE OF THE STATE AGAINST A PUBLIC ENTITY
FOR INFRINGEMENT OF INTERNATIONAL LAW

1. INTRODUCTORY REMARKS
The heart of the problem is the use of recourse by the state against other public
entities in cases where the state was found responsible for an infringement of international law caused by another public entity. The term of recourse is somewhat
ambiguous. It has been present in the civilian literature, jurisprudence and law
for ages and its usage has spread to a couple of different meanings1. The most
common meaning describes an action of one of the co-debtors against another
co-debtor after performing a joint obligation in full, e.g. two persons cause damage to another, but only one repairs the damage. The other meaning of recourse is
based on the situation where one person is responsible for the damage caused by
another. Such responsibility might arise from a) a contract – responsibility of an
insurance company, which after performing its obligation may compensate from
the tortfeasor, or b) from law – responsibility of an employer for damage caused
by an employee2. This article relates to the second meaning, i.e., the kind of recourse where a person responsible did not cause the damage.

2. ITALIAN AND POLISH LAW
Italian law is one of the legal systems which provide the ability of recourse in
the above-mentioned class of cases. The Italian Civil Code (ICC) does not allow
1
Contra M. Pyziak-Szafnicka, “Rozdział IV: Wielość Dłużników i Wierzycieli”, [in:] Prawo Zobowiązań. Część Ogólna, ed. Ewa Łętowska, vol. 5, 2nd ed., System Prawa Prywatnego,
Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2013, p. 347.
2
See J. J. Szczerbowski, Szkoda czysto majątkowa w kontekście unifikacji prawa prywatnego w Europie, Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2013, p. 64, http://bit.ly/szczerbowski-szkoda.
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directly for the state to pursue recourse to other public entities3. The Article 2055
of the ICC introduces joint and several liability between the tortfeasors of an unlawful damage. The rule is, similarly to the Polish Civil Code, modelled after the
French tradition of Code Civil4.
Art. 2055: Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (1292)
al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli
altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate (1299). Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

In accord with the French legal tradition, three elements are required for liability in tort: fault, loss and causation between the faulty behaviour and the loss.
Contrary to the Art. 441.3 of the PCC, the hypothesis of the Art. 2055 of the ICC
does require explicitly the attribution of fault. This effectively renders it impossible to allow recourse between a person, who not being in fault pays the damages, and the tortfeasor. It could be postulated that using the logical interpretation
known as a maiori ad minus allows such recourse. This, however, is not necessary. The Italian law allows for a simpler and cheaper solution which is contained
in the Art. 43.10 of the Law on general rules on Italy’s participation in the formation and implementation of legislation and policies of the European Union5:
Art. 43. Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea
10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente
articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri
enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle
disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848,
e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle
sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato
in conseguenza delle suddette violazioni6.

This provision gives the state the right to claim on the basis of recourse financial claims from public entities. Previously, the regulation concerning recourse of
the state was contained in the Act on standards forming the annual balance sheet
and long-term state (Finance Law 2007), Gazzetta Ufficiale n 299 del 27 dicembre, 2006 – Ordinary Supplement n 244. Detailed information on the individual,
repealed acts as the basis of recourse is contained in the Parliamentary Reports on

Codice Civile Italiano, R.D. 16 marzo 1942, n. 262.
J. J. Szczerbowski, Szkoda czysto majątkowa…, p. 55 et sqq.
5
Relazione Al Parlamento per L’anno 2012. L’esecuzione Delle Pronunce Della Corte Europea Dei Diritti Dell’uomo Nei Confronti Dello Stato Italiano, Legge 9 Gennaio 2006, N. 12.,
2013, p. 107.
6
Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013) – Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.
3
4
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Execution of Judgments of the European Court of Human Rights7. For 2012, there
were five cases in which the state asserted claims of recourse, pursuant to Art.
43.10, of which three are a result of defective expropriation proceedings. The only
case in which the state actually realized a right of recourse is the Grande Oriente
d’Italia di Palazzo Giustiniani c Italia (henceforth Grande Oriente)8.
Grande Oriente case was based on the regional law issued by the local authority Regione Friuli Venezia Giulia 1/2000. The act regulated nomination procedure for public positions. These rules imposed on applicants for positions an
obligation to disclose to the executive committee of the region and nominating
committee any membership “in Masonic or generally secret associations”. The
plaintiff alleged that the imposition of such an obligation is a violation of Art. 14
ECHR (through the introduction of unequal treatment of associations in Italy) in
connection with Art. 11 of the ECHR (which guarantees freedom of association).
The Court held that there is no need for a separate examination of the legal basis
and admitted the amount of EUR 5,000 out of requested EUR 26,507.78 in order to meet the legal costs incurred. The Court did not agree with the plaintiff‘s
request to grant a symbolic claim for moral damages of EUR 160,000 (EUR 10
per member) recognizing that the finding by the Court of violations of the ECHR
gave the plaintiff sufficient moral satisfaction9.
The comparative study of the problem shows the countries adapt solutions
which are on the opposite sides of the spectrum of possible dogmatics. Taking
into account the similarities of historical roots, one might conjecture that the
legislators do not have any consistent methodology and use existing concepts to
“solve” the problem. In my opinion, dogmatic discussions about the issue are insufficient, and it is fully rational to ponder the economics of the problem, which
is strongly connected to its ethical and systemic dimension.
Relazione Al Parlamento per L’anno 2006. L’esecuzione Delle Pronunce Della Corte Europea Dei Diritti Dell’uomo Nei Confronti Dello Stato Italiano, Legge 9 Gennaio 2006, N. 12., 2007;
Relazione Al Parlamento per L’anno 2007. L’esecuzione Delle Pronunce Della Corte Europea
Dei Diritti Dell’uomo Nei Confronti Dello Stato Italiano, Legge 9 Gennaio 2006, N. 12., 2008;
Relazione Al Parlamento per L’anno 2008. L’esecuzione Delle Pronunce Della Corte Europea
Dei Diritti Dell’uomo Nei Confronti Dello Stato Italiano, Legge 9 Gennaio 2006, N. 12., 2009;
Relazione Al Parlamento per L’anno 2009. L’esecuzione Delle Pronunce Della Corte Europea
Dei Diritti Dell’uomo Nei Confronti Dello Stato Italiano, Legge 9 Gennaio 2006, N. 12., 2010;
Relazione Al Parlamento per L’anno 2010. L’esecuzione Delle Pronunce Della Corte Europea Dei
Diritti Dell’uomo Nei Confronti Dello Stato Italiano, Legge 9 Gennaio 2006, N. 12., 2011; Relazione Al Parlamento per L’anno 2011. L’esecuzione Delle Pronunce Della Corte Europea Dei Diritti
Dell’uomo Nei Confronti Dello Stato Italiano, Legge 9 Gennaio 2006, N. 12., 2012; Relazione Al
Parlamento per L’anno 2012. L’esecuzione Delle Pronunce Della Corte Europea Dei Diritti Dell’uomo Nei Confronti Dello Stato Italiano, Legge 9 Gennaio 2006, N. 12.
8
Relazione Al Parlamento per L’anno 2012. L’esecuzione Delle Pronunce Della Corte Europea Dei Diritti Dell’uomo Nei Confronti Dello Stato Italiano, Legge 9 Gennaio 2006, N. 12., 107.
9
Affaire Grande Oriente D’Italia Di Palazzo Giustiniani c. Italie, (Requête no 35972/97)
Arrêt Strasbourg, 2 août 2001, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-64180.
7

278

Jakub J. Szczerbowski

The institution of recourse known from Art. 441 § 3 of the Polish Civil Code
is focused on providing appropriate incentives to reverse the damage in cases
where a potential tortfeasor is aware that the damage can be repaired by another
person. The existence of the obligation to repair the damage by another person,
in the absence of recourse, naturally leads to the splitting of the two entities, one
of which has the possibility of incurring expenses towards reversing the damage,
and the other is under obligation to repair the damage. Admission of recourse is
therefore a consequence of the need to prevent potential pathologies resulting
from the obligation to repair the damage by an entity that does not have the opportunity to prevent it from occurring.
3. ECONOMIC ANALYSIS
Presented in this way, the aim of the provision is clear and consistent with
the system of tort law and the requirements of economic efficiency. This article
assumes that the purpose of the tort law system is to minimize the social costs
of accidents10. It is necessary, however, to have a more detailed overview of the
factors that have a significant impact on the cost of accidents meant as the cost
to society as a whole11. Besides the previously contemplated motivation for a potential tortfeasor, we should include such factors as: a) access to information,
b) effectiveness of prevention, c) fault, intent (of lack thereof) of the tortfeasor.
Given the above, there is no doubt that the problem of recourse is more complex and adoption of the policy of “to discipline authorities” may be more costly
to society than to cover these claims from the state budget. The desire “to discipline” the entities of public law must not interfere with the realization of the
common good, especially since we are dealing with situations where the damage
is repaired. The essence of the problem is the social cost of the damage; the very
fact of compensation is not subject to discussion.
3.1. ACCESS TO INFORMATION

The availability of recourse obviously influences the incentives, both of the
state and of the public entity. One of the most important factors when considering
the issue of liability for violations of international law by public authorities is the
cost of access to information. In cases in which the body is based on national legislation, the study of its compatibility with international law may involve consid10

1970.

G. Calabresi, The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis, Yale University Press

11
More on social cost in tort law: W. Bishop, Economic Loss in Tort, “Oxford Journal of
Legal Studies” 1982, no. 2, p. 1.

RECOURSE OF THE STATE AGAINST a PUBLIC ENTITY...

279

erable cost. Although shifting the cost from the Treasury to another public entity
may not seem like a problem from the point of view of the total social cost, this
situation is, however, quite rare. In most cases, the transfer of liability will lead
a potentially wide category of entities to examine the compatibility of national
law with international law. Such a solution can be found ineffective, because it
will lead to actions taken by entities that are not the best prepared. Furthermore,
in the absence of communication between the public authorities it may also lead
to multiple spending with no benefit.
The second aspect of the problem of access to information is better illustrated by the extreme case of passing on the cost of access to information from the
Treasury to another single entity under public law. In fact, if we are dealing with
a single transfer of risk, it may seem that the cost of access to information does
not change, but the only person who bears it. One should, however, take into account the degree of specialization of each of the entities in obtaining information
about the compatibility of national law with international law. In other words, the
degree of specialization can be reduced to efficiency, that is, its cost is connected
with a particular purpose. It is difficult to accept that the degree of specialization
of public law entities, such as hospitals, in the study of the compatibility of national law with international law, is greater than the entities involved in the creation
of national law. Given this factor, it must be assumed that from the point of view
of efficiency of use of public funds, it is appropriate to assign responsibility to the
State Treasury.
3.2. EFFECTIVENESS OF PREVENTION

In the general theory of tort law, it is assumed that the possibility of incurring
expenses to reverse the damage can lie on the side of the perpetrator or of the
victim. Many types of harm can bring a benefit of a third party, but in this case
we are not dealing with the motivation of a third party to invest in the ability to
internalize the benefits of damages; therefore, the model adopted for the purposes
of this reasoning assumes that the occurrence of harm does not result in benefits
to a third party. It is required, however, in this model to include a third party liable
for compensation despite absence of fault. In our case the state is liable12.
The harm caused in our case results from conviction about concordance between the national and international law on part of the tortfeasor. This changes
the picture by making it impossible to prove the tortfeasor’s bad faith. In fact, one
might say that the damage is caused by non-compliance of national legislator with
the international standards. In this context the damage is caused in good faith,
12
Similar models are proposed by: G. Dari-Mattiacci, The Economics of Pure Economic Loss
and the Internalization of Multiple Externalities, “German Working Papers in Law and Economics” 2003, no. 1, p. 167–190.
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in the sense of a belief of respecting the legal norms. Transfer of responsibility
from the state to a public entity is only important for the level of expenditures that
a public entity bears in order to reverse the damage.
It should be noted, however, that the likelihood of injury, i.e., effectiveness of
tort law, does not depend only on the level of resources, but also on effectiveness
of these expenditures. In other words, the same amount allocated to reversal of
the potential damage by the public entity and the state will affect the likelihood
differently.
3.3. THE FORMAL MODEL

The model assumes the following variables:
C0 – the cost of prevention for the Treasury;
Cs – the cost of preventing harm for the public entities;
e0 – efficiency ratio to prevent damage by the state;
es – efficiency ratio to prevent damage by public entities;
L – litigation cost;
D – amount of damage;
p – probability of damage;
X – total cost of damage;
Xreg – total cost of damage, if recourse is available;
Xnreg – total cost of damage, if recourse is not available.
The likelihood of injury, according to the comments in Section , is dependent
on the entity to which responsibility is assigned. In the case of the state, or in the
exemption recourse claims, the incentive to incur costs in order to reverse the
damage lies with the state, so as follows:

p=

1
e o C o +1

In case of the liability of public entity:

p=

1
e s C s +1

The question about strategies, that is, who will bear the reasonable expenses, in the adoption of a specific solution can be represented by two game theory
matrices: – in which we assume no recourse, and – in which we assume the possibility of recourse13.
13
See M. O. Jackson, A Brief Introduction to the Basics of Game Theory, SSRN Scholarly
Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, December 5, 2011), p. 3, http://papers.
ssrn.com/abstract=1968579.
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State (2)
No recourse
Tortfeasor
(1)

Spending

No spending

Spending

I.– 3,1

II.– 3,2

No
spending

III. 0,0

IV. 0,– 1
State (2)

Recourse
available
Tortfeasor
(1)

Spending

No spending

Spending

I. 1,– 3

II. 0,0

No
spending

III. 2,– 3

IV.– 1,0

The values assumed take into account the obvious preference to minimize
costs and to minimize potential liability. The analysis of utility achieved by individual players can deduce that in the case 0, the best strategy for the state is II,
that is, to refrain from expenditures to reverse the damage, while the tortfeasor
tries to reverse the damage. Such a strategy, however, will not happen. This is not
the optimal strategy for the tortfeasor. A greater utility is achieved by strategy
III and IV. For this reason, a rational strategy for both parties is the strategy III,
which means incurring expenditures by the state, and at the same time abstention
from expenditures by the tortfeasor. The introduction of recourse claims causes
that the matrix becomes a mirror image of the matrix . The analysis of the optimal
strategies that depend on the adopted model (with or without recourse) proves that
only one of the entities will receive incentives to prevent the damage, which is
important later in the model14.
The overall social cost of the damage can be represented as the sum of the
damage multiplied by the probability of its occurring, the cost of preventing the
damage on the side of both the state and the perpetrator and the cost of litigation
between the state and the perpetrator:
X = pD + C0 + Cs + L
The question of effectiveness of claims for recourse can be summarized in the
form of a question whether the total social cost of damage assuming the recourse
claims is smaller, which takes the form of a formal notation:
Xnreg > Xreg

14
In real life the situation would not be so clear. There are incentives other than recourse:
public opinion, ethics, uncertainty in law and so on.
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Or in a more developed manner (on each side of inequality only one party
incurs expenditures, according to the optimal strategy for each of them):

1
1
D +C o >
D +C s +L
e o C o+1
e s C s +1
If we assume that e0 > es (according to the observations made in Section ), we
can infer with high probability that the formula, and thus the formula are false,
hence the lack of economic rationale for the use of recourse. This is illustrated in
the following graph:

The Y-axis is the total social cost of the damage and the X-axis represents
the amount of expenditures incurred by the responsible for its prevention. For
the purposes of the graph let us assume the following values: e0 = 0.85, es = 0.35,
D = 10, L = 0.3. Gray indicates graph Xreg, which is a variant assuming availability
of recourse. Black indicates graph Xnreg, a variant which excludes the availability of recourse. Assuming e0 > es, the social cost of the damage will be always
greater in the variant Xreg, even if we take a completely unrealistic and optimistic
assumption of L = 0. This regularity makes the burden of proof rest on proponents
of recourse. This conclusion results mainly from the asymmetry in effectiveness
of the damage prevention by various types of public entities and the state.
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SUMMARY

The goal of this paper is to analyse the law and economics of some aspects
of the application of international law. Public entities (e.g. local governments,
hospitals, universities) might cause damage to individuals, which is not recoverable under domestic law, but it can be recovered under international law, be it the
European Union law or other international law system.
On grounds of international law, usually the state is liable for damage regardless of the true tortfeasor. The cases in mind have one factor in common. While
damage is being done, a public entity acts in conviction of its actions being in
accord with the law. Having no expertise in international law, even if the law is
formally a part of the domestic legal system, the public entity causes damage (as
defined on grounds of international law) to an individual. The individual then
seeks compensation in the domestic administration of justice and in the lack of it
turns to international tribunals. International disputes, however, will change the
parties to the procedure. Instead of the tortfeasor, the state will take a position of
the defendant. This situation creates a problem: Should the state seek compensation from the public entity? If such a public entity has a separate legal personality,
the state has possibility to seek compensation from its assets.
On the surface it seems rational to sue the public entity; it would put the
economic burden of the damage on the true tortfeasor and serve as means of
motivating the potential tortfeasors to spend extra resources in order to prevent
future infringements of international law. The economic analysis shows this is not
the case and that such practices might lead to inefficiencies. The inefficiencies
are caused by a) cost of litigation, b) lack of specialization in interpretation of international law by public entities and c) inefficient avoidance cause by excessive
spending by public entities. This paper presents an economic model that is useful
in deciding whether recourse should be available between the state and other public entities. This text is as a set of guidelines for lawmakers and is not indented to
provide insight related to interpretation of statutes.
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PRZESŁANKI HISTORYCZNE UJEDNOLICANIA PRAWA
WŁASNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

1. WSTĘP
Własność jest centralną instytucją prawa prywatnego oraz rdzeniem prawa
majątkowego. Duża część prawa cywilnego, w szczególności prawo spadkowe
i prawo zobowiązań, dotyczy przede wszystkim alokacji własności1. Regulacje
prawa własności uchodzą za silnie zakotwiczone w narodowych systemach prawnych i zazwyczaj są wyłączane z dyskusji o ujednolicaniu prawa prywatnego2.
Proces jego harmonizacji w Unii Europejskiej wymaga jednak szerszego spojrzenia na tę kwestię. Konieczne jest wyjście poza systemy narodowe i poszukiwanie dla nich wspólnych podstaw. Z tego względu tak ważne są odwołania do
ponadnarodowej tradycji europejskiej.
Najistotniejszy podział prawa prywatnego przebiega między prawem kontynentalnym (civil law), mającym za podstawę prawo rzymskie, a systemem
anglosaskim (common law), który nie doświadczył recepcji prawa rzymskiego
i którego genezy należy szukać dopiero w średniowieczu. W wielu dziedzinach
prawa, przede wszystkim w prawie zobowiązań, różnice te nie budzą większych
kontrowersji i względnie łatwo udaje się je zniwelować. Inaczej jest w przypadku prawa własności. Głęboko zakorzenione w tradycji prawnej różnice między
dwoma wspomnianymi rodzinami praw sprawiają, że prawo własności rzadko
pojawia się w dyskusjach o harmonizacji. Wielu badaczy podkreśla jednak, że
bez jednolitej koncepcji własności wykorzystanie dotychczasowych sukcesów na
polu ujednolicania prawa będzie niemożliwe.
Niniejsza praca ma na celu analizę roli europejskiej tradycji prawnej i prawa
rzymskiego we współczesnych projektach harmonizacji prawa własności na podstawie porównania cech charakterystycznych analizowanych systemów. Punktem
1
W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009, s. 348.
2
C. von Bar, Prace nad projektem Europejskiego Kodeksu Cywilnego, PiP 2000, nr 10, s. 45.
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wyjścia jest prawo własności w Rzymie starożytnym. Następnie zostaną omówione różnice między koncepcją prawa własności w opartym na rzymskich wzorach systemie kontynentalnym i w rozwijającym się w „dumnej izolacji”3 prawie
anglosaskim. W ostatniej części pracy zostanie przeanalizowana propozycja regulacji prawa własności przedstawiona w Projekcie Wspólnej Ramy Odniesienia
(Draft Common Frame of Refference – DCFR) pod kątem pochodzenia zaproponowanych rozwiązań. Choć od jej przyjęcia w 2009 r. upłynął już pewien czas,
DCFR pozostaje najobszerniejszym projektem jednolitego prawa europejskiego
oraz jednym z niewielu opracowań zawierających projekt przepisów o własności.

2. WŁASNOŚĆ W PRAWIE RZYMSKIM
2.1. UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELA

Będąc podstawą systemu prawnego, a więc swego rodzaju aksjomatem, włas
ność z trudem poddaje się definiowaniu. Stąd tak często jest ujmowana nie od
strony jej istoty, ale przyznanych właścicielowi uprawnień4. Ich zupełne wyliczenie jest niemożliwe, ponieważ prawo własności w Rzymie starożytnym uchodziło za nieograniczone. Zwyczajowo wskazuje się na wiele podstawowych typów
uprawnień, z których wynikają szczegółowe kompetencje właściciela. Są to: prawo do posiadania (ius possidendi) i do używania rzeczy (ius utendi), uzupełnione
prawem do jej zużycia (ius abutendi) oraz do rozporządzania tytułem prawnym
(ius disponendi)5.
Prawo do posiadania rzeczy dotyczyło sytuacji, w której zarówno władztwo
faktyczne, jak i prawne przysługiwały tej samej osobie. Był to stan pożądany,
chroniony przez prawo cywilne, a także pretorskie. Prawo do używania oznaczało możliwość faktycznego dysponowania rzeczą wedle własnego uznania. Skrajnym przejawem tego uprawnienia jest możliwość całkowitego zużycia rzeczy.
W starożytnej dyskusji na ten temat pojawia się kwestia niewłaściwego korzystania z przysługującego prawa6. Rozważając znęcanie się nad niewolnikami, Gaius
zaznacza, że nie powinniśmy czynić z naszego prawa złego użytku (male nostro
iure uti non debemus7). Jednak istnienie w Rzymie konstrukcji nadużycia prawa
własności jest kwestią dyskusyjną8.
J. H. Baker, Introduction to English Legal History, London 1990, s. 35.
H. Kupiszewski, Rozważania o własności rzymskiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”
1984, t. XXXVI, s. 32.
5
W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie…, s. 373.
6
K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2001, s. 292.
7
G. 1.54.
8
F. Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego,
Wrocław 2007, s. 248 i n.
3
4
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Prawo do rozporządzania rzeczą odgrywało szczególnie istotną rolę w warunkach rozwiniętej gospodarki. Umożliwiało ono gospodarcze wykorzystanie
przedmiotu własności zarówno za pomocą stosunków zobowiązaniowych (sprzedaż, najem), jak i rzeczowych (ustanowienie użytkowania). Z kolei prawo spadkowe zapewniało właścicielowi szerokie możliwości rozporządzania własnością na
wypadek śmierci9. W prawie klasycznym duża swoboda właściciela była ograniczana jedynie w stosunku do gruntów italskich danych mu w posag przez żonę10.
Przy szczegółowej analizie uprawnień właściciela pomocny jest zawarty
w Digestach tekst Ulpiana dotyczący użytkowania11, z którego można a contrario odczytać ograniczenia prawa własności. Właścicielowi, na którego rzeczy
ustanowiono użytkowanie, pozostawał jedynie tytuł do niej12. Cześć autorów
wskazuje nawet, że pierwotnie użytkowanie mogło być jedną z postaci własności13, a różnica pomiędzy użytkowaniem a własnością czasową wynika tylko
z nazwy i jest wyłącznie teoretyczna14. Niemniej użytkowanie traktuje się powszechnie jako wycinek praw właściciela, a zatem jako ograniczone prawo rzeczowe. Wycinek ten jest z założenia szeroki, gdyż prawie w całości pokrywa się
z uprawnieniami właścicielskimi i stąd porównanie do własności czasowej. Ponieważ ograniczenia użytkownika są wyraźnie określone przez prawo, ich analiza pozwala a contrario uzyskać wiedzę o uprawnieniach właściciela.
Wśród konkretnych uprawnień właściciela na plan pierwszy wysuwa się możliwość pogorszenia rzeczy (ius abutendi). Sprawując pełnię władzy nad rzeczą,
właściciel mógł wycinać drzewa, burzyć budynki oraz dokonywać innych zmian,
które obniżały wartość rzeczy. Także jej pierwotne przeznaczenie nie wiązało
właściciela. Rozumując a contrario na podstawie przytoczonego tekstu Digestów
(D. 7.1.13.4-6), nie było przeszkód, by właściciel przeznaczył działkę rekreacyjną
na działalność rolniczą albo gospodarczą. O ile w prawie archaicznym normy
obyczajowe zakazywały zaniedbywania uprawy roli15, w okresie późniejszym
zmiana przeznaczenia działki rolnej nie stanowiła problemu.
Z tekstu dotyczącego eksploatacji kamieniołomów i kopalń16 wyłaniają się
dwa zagadnienia. Po pierwsze, sygnalizowana już możliwość pogorszenia rzeczy,
gdyż właściciel nie musiał przeprowadzać ekonomicznych analiz rentowności zastąpienia upraw kopalnią. Mógł tak postąpić, nawet jeśli dochód z kopalni byłby
niższy niż osiągany pierwotnie. Drugi aspekt to przestrzenne granice własności. Wszystkie surowce leżące pod powierzchnią nieruchomości przypadały jej
K. Kolańczyk, Prawo…, s. 293.
G. 2.62-63.
11
D. 7.1.13.4-6 Ulpianus 18 ad sab.
12
K. Kolańczyk, Prawo…, s. 321.
13
G. Pugliese, On Roman Usufruct, [w:] Scritti guiridici scelti. II Dritto romano, 1985, s. 527.
14
Ibidem, s. 528.
15
A. Tarwacka, Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie, Warszawa 2012,
s. 241.
16
D. 7.1.13.5.
9
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właścicielowi. Z kolei ograniczenia użytkownika przy wznoszeniu budynków pozwalają dostrzec związek tego uprawnienia z prawem własności. Uznawano, że
konstruowanie nowych budynków na gruncie jest wyłączną prerogatywą własności. By móc zabudować cudzy grunt, zachowując prawa do budynku, potrzebne
było ustanowienie innego ograniczonego prawa rzeczowego – prawa zabudowy
(superficies)17.
Tak szerokie uprawnienia właściciela, dotyczące przede wszystkim ius utendi
oraz ius abutendi, prowadzą do wniosku, że w prawie klasycznym właściciel nie
był krępowany czymś, co współcześnie nazwalibyśmy społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem rzeczy, ani zasadami prawidłowej gospodarki. Nie będąc związanym przez normy prawne, mógł swobodnie zmieniać przeznaczenie rzeczy.
Co do możliwości nadużycia prawa własności pozostają wątpliwości, o których
wspomniano wyżej.
Opisane w Digestach uprawnienia właściciela tworzą granice prawa włas
ności, czyli dotyczą jego treści. Jest to podejście wewnętrzne, co oznacza, że
ograniczenia dopuszczalnego zakresu działania właściciela są wywodzone
z samego prawa własności. Na jego wykonywanie wpływają dodatkowo ograniczenia zewnętrzne. Działanie bowiem, które zasadniczo wchodzi w skład tego
prawa, może być niedopuszczalne ze względu na prawa innych osób lub użyteczność publiczną. Ograniczenia własności w Rzymie były związane przede
wszystkim z prawem budowlanym. Ze względu na interes publiczny nakazywano utrzymywanie odpowiednich odstępów między budynkami i dbałość o drogi
biegnące między działkami, zakazywano prowadzenia rozbiórki budynków bez
zgody odpowiednich władz czy zakupu budynków w celu ich rozbiórki i handlu budulcem18. Z prawa sąsiedzkiego wynikały nakazy tolerowania działań
sąsiadów mających na celu przycinanie drzew zacieniających teren czy usuwanie gałęzi i korzeni przechodzących przez granicę. Niedopuszczalne było szkodzenie sąsiadowi przez zmianę naturalnego spływu wody deszczowej czy przez
emisję pyłu lub dymu19. Ograniczenia te, choć bez wątpienia istotne, nie wpływają na charakter własności. Ich istnienie zależy od konkretnych uwarunkowań
geograficznych, ekonomicznych i społecznych. O ile granice prawa własności
wyznaczają jego treść, o tyle ograniczenia ukazują miejsce własności prywatnej
w porządku prawnym i społecznym.
2.2. CECHY WŁASNOŚCI RZYMSKIEJ

Przy omawianiu cech rzymskiego prawa własności na plan pierwszy wysuwa
się stwierdzenie, że nie należy mówić o nim jako o sumie uprawnień, lecz o praW. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie…, s. 413.
Ibidem, s. 374.
19
Ibidem, s 375.
17

18
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wie, którego poszczególne uprawnienia są emanacją i manifestacją20. Na własność należy więc patrzeć całościowo. Niedopuszczalne jest traktowanie jej jako
wiązki uprawnień, z której można wyjmować poszczególne elementy. W pewnych przypadkach np. w razie ustanowienia służebności albo zawarcia kontraktu
locatio conductio, jest możliwe wykonywanie uprawnień właścicielskich przez
osobę trzecią, lecz nie stanowi to ich przeniesienia na tę osobę, a jedynie ograniczenie wykonywania prawa przez właściciela.
Określenie własności rzymskiej jako prawa rzeczowego we współczesnym
rozumieniu tego pojęcia nie budzi wątpliwości. Zgodnie z powszechnie przyjętą
definicją prawem rzeczowym jest prawo o charakterze bezwzględnym, mające
za przedmiot rzecz materialną21. Rzymska własność spełniała oba te warunki.
Samo słowo res miało w prawie rzymskim kilka znaczeń. Służyło ono określeniu
zarówno pojedynczego, wyodrębnionego, samodzielnego prawnie przedmiotu
materialnego posiadającego wartość majątkową, przedmiotu sporu jak i całości majątku jako sumy przedmiotów materialnych i praw majątkowych22. W ten
sposób rzecz definiował Gaius, który do części dotyczącej res włączył w swym
podręczniku prawo rzeczowe, spadkowe i zobowiązania (G. 2,1; 2,14). Jednak
przy opisie prawa własności nie podlegało wątpliwości określenie jego przedmiotu wyłącznie w postaci rzeczy materialnych. Związek tego prawa z rzeczą materialną był tak silny, że często utożsamiano je z jego przedmiotem23. Jednocześnie
słusznie podnosi Wojciech Dajczak, że ograniczenie przedmiotu prawa własności
do zindywidualizowanych obiektów materialnych wynikało raczej z charakteru
ówczesnej gospodarki niż z konstrukcji dogmatycznych24. O elastycznym podejściu jurystów rzymskich do zagadnienia przedmiotu własności świadczy dopuszczalność istnienia praw na tzw. rzeczy zbiorowej, np. stadzie zwierząt25. W swym
dążeniu do znalezienia trafnego rozstrzygnięcia26 Rzymianie nie tworzyli więc
zbędnych ograniczeń w zakresie przedmiotu prawa własności, a faktyczne zawężenie go do rzeczy materialnych wynikało z niewielkiego znaczenia w świecie
starożytnym przedmiotów niematerialnych27.
Co do drugiego elementu definicji prawa rzeczowego, zakwalifikowanie
własności jako prawa bezwzględnego mogło budzić wątpliwości jedynie w prawie archaicznym. Proces legisakcyjny, w którym obie strony wygłaszały słowa
B. Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, 1, 1906, s. 857.
E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2008, s. 2.
22
P. Święcicka, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2011, s. 206.
23
W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie…, s. 369.
24
W. Dajczak, Dyskusja o zakresie przedmiotowym własności. Uwagi z perspektywy tradycji
prawa rzymskiego, [w:] E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański [red.], Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym, Opole 2008, s. 27.
25
D. 41.3.30 pr.
26
W. Dajczak, Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć „rzeczy” i „przedmiotu
praw rzeczowych” w europejskiej nauce prawa prywatnego, Poznań 2007, s. 51.
27
Ibidem, s. 59.
20
21

290

Bartłomiej Woźniak

o przysługiwaniu im własności, sprawiał, że sędzia każdorazowo musiał rozstrzygnąć, który z pretendentów miał lepsze prawo do rzeczy. Brak więc właściciela,
który mógłby przeciwstawić swoje prawo działaniom jakiejkolwiek osoby. Z tego
względu przyjmuje się, że prawo własności miało charakter względny. Zmiana
charakteru prawa własności i przyznanie mu skuteczności erga omnes znalazły
wyraz w funkcjonującej w postępowaniu formularnym formula petitoria. Windykacja stała się skargą nieposiadającego właściciela przeciwko posiadającemu
niewłaścicielowi28. Na taki charakter powództw rzeczowych wskazywał Ulpian:
In rem actio est, per quem rem nostram, quae ab alio possidetur, petimus: et semper adversus eum est qui rem possidet29. Tak ukształtowane bezwzględne prawo
własności stało się podstawą do określania pozycji właściciela w późniejszych
epokach.
Kolejną cechą własności, związaną z jej postrzeganiem nie jako wiązki
uprawnień, lecz jako prawa jednolitego, jest elastyczność. Nie tracił więc swego
prawa właściciel pozbawiony możliwości wykonywania któregokolwiek ze swych
uprawnień. Po ustaniu zewnętrznych ograniczeń prawo własności powracało do
swojego pierwotnego zakresu30. Na tę cechę własności zwraca uwagę fragment
Instytucji Justyniańskich dotyczący wygaśnięcia użytkowania: Cum autem finitus fuerit ususfructus, revertitur scilicet ad proprietatem et ex eo tempore nudae
proprietatis dominus incipit plenam habere in re potestatem31. Po ustaniu obciążających rzecz praw osób trzecich właściciel odzyskiwał nad nią pełnię praw i powracały do niego wszystkie uprawnienia, jakie miał w momencie ustanawiania
ograniczeń.
Ważną cechą rzymskiej własności było istnienie jednego tytułu do rzeczy.
Klasyczne prawo rzymskie, które dało początek zachodniej tradycji prawnej, nie
przewidywało własności podzielonej. Funkcjonalny podział prawa własności był
znany prawu archaicznemu przed wykształceniem się kategorii prawa na rzeczy cudzej. Również w prawie poklasycznym, pozbawionym finezyjnych konstrukcji klasycznych, własność podzielona funkcjonowała w postaci dzierżawy
wieczystej32. W stojącym na najwyższym poziomie rozwoju prawie klasycznym
dopuszczalny był tylko jeden tytuł do rzeczy33. Świadczy o tym zawarty w Digestach tekst Ulpiana, według którego ani własność, ani posiadanie nie może przysługiwać jednocześnie dwóm osobom34. Wykluczenie własności podzielonej było
Ibidem, s. 394.
D. 44.7.25 pr.: „Powództwem względem rzeczy jest to, za pomocą którego domagamy się
wydania naszej rzeczy, która przez innego jest posiadana; i zawsze jest ono skierowane przeciwko
temu, kto rzecz posiada”, tłum.: P. Święcicka, Rzymskie prawo…, s. 204.
30
A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2008, s. 223.
31
I. 2.4.4.
32
Co do obu tych sytuacji por.: W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie…, s. 349, 370.
33
W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1999, s. 205.
34
D. 1.6.5.15: duorum quidem in solidum dominium vel possessionem esse non posse.
28
29
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możliwe dzięki kategorii praw na rzeczy cudzej. Osłabienie podziału własność –
prawa na rzeczy cudzej sprawiło natomiast, że zarówno w prawie poklasycznym,
jak i w wiekach późniejszych nie dostrzegano potrzeby istnienia wyłącznego tytułu do rzeczy. Dopiero kodyfikacje prawa natury, zwłaszcza Kodeks Napoleona,
powróciły do konstrukcji klasycznej.
Podobnie jak niedopuszczalne było istnienie własności podzielonej funkcjonalnie, także nie do pomyślenia była własność czasowa. Do przeniesienia własności nie wolno było dodawać terminu końcowego ani warunku rozwiązującego.
Efekt podobny do własności czasowej w klasycznym prawie rzymskim można
było uzyskać, obciążając rzecz prawem użytkowania (ususfructus). Jedynym właścicielem była jednak osoba, do której rzecz ostatecznie wracała. Rzymscy juryści tworzyli także konstrukcje prawne umożliwiające w niektórych sytuacjach
przewłaszczenie pod warunkiem rozwiązującym35. Instytucja własności czasowej
została ostatecznie przyjęta przez Justyniana przy dokonaniu darowizny czasowej36. Ze względu na niedopuszczalność ustanawiania własności czasowej w prawie klasycznym własność zaliczała się do grupy praw wieczystych, podobnie jak
władza ojcowska37. Wieczystość nie oznacza, że prawo to nigdy nie wygasa. Nie
można było jednak z góry wyznaczyć czasu jego trwania. Prawo własności nie
wymagało wykonywania w celu zachowania go38. Brak zainteresowania rzeczą
mógł co prawda doprowadzić do jej zasiedzenia, jednak utrata własności następowała na skutek działania innej osoby, a nie z powodu samej bierności właściciela.

3. WŁASNOŚĆ W SYSTEMIE PRAWA KONTYNENTALNEGO
3.1. OD PRAWA WULGARNEGO DO XIX-WIECZNYCH KODYFIKACJI

Zgodnie z powszechnie przyjmowaną periodyzacją prawa rzymskiego wraz
z początkiem panowania cesarza Dioklecjana w 284 r. rozpoczął się okres prawa
poklasycznego. Trudności gospodarcze cesarstwa sprawiły, że prawne konstrukcje epoki klasycznej, dostosowane do wysoko rozwiniętej gospodarki, stały się
w dużym stopniu niepotrzebne, a nawet niezrozumiałe. Uproszczenie pojęć oraz
wpływ rozwiązań hellenistycznych, i – szerzej mówiąc – orientalnych, stanowią
W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie…, s. 369.
C. 8.54.2: Si praediorum proprietatem dono dedisti ita, ut post mortem eius qui accepit
ad te rediret, donatio valet, cum etiam ad tempus certum vel incertum ea fieri potest, lege scilicet quae ei imposita est conservanda.
37
D. 1.7.34: Quaesitum est, si tibi filius in adoptionem hac lege sit datus, ut post triennium
puta eundem mihi in adoptionem des, an actio ulla sit. Et Labeo putat nullam esse actionem:
nec enim moribus nostris convenit filium temporalem habere.
38
P. Święcicka, Rzymskie prawo…, s. 205.
35

36

292

Bartłomiej Woźniak

cechy charakterystyczne ówczesnej wulgaryzacji prawa39. W przeciwieństwie
do Cesarstwa Wschodniego, które zachowało wysoki poziom prawniczy, nękany najazdami germańskimi Zachód łatwiej poddawał się wpływom rozwiązań
prowincjonalnych, które zacierały subtelność rozwiązań klasycznych40. W dziedzinie prawa własności wiązało się to przede wszystkim z zaprzestaniem odróżniania własności od posiadania czy ograniczonych praw rzeczowych oraz w akceptacji własności podzielonej41. O ile na Wschodzie wulgaryzacja prawa została
przerwana przez opartą na prawie klasycznym kompilację justyniańską, o tyle
Zachód odchodził od konstrukcji wypracowanych przez jurystów okresu pryncypatu coraz dalej.
W nowej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej władanie ziemią opierało się przede wszystkim na władztwie faktycznym. Przy określaniu sytuacji
prawnej osoby władającej ziemią nie stosowano osobnego pojęcia własności42.
Własność uważano po prostu za jeden z rodzajów posiadania. Ponieważ najistotniejszym dobrem była w średniowiecznej gospodarce ziemia, w stosunku do niej
wykształciły się najbardziej rozbudowane konstrukcje prawne. Wykorzystując
pochodzącą z prawa rzymskiego instytucję precarium, nękani obowiązkiem
służby wojskowej chłopi oddawali się możnym pod opiekę. W tym celu przekazywali oni swoją ziemię feudałowi, który następnie nadawał chłopu tę ziemię
w użytkowanie w zamian za określone świadczenia. Inną drogą kształtowania
się własności feudalnej były nadania ziemskie władcy na rzecz rycerstwa, które
– w ramach stosunków lennych – utrwaliły istnienie własności podzielonej co do
treści43.
Teoretyczna konstrukcja własności podzielonej została opracowana przez
glosatorów, którzy odwołując się do kompilacji justyniańskiej, uzasadniali stosunki feudalne. Podstawowy podział przebiegał pomiędzy dominium directum
(własnością zwierzchnią) a dominium utile (własnością użytkową)44. Właścicielami zwierzchnimi byli seniorowie, którym oprócz tytułu przysługiwało prawo do
opłat potwierdzających ich zwierzchnie uprawnienia, prawo retraktu oraz niekiedy do części ceny sprzedaży. Pozostałe uprawnienia związane z własnością ziemi
wykonywał właściciel użytkowy45. Opracowanie tego podziału opierało się na
błędnym rozumieniu istoty skargi rei vindicatio utilis, przyznawanej w Rzymie
na zasadzie analogii, również emfiteucie i superficjariuszowi. W ten sposób środek procesowy, ułatwiający w Rzymie wykonywanie niektórych ograniczonych
Ibidem, s. 62.
W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie…, s. 78.
41
Ibidem, s. 370.
42
S. Grzybowski, Dzieje prawa. Opowieści, refleksje, rozważania, Wrocław–Warszawa–
–Kraków–Gdańsk 1981.
43
K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2005, s. 113 i n.
44
Ibidem, s. 133.
45
Ibidem, s. 142.
39

40

PRZESŁANKI HISTORYCZNE UJEDNOLICANIA PRAWA WŁASNOŚCI...

293

praw rzeczowych, został użyty przez glosatorów – przekonanych, że za każdą
skargą stoi odpowiednie prawo podmiotowe – jako podstawa konstrukcji materialnoprawnych46.
Uzasadniona rzymską terminologią konstrukcja własności podzielonej okazała się wyjątkowo trwała. Do jej przemian doprowadziły dopiero przeobrażenia
społeczno-ekonomiczne związane z polepszeniem pozycji miast oraz rodzącym
się kapitalizmem47. Ideologią przemian stał się oświeceniowy liberalizm i indywidualizm, który nie tolerował feudalnych konstrukcji własności podzielonej48.
O ile jeszcze w Landrechcie Pruskim, kodeksie cywilnym austriackim (ABGB)
czy Zwodzie Praw obok własności pełnej znajdowały się unormowania własności
podzielonej49, o tyle zrodzony wskutek rewolucji francuskiej Kodeks Napoleona
zrywał w sferze własności ze wszystkimi pozostałościami feudalizmu50.
Po okresie panowania feudalnej konstrukcji własności podzielonej najważniejsze europejskie kodyfikacje powróciły do koncepcji jednego tytułu do rzeczy,
odrzucając także istnienie własności czasowej W nurt kodyfikacji europejskich
wpisuje się również polski kodeks cywilny z 1964 r.
3.2. RÓŻNE PODEJŚCIA DO WŁASNOŚCI

Pojęcie własności we współczesnym prawie jest niejednolite. Wynika to nie
tylko z trudności w jego zdefiniowaniu, lecz także z różnych kontekstów stosowania go51. Przemiany ustrojowe, jakie nastąpiły po 1989 r., uchwalenie nowej
konstytucji w 1997 r. i dostosowywanie do niej kodeksu cywilnego nieco uprościły sytuację52. Wciąż jednak mówiąc o własności, musimy doprecyzować, czy
chodzi o znaczenie cywilnoprawne, konstytucyjne, czy też ekonomiczne. Z kolei
określenie własności jako prywatnej albo publicznej może rodzić doniosłe skutki
w sferze możliwości korzystania z niej i jej ochrony.
Interesujący jest zwłaszcza podział na własność ekonomiczną i własność
w znaczeniu prawnym. Pod pierwszym z tych terminów kryje się możliwość korzystania z pewnego mienia. Podejście ekonomiczne nie interesuje się tytułem
prawnym do rzeczy, ani rodzajem uprawnień. Najistotniejsze jest, kto czerpie
z danego mienia korzyści53. Stąd przedmiotem własności ekonomicznej jest mieIbidem, s. 133.
A. Stelmachowski, [w:] E. Gniewek [red.], System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe,
t. III, Warszawa 2007, s. 80.
48
K. Sójka-Zielińska, Historia…, s. 268.
49
Ibidem, s. 269.
50
K. Sójka-Zielińska, Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, Warszawa 2008, s. 102.
51
E. Skowrońska-Bocian, [w:] K. Pietrzykowski [red.], Kodeks cywilny, t. I: Komentarz do
artykułów 1–44911, Warszawa 2005, s. 470.
52
J. Ciszewski [red.], Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013, s. 272.
53
A. Stelmachowski, [w:] E. Gniewek [red.], System prawa…, s. 73.
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nie, czyli własność i inne prawa majątkowe (art. 44 k.c.). Reprezentanci podejścia
ekonomicznego zarzucali prawnikom, że traktują własność w sposób zbyt „rzeczowy”, tzn. ujmujący przedmiot własności zbyt wąsko54. Ekonomiczne podejście do własności było propagowane w szczególności przez zwolenników filozofii
marksistowskiej. Współcześnie znajduje ono zwolenników wśród reprezentantów
ekonomicznej analizy prawa, dla których własność jest „wyłącznym prawem korzystania z posiadających wartość zasobów”55.
W odróżnieniu od własności ekonomicznej własność w sensie prawnym
stanowi instytucję regulującą korzystanie z określonych przedmiotów. Istotny
w rozumieniu własności w sensie prawnym jest formalizm. Właścicielem jest
wyłącznie podmiot, spełniający ustawowe przesłanki, bez względu na to, kto
z rzeczy faktycznie korzysta. Charakterystyczne jest także węższe ujęcie przedmiotu własności w sensie prawnym niż własności w sensie ekonomicznym.
Wzorem prawa rzymskiego systemy kontynentalne reprezentują raczej formalne podejście do własności. W odróżnieniu od tego stanowiska system anglosaski przyjmuje ekonomiczny punkt widzenia. Istotna jest rzeczywista pozycja
uprawnionego, a nie rozważania teoretyczne. W szczególności w systemie tym
nie dostrzega się potrzeby ograniczania przedmiotu prawa własności. Jeśli do
jakiegoś obiektu można zastosować reguły dotyczące własności, konstrukcje dogmatyczne nie powinny stać temu na przeszkodzie.
3.3. TREŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI W KODEKSIE CYWILNYM

W polskim systemie prawnym podstawowym przepisem dotyczącym prawa
własności jest art. 140 k.c. Brzmienie tego przepisu w sposób wyraźny nawiązuje
do definicji Bartolusa: Dominium est ius de re corporali perfecte disponendi, nisi
lege prohibeatur56. Definicja polskiego ustawodawcy jest jednak bardziej rozbudowana. Jednakże niektórzy autorzy dodatkowe elementy definicji z art. 140 k.c.
poddali gruntownej krytyce, podkreślając, że zamiast do osiągnięcia precyzji doszło w kodeksie do chaosu i rozmycia znaczenia57.
Abstrahując od oceny jakości unormowania, należy zwrócić uwagę na wykorzystanie przez polskiego ustawodawcę połączenia pozytywnego i negatywnego
sposobu definiowania prawa własności. Dla pierwszego z rozwiązań charakterystyczne jest wyliczenie uprawnień właściciela. Artykuł 140 stanowi w tym
względzie, że osoba uprawniona może „korzystać z rzeczy zgodnie ze społecznoW. Pańko, O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice 1984, s. 34.
R. A. Posner, Economic Analysis of Law, Boston–Toronto–London 1992, s. 31.
56
Bartolus, Opera omnia, Venezia 1615, V, s. 84: „Własność jest prawem dysponowania rzeczą materialną w zakresie niezakazanym przez ustawę”.
57
W. Rozwadowski, Definicje prawa własności w rozwoju dziejowym, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1984, t. XXXVI, s. 25.
54
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-gospodarczym przeznaczeniem prawa”. Jako najbardziej typowe sposoby korzystania ustawodawca wskazał pobieranie z rzeczy pożytków i innych dochodów.
Zdając sobie sprawę z trudności wskazania listy uprawnień właściciela, ustawodawca posłużył się zwrotem „w szczególności”, który podkreśla dopuszczalność innych sposobów korzystania z prawa własności. Za słuszne uznano także
wskazanie wprost w ustawie kompetencji właściciela do rozporządzania rzeczą.
Negatywna część określenia własności opiera się na wyłączeniu innych osób od
wpływu na rzecz i sposób korzystania z niej.
Wywodzone z pozytywnej części definicji prawa własności zawartej
w art. 140 k.c. uprawnienia właściciela określa się jako triadę, w której skład
wchodzi prawo do rozporządzenia rzeczą (ius disponendi), do korzystania z niej
(ius utendi-fruendi) i do jej posiadania (ius possidendi). Należy podkreślić, że dopiero uprawnienia te, ujęte łącznie, stanowią podstawę prawa własności. Wzięte
natomiast osobno, żadne z nich nie jest charakterystyczne wyłącznie dla prawa
własności58.
Nieco bardziej rozbudowaną typologię uprawnień właściciela przedstawił Jerzy Ignatowicz. Jako podstawowe atrybuty prawa własności, wskazane wprost
w art. 140 k.c., określił uprawnienie do korzystania z rzeczy i do rozporządzania
nią. Dopiero w ramach tego podziału Ignatowicz wskazał konkretne uprawnienia.
Na korzystanie z rzeczy składają się uprawnienie do jej posiadania, do używania
jej bez pobierania pożytków, następnie do pobierania pożytków i innych dochodów oraz uprawnienie do dyspozycji faktycznych, objętych łacińskim sformułowaniem ius abutendi. Z kolei uprawnienie do rozporządzania rzeczą umożliwia
właścicielowi wyzbycie się oraz obciążenie rzeczy. W skład pierwszego elementu
wchodzi przeniesienie własności oraz dyspozycje na wypadek śmierci. Element
drugi obejmuje nie tylko ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, lecz także stosunki obligacyjne, które dotyczą rzeczy, np. najem59.
Jak wskazywano powyżej, żadne z uprawnień właściciela nie jest wyłącznie typowe dla prawa własności. Ich wyróżnianie zrodziło jednak dyskusje na
temat znaczenia poszczególnych uprawnień zawartych w jego treści. Silnie
akcentowane było zwłaszcza uprawnienie do korzystania z przedmiotu własności. Własność miała przede wszystkim przynosić dochody. Zarówno rozporządzenie tym prawem, jak i uprawnienie do posiadania, były uznawane za środek
do osiągnięcia „pewności dochodów”60. Inne podejście do hierarchii uprawnień
właściciela prezentował Andrzej Stelmachowski. Krytykując stanowisko wyłącznie ekonomiczne, wskazał na posiadanie jako najważniejszy element prawa
własności. Powołując się na argumenty natury socjologicznej, psychologicznej
oraz historycznej, Stelmachowski dowodził, że własność jest czymś więcej niż
tylko sposobem osiągania korzyści majątkowych. Na gruncie prawnym ma o tym
A. Stelmachowski, [w:] E. Gniewek [red.], System prawa…, s. 232.
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2009, s. 65.
60
R. Ihering, Geist des römischen Rechts, cz. III, Leipzig 1865, s. 316 i n.
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świadczyć skarga windykacyjna, która w prawie polskim prowadzi do zwrotu
rzeczy właścicielowi. Autor ten nie kwestionuje możliwości wykonywania prawa
własności w sytuacji, gdy rzecz jest w posiadaniu zależnym albo dzierżeniu innej
osoby. Podkreśla jednak, że „władztwo wykonywane bezpośrednio, bez pośrednictwa dzierżyciela czy posiadacza zależnego, ma jak gdyby większy walor”61.
Nie kwestionując podstaw takiej konkluzji, należy, moim zdaniem, podchodzić do niej ostrożnie. Własność w prawie polskim nawiązuje – za pośrednictwem zachodnioeuropejskich kodeksów cywilnych – do konstrukcji rzymskich.
Szczególnie w prawie klasycznym wyraźne było rozróżnienie między własnością
jako stanem prawnym a posiadaniem jako stanem faktycznym. Stwierdzenie, że
własność wykonywana bezpośrednio ma większy walor, może prowadzić do zatracania ścisłości rozróżnienia własności i posiadania. Uprawnienia właściciela
wywodzone z art. 140 k.c. należy traktować jako całość. Wykonywanie albo niewykonywanie któregokolwiek z nich nie powinno wpływać na ocenę wartości
własności, która jest instytucją jednolitą.
Jeśli chodzi o negatywną stronę określenia własności z art. 140 k.c., wyłącza
ona wszystkie osoby poza właścicielem z wpływu na korzystanie i rozporządzanie rzeczą62. Jednak wyłączenie to nie jest absolutne i w pewnych sytuacjach,
np. przewidzianych w art. 142 k.c. czy art. 149 k.c., jest dopuszczalna ingerencja
osoby trzeciej.
3.4. GRANICE PRAWA WŁASNOŚCI

W określaniu treści prawa własności istotne znaczenie ma zagadnienie granic,
w jakich uprawniony może korzystać z rzeczy i dysponować nią. Według Jana
Wasilkowskiego, art. 140 k.c. w ogóle nie daje podstaw do budowania w polskim
systemie prawnym triady uprawnień właściciela. Jedynym ich wyznacznikiem są
wskazane w tym przepisie granice prawa własności63. Są one wyznaczane przez
ustawy, zasady współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa.
Najmniej kontrowersyjnym elementem tworzącym granice prawa własności
są ustawy. Ich ogólne wskazanie świadczy o konieczności uwzględniania w tym
zakresie całości ustawodawstwa64, również wykraczającego poza zakres prawa
cywilnego. Granice prawa własności mogą bowiem wynikać także z przepisów
np. prawa administracyjnego. Przykładem takich ustawowych granic prawa włas
61
A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 179 i n.; także: A. Stelmachowski, [w:] E. Gniewek [red.], System prawa…, s. 233.
62
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo…, s. 66.
63
J. Wasilkowski, Pojęcie własności we współczesnym prawie polskim, Warszawa 1972,
s. 28.
64
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo…, s. 67.
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ności jest wspomniany już art. 142 k.c. W ustawodawstwie dotyczącym własności
konieczne jest uwzględnienie norm konstytucyjnych, w szczególności art. 64 ust.
3 Konstytucji RP. Warto zwrócić uwagę, że przepis ten wyznacza dopuszczalne
ramy ograniczenia prawa własności, podczas gdy art. 140 k.c. wspomina o granicach. Ta różnica terminologiczna stała się podstawą dyskusji o „wewnętrznym” i „zewnętrznym” ograniczaniu własności65. O ile pierwsze pokrywałoby
się z granicami prawa własności wyznaczającymi jego cywilistyczną treść, o tyle
drugie dotyczyłoby norm o charakterze głównie administracyjnym, regulujących
sposób korzystania z tego prawa.
Koncepcja ta mogłaby oznaczać, że to ustawa zwykła określała pojęcie użyte
w konstytucji i każda zmiana kodeksu cywilnego prowadziłaby w tym zakresie do zmiany rozumienia przepisów konstytucyjnych. Własność, której jedynie
zewnętrzne ograniczenia podlegają unormowaniu konstytucyjnemu, mogłaby za
każdym razem mieć inną treść. Byłoby to zaprzeczeniem nadrzędności konstytucji – nadrzędność ta wynika z jej art. 8 ust. 1. Co więcej, określając treść prawa
własności, ustawodawca byłby ograniczony wyłącznie ogólnymi formułami, wynikającymi przede wszystkim z art. 2 Konstytucji RP. W dogłębnej analizie tego
problemu Kamil Zaradkiewicz wskazał jednak, że konstytucyjne przepisy dotyczące własności pełnią inną rolę. Mają one gwarantować „indywidualną wolność
w sferze dysponowania majątkiem”66, a przepisy kodeksu cywilnego jedynie tę
gwarancję realizują. Przepisy kodeksu powinny być więc ukształtowane w sposób odpowiadający wymaganiom konstytucyjnym.
Drugi element wyznaczający granice prawa własności, czyli zasady współżycia społecznego, to przyjmowane w społeczeństwie wartości, które służą
uelastycznieniu prawa67. Tę klauzulę generalną zastosowano w art. 140 k.c. ze
względu na konieczność dostosowywania treści danej instytucji prawnej do przemian społecznych68. Nie sposób określić z góry, czy dane zachowanie pozostaje w zgodzie z zasadami współżycia społecznego69. Nie jest to stan do końca
korzystny, gdyż tak ważną instytucję jak własność reguluje się przez odesłanie
poza system prawny. Z jednej strony zapewnia to elastyczność i dynamikę prawa
własności70, ale z drugiej może powodować niepewność co do jego treści.
Z zasadami współżycia społecznego jako wyznacznikiem granic prawa własności wiąże się także problem stosunku art. 140 k.c. do art. 5 k.c. Nie ma wątpliH. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne, Warszawa 2012, s. 302.
K. Zaradkiewicz, Instytucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja prawa podstawowego własności i jej urzeczywistnienie w prawie prywatnym, Warszawa 2013, s. 213.
67
Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005, s. 40.
68
J. Wasilkowski, Pojęcie własności…, s. 52.
69
A. Stelmachowski, [w:] E. Gniewek [red.], System prawa…, s. 242; do zasad współżycia
społecznego jako granic prawa własności odwołał się Sąd Najwyższy m. in. w wyroku z dnia
28 czerwca 2005 r., I CK 14/05.
70
T. Dybowski, Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (rei vindicatio – actio negatoria), Warszawa 1969, s. 69.
65
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wości, że pierwszy z nich nie jest jedynie powtórzeniem drugiego w części dotyczącej zasad współżycia społecznego71. Przede wszystkim zwraca uwagę inny cel
obu tych regulacji, a w związku z tym odmienne zastosowanie. Artykuł 5 k.c. jest
ogólną normą dotyczącą wykonywania praw podmiotowych. Mamy tu więc do
czynienia z sytuacją dynamiczną. Z kolei art. 140 k.c. określa treść prawa, czyli
pewien stan72. O ile w przypadku pierwszego przepisu ocena zgodności z zasadami współżycia jest dokonywana w konkretnej sytuacji, o tyle ocena granic prawa
własności przez pryzmat zasad współżycia społecznego dokonuje się w sposób
do pewnego stopnia abstrakcyjny, uwzględniający sytuację typową dla danych
stosunków73.
Ostatnim elementem służącym do wyznaczania granic prawa własności jest
jego społeczno-gospodarcze przeznaczenie. Uznaje się, że klauzula ta, zawsze
występująca razem z zasadami współżycia społecznego, ma za zadanie podkreślić, że treść prawa własności powinna uwzględniać jego ogólnospołeczne
przeznaczenie74. Łączne występowanie klauzuli społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa z zasadami współżycia społecznego określa zakres działania tej
pierwszej. Nie może ona pozbawić uprawnionego prawa własności, ani iść dalej
w skutkach niż zasady współżycia społecznego. Warto podkreślić brak związku
między przeznaczeniem prawa a jego aktualnym wykorzystaniem. Fakt, że jakąś
rzecz (w szczególności nieruchomości) wykorzystywano przez wiele lat w określony sposób, nie determinuje jej przeznaczenia.
Po przemianach 1989 r. podkreślano, że klauzula społeczno-gospodarczego
przeznaczenia prawa stanowi anachronizm75 powiązany z ideologią marksistowską76. Wydaje się jednak, że mimo krytyki funkcjonowanie społeczno-gospodarczego przeznaczania prawa jako wyznacznika granic własności jest niezagrożone.
3.5. POZYCJA WŁAŚCICIELA

Interesującą koncepcję pozycji właściciela zaproponował Alfred Klein. Przedstawił on prawo własności jako wielostronny stosunek prawny. W jego ramach
tylko jedna osoba (właściciel) jest uprawniona, a pozostałe są zobowiązane, czyli
znajdują się w pozycji dłużników77. Podkreślając rozróżnienie na strony i podIbidem, s. 71.
J. Wasilkowski, Pojęcie własności…, s. 52.
73
T. Dybowski, Ochrona własności…, s. 72.
74
A. Stelmachowski, [w:] E. Gniewek [red.], System prawa…, s. 244.
75
M. Safjan, Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), „Państwo
i Prawo” 1990, z. 11, s. 58.
76
Z. Radwański, Czy klauzula generalna społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa
powinna określać treść prawa własności, [w:] Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego
Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005, s. 228.
77
A. Klein, Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego, Wrocław 1976, s. 15.
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mioty wchodzące w ich zakres, Klein wykluczył postrzeganie prawa własności
jako stosunku dwustronnego, w którym po stronie zobowiązanej występuje wielość podmiotów. Wynika to z faktu, że zachowanie jednego ze zobowiązanych
nie wpływa na sytuację prawną pozostałych. Poza tym zakres obowiązków niewłaścicieli może się od siebie różnić78.
Ponieważ w stosunku prawnym prawa jednej strony są skorelowane z obowiązkami drugiej, dopuszczalne zachowania można przedstawić na dwa sposoby.
Klein uznał za czytelniejsze opisanie stosunku prawnego własności od strony
obowiązków. Niewłaściciele są zobowiązani do świadczenia w postaci znoszenia
(pati) zachowania właściciela79. Poza tym powinni się oni powstrzymać od twierdzeń mających na celu przypisanie im prawa własności80. Co istotne, treść tego
stosunku prawnego jest zawarta wyłącznie w normach prawa powszechnie obowiązującego. Na jego kształt nie wpływają czynności prawne. Oczywiście mogą
się one odnosić do przedmiotu własności, jednak ich dokonanie stworzy jedynie
nowe stosunki prawne, pozostając bez wpływu na stosunek prawny własności81.
Inaczej pozycję właściciela postrzegał Walerian Pańko. Wysunął on propozycję domniemanej generalnej kompetencji właściciela. Wydaje się, że teorię tę
uznano za konstrukcję najlepiej łączącą uprawnienia właściciela do rzeczy z licznymi ograniczeniami jego prawa82. Koncepcja domniemania kompetencji nie daje
właścicielowi złudy nieograniczoności jego praw. Możliwość i konieczność istnienia granic prawa własności jest bowiem oczywista. Jednak idea ta daje uprawnionemu pewność, że to na osobach trzecich spoczywa ciężar udowodnienia tych
ograniczeń. Granice własności poznaje się więc dopiero w działaniu, kiedy jakikolwiek podmiot wykaże, że dane uprawnienie nie wchodzi w jej skład83.
Niewątpliwą zaletą takiego pojmowania pozycji właściciela jest jego kompromisowość między dwoma prądami kształtującymi prawo własności. Z jednej
strony jest uwzględniona niezbędna swoboda w rozporządzaniu tym prawem
i jego przedmiotem przez właściciela, i to zakreślona możliwie szeroko. Z drugiej strony jest widoczny silny prąd podkreślający istnienie granic i ograniczeń
własności oraz akcentujący jej społeczną rolę. Idea domniemanej kompetencji
właściciela gwarantuje mu silną pozycję, lecz nie daje mu obietnicy całkowitego
monopolu w stosunku do rzeczy. Nie musi on uzasadniać swojego zachowania
w stosunku do przedmiotu. Dopóki ktoś nie wykaże, że przysługuje mu prawo
skuteczne wobec właściciela, ten nie musi uwzględniać jego roszczeń84. Wydaje
się, że koncepcja ta najlepiej opisuje pozycję właściciela.
Ibidem, s. 16.
Ibidem, s. 20.
80
Ibidem, s. 37.
81
Ibidem, s. 38.
82
A. Stelmachowski, [w:] E. Gniewek [red.], System prawa…, s. 229.
83
W. Pańko, O prawie własności…, s. 75.
84
Ibidem, s. 76 i n.
78

79

300

Bartłomiej Woźniak
3.6. CECHY PRAWA WŁASNOŚCI

Prawo własności w polskim porządku prawnym jest prawem bezwzględnym, tzn. skutecznym erga omnes. Bezwzględność jest cechą charakterystyczną
wszystkich praw rzeczowych. Jednak w przypadku własności skuteczność erga
omnes jest jej cechą immanentną. O ile można wyobrazić sobie wykonywanie
uprawnień wynikających z pozostałych praw rzeczowych na podstawie stosunków obligacyjnych, o tyle w polskim systemie prawnym własność skuteczna tylko wobec niektórych podmiotów stanowi contradictio in adiecto85. W literaturze
podkreśla się, że bezwzględny charakter prawa własności najpełniej objawia się
w sposobach jej ochrony. Intensywność ochrony własności, przejawiająca się
w kompetencji do wykluczenia jakiejkolwiek ingerencji osób nieuprawnionych,
przekracza intensywność ochrony stosunków względnych86. Obowiązek nieingerowania w uprawnienia właściciela spoczywa na ogóle osób87, a normy zawierające ten obowiązek mają charakter iuris cogentis.
Wśród cech prawa własności w polskim systemie prawnym istotne jest jego
ograniczenie wyłącznie do przedmiotów materialnych. Podstawę prawną takiego
wniosku stanowi art. 140 k.c. w związku z art. 45 k.c. Przyjęte w polskim prawie
cywilnym rozwiązanie jest zgodne z rozwiązaniami rzymskimi, ale nie jest to
jedyna możliwość. Jak podkreślano wcześniej, ograniczenie przedmiotu prawa
własności w prawie rzymskim wyłącznie do obiektów materialnych wynikało
raczej z potrzeb gospodarczych niż konstrukcji dogmatycznych. Teoretycznego
uzasadnienia takiego stanowiska należy szukać dopiero w późniejszej interpretacji źródeł rzymskich88. Jeśli chodzi o kodyfikacje nowożytne, francuski kodeks
cywilny z 1804 r. nie wprowadził rozróżnienia na rzeczy materialne i niematerialne. W drodze interpretacji uznano jednak, że postęp życia prawnego sprawił,
że do kategorii dóbr (biens) należy zaliczyć nie tylko przedmioty materialne, ale
także niematerialne aktywa majątkowe, np. wierzytelności, renty, prawa autorskie i wynalazcze89. Podział na rzeczy materialne i niematerialne został przewidziany wprost przez austriacki kodeks ABGB90. Z kolei ustawodawca niemiecki
w § 90 kodeksu cywilnego BGB ograniczył pojęcie rzeczy do przedmiotów materialnych91, jednak stanowisko takie stało się obiektem krytyki części uczonych92.

A. Stelmachowski, [w:] E. Gniewek [red.], System prawa…, s. 231.
J. Wasilkowski, Pojęcie własności…, s. 47.
87
T. Dybowski, Ochrona własności…, s. 87.
88
W. Dajczak, Dyskusja o zakresie przedmiotowym własności…, s. 27.
89
M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. 1, Paris 1920, s. 657.
90
§ 292 ABGB: Körperliche Sachen sind diejenigen, welche in die Sinne fallen; sonst heißen
sie unkörperliche; z. B. das Recht zu jagen, zu fischen und alle anderen Rechte.
91
§ 90 BGB: Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.
92
Na przykład: O. Gierke, Deutsches Privatrecht. Allgemeines Teil und Personenrecht, t. 1,
Lepzig 1895, s. 271.
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Również w polskiej nauce prawa są spotykane głosy krytyczne dotyczące
uznania za przedmiot własności wyłącznie obiekty materialne. Przykładem może
być opracowanie przez Fryderyka Zolla pojęcia praw do rzeczowych podobnych.
Szukając w systemie prawnym miejsca dla uprawnień związanych z utworami
literackimi, muzycznymi, wynalazkami oraz częściami przyrody niewyodrębnionymi lub niedostatecznie wyodrębnionymi z całości, do których nie można
zastosować określenia „rzecz”, Zoll uznał, że najbliżej im do praw rzeczowych93.
Podobnie należy potraktować, zdaniem tego autora, przedsiębiorstwo94, którego znaczenie odbiega w rozumieniu Zolla od definicji zawartej w art. 551 k.c.
Koncepcja ta, nie została jednak przyjęta w projekcie prawa rzeczowego Komisji
Kodyfikacyjnej, którego pierwsze czytanie ukończono 5 czerwca 1937 r.: wzorem BGB projekt ten za rzeczy uznawał wyłącznie przedmioty materialne95. Fryderyk Zoll, postulujący już we wcześniejszych pracach, by konstrukcje prawne,
przyjęte w zakresie przedmiotów materialnych, wykorzystać do dóbr niematerialnych96, uznał propozycję Komisji Kodyfikacyjnej za błędną97. Na gruncie
obowiązującego obecnie kodeksu cywilnego z 1964 r. zbyt „rzeczowe” postrzeganie przedmiotu własności poddał krytyce Walerian Pańko. Autor ten stawia
za wzór pragmatyczne ujęcie common law, w którym postrzeganie przedmiotu
własności nie jest tak zdogmatyzowane jak w prawie polskim98. Szersze ujęcie
przedmiotu prawa własności, uwzględniające w szczególności własność złóż,
własność energii elektrycznej i własność czynnych mas majątkowych, postulował
także Andrzej Stelmachowski99.
Co istotne, mimo wyodrębnienia w art. 46 k.c. kategorii nieruchomości
i przedmiotów ruchomych konstrukcja prawa własności pozostaje identyczna
w stosunku do obydwu rodzajów rzeczy. Znaczenie nieruchomości sprawiło, że
przewidziano wiele uregulowań szczególnych dotyczących przedmiotów tego rodzaju100. Również sposób wykonywania prawa własności jest do pewnego stopnia
uzależniony od rodzaju rzeczy101, ale ogólne zasady są takie same dla obydwu
kategorii.

F. Zoll, Prawa rzeczowe na ziemiach polskich, Warszawa–Kraków 1920, s. 20 i n.
Ibidem, s. 38 i n.
95
Projekt prawa rzeczowego uchwalony w pierwszym czytaniu przez podkomisję prawa rzeczowego Komisji Kodyfikacyjnej, Warszawa 1937, s. 5.
96
F. Zoll, Przedsiębiorstwo – przedmiotem własności, „Przegląd Prawa i Administracji”
1925, nr 50, s. 125.
97
F. Zoll, Zagadnienia kodyfikacyjne z zakresu prawa rzeczowego, „Przegląd Notarialny”
1936, nr 9, s. 231.
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W. Pańko, O prawie własności…, s. 39 i n.
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A. Stelmachowski, Przedmiot własności w prawie cywilnym, „Studia Iuridica” 1994, t. 21,
s. 111.
100
A. Stelmachowski, [w:] E. Gniewek [red.], System prawa…, s. 220.
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A. Klein, Elementy stosunku prawnego…, s. 40 i n.
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Elastyczność prawa własności uwidacznia się, gdy zostaną zniesione nałożone nań ograniczenia. Prawo własności wraca wtedy każdorazowo do swojego
„pierwotnego kształtu”102. Istotne jest, że następuje to z mocy prawa natychmiast
po zniesieniu wspomnianych ograniczeń. Jest to cecha właściwa jedynie prawu
własności, wyróżniająca je spośród innych praw rzeczowych103. Żadne ograniczenia nie są w stanie na trwałe zmienić istoty prawa własności. Możliwe jest
jedynie czasowe wyłączenie pewnych kompetencji właściciela. Czasowość ta
może trwać bardzo długo, jednak ostatecznie prawo własności zawsze wraca do
pierwotnego kształtu. Odpowiada to koncepcji domniemanej kompetencji właściciela. Kiedy inna osoba przestaje sobie rościć prawo do wykonywania jakiegoś
związanego z prawem własności uprawnienia albo nie może wykazać podstawy
takiego działania, właściciel ma prawo przypuszczać, że powróciło ono do sfery
jego uprawnień.
Przewidziana w polskim systemie prawnym nieograniczoność prawa własności w czasie jest jedną z najważniejszych cech własności w całym prawie kontynentalnym104. Należy podkreślić, że nie oznacza to bynajmniej, iż własność
w ogóle nigdy nie wygasa albo że nie może zmienić podmiotu. Chodzi tylko
o to, że trwa ona przez czas z góry nieokreślony. Sam okres trwania tego prawa
w konkretnych przypadkach nie ma znaczenia. Przy czasowym prawie własności
mamy do czynienia z dwoma właścicielami – aktualnym i przyszłym105. Prawo
własności przysługuje obecnemu właścicielowi przez ściśle określony czas, a następnie z mocy prawa przechodzi na właściciela przyszłego. Ten nie jest związany
skutkami rozporządzeń dokonanych przez obecnego właściciela. Skutki te ustają
ex lege w momencie upływu terminu, z mocy którego własność przechodzi na
właściciela przyszłego106. Wykluczenie własności czasowej w prawie polskim nie
wynika z definiującego prawo własności art. 140 k.c., lecz z art. 157 k.c., wykluczającego przenoszenie własności nieruchomości pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu oraz z zasady numerus clausus praw rzeczowych107.
Charakterystyczne dla polskiego prawa własności jest także istnienie jednego tytułu do rzeczy. Wyklucza to własność podzieloną funkcjonalnie. W ramach
tej konstrukcji jest możliwe wskazanie kilku właścicieli danej rzeczy, których
uprawnienia ograniczają się do ściśle wskazanych atrybutów prawa własności.
Najlepszym przykładem jest średniowieczne dominium directum i dominium
A. Stelmachowski, [w:] E. Gniewek [red.], System prawa…, s. 229.
T. Dybowski, Ochrona własności…, s. 59.
104
W. Pańko, O prawie własności…, s. 112.
105
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo…, s. 75.
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J. Wasilkowski, Pojęcie własności…, s. 54. W prawie polskim własność czasowa istniała
na mocy dekretu z dnia 11 października 1946 r. Prawo rzeczowe. Zgodnie z art. 111 tego dekretu
z nadejściem terminu powrotu wszystkie prawa rzeczowe ustanowione na nieruchomości w czasie trwania własności czasowej wygasały, chyba że były ustanowione za zgodą uprawnionego do
powrotu.
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K. Zaradkiewicz, Instytucjonalizacja wolności majątkowej…, s. 329.
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utile. Niedopuszczalność własności podzielonej wynika w prawie polskim z zasady numerus clausus praw rzeczowych. Ponieważ podmioty prawa nie mogą
samodzielnie kreować praw rzeczowych nieprzewidzianych przez ustawodawcę,
jest także wykluczone wprowadzanie rodzajów własności odmiennych od własności kodeksowej108. Możliwe jest dopuszczenie innych osób do wykonywania
niektórych uprawnień właściciela, lecz każdorazowo dokonuje się to za pomocą
ograniczonych praw rzeczowych albo stosunków zobowiązaniowych. Wykluczając możliwość dzielenia tytułu do rzeczy, polskie prawo cywilne nawiązuje tym
samym do klasycznych koncepcji rzymskich.

4. WŁASNOŚĆ W COMMON LAW
4.1. HISTORYCZNY ROZWÓJ PRAWA WŁASNOŚCI

Prawo własności jest w systemie anglosaskim głęboko zakorzenione w historycznym rozwoju społeczeństwa i prawa. Czasami trudno jest wręcz odróżnić,
co jest już tylko historyczną zaszłością, a co należy do prawa obowiązującego.
W systemie anglosaskim wyraźnie widać dynamiczny charakter prawa własności, a przy tym jego naturę dużo bardziej ewolucyjną niż rewolucyjną109.
Najistotniejszy dla ogólnej charakterystyki własności w common law wydaje się najwcześniejszy etap rozwoju prawa po podboju Anglii przez Wilhelma
Zdobywcę. Z tego okresu wywodzi się istotny, choć oficjalnie zniesiony w 1925
r.110, podział na real property, odpowiadającą w zasadzie pojęciu nieruchomości,
i personal property, do której zalicza się ruchomości oraz przedmioty, których
prawo polskie nie uznaje za rzeczy, np. wierzytelności, udziały w spółkach. Średniowieczny okres prawa angielskiego okazał się także decydujący ze względu
na ówczesne stosunki feudalne. Dla prawa angielskiego, które nie doświadczyło
recepcji prawa rzymskiego, a w czasach nowożytnych wstrząsu kodyfikacji, właśnie feudalizm jest najistotniejszym elementem wpływającym na współczesny
kształt tego prawa. Co więcej, powstały na skutek podboju Normanów feudalizm
angielski przedstawiał wiele unikalnych elementów.
Charakterystyczne dla Anglii było stworzenie systemu feudalnego odgórnie
w wyniku podboju. Wilhelm Zdobywca nadawał określone grunty, by wynagrodzić swoich zwolenników. Nie przenosił przy tym własności, gdyż nieruchomości
były oddawane jedynie do używania. Lennicy króla przyznawali je na podobnych
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo…, s. 119.
J. W. Bruce, J. W. Ely, Jr., Cases and Materials on Modern Property Law, St. Paul, Minn.,
1994, s. V.
110
N. Henderson, Green and Henderson: Land Law, London 1988, s. 8.
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zasadach drobniejszym rycerzom tworzącym drabinę feudalną, na szczycie której stał król jako właściciel całej ziemi w państwie111. Późniejsze przemiany ograniczały rolę obowiązków wynikających z nadania i wzmacniały pozycję dzierżących je osób. Utrzymano jednak generalną zasadę, że całość ziemi należy do
króla (obecnie do Skarbu Państwa – Crown). Pozostałe osoby mogą nosić jedynie
tytuł dzierżawcy (tenant), tzn. mają określane prawa na nieruchomości, które służą ochronie ich pozycji, także w stosunku do Skarbu Państwa112.
Początkowo stosunki feudalne i związane z nimi nadania ziemskie miały
charakter ściśle osobisty. Najpierw zwyczajem, a z czasem obowiązkiem seniora
stało się przyjmowanie hołdu od dziedziców wasala. Oznaczało to, że przy zachowaniu pozornie osobistego charakteru stosunku prawnego, po stronie dzierżawcy
feudalnego powstało prawo związane z nieruchomością, kształtem odpowiadające prawu rzeczowemu (interest in the land), mające dodatkowo charakter
dziedziczny. Terminem określającym to prawo jest tenant’s estate113. Po uznaniu dziedziczności tych praw następnym krokiem było uznanie ich zbywalności.
W treści nadania było jednak możliwe ograniczenie obu tych cech114.
Za zwieńczenie procesu odchodzenia prawa własności od porządku feudalnego uchodzi Law of Property Act 1922. Ustawa ta ostatecznie wyeliminowała obciążenia gruntów i zniosła różnice pomiędzy różnymi stopniami drabiny
feudalnej. Ponadto wyeliminowała ona zróżnicowanie oparte na różnych podstawach nadań ziemskich115. Jedyną formą dzierżawy lennej istniejącą obecnie
jest socage116, w praktyce gwarantująca uprawnienia analogiczne do własności na
kontynencie. Nie zdecydowano się jednak na definitywne wyeliminowanie średniowiecznego dziedzictwa117 i przyjęcie kontynentalnej konstrukcji własności
alodialnej.
4.2. TERMINOLOGIA PRAWA WŁASNOŚCI

Badanie prawa własności w systemie common law jest utrudnione ze względu
na jego specyfikę terminologiczną. Prawo anglosaskie nie tylko operuje pojęciami
nieobecnymi w prawie kontynentalnym, jak np. tenant’s estate, lecz także nadaje
R. Megarry, H. W. R. Wade, The Law of Real Property, London 1984, s. 12.
N. Henderson, Green and Henderson…, s. 3.
113
Dosłowne tłumaczenie jako „majątek dzierżawcy”, ewentualnie „interes dzierżawcy” nie
oddaje znaczenia tego terminu, dlatego słowo estate nie jest tłumaczone na język polski. Zgodnie
ze słownikiem Black’s Law Dictionary rzeczownik estate oznacza ilość, stopień, naturę i jakość
interesów (praw) danej osoby w stosunku do nieruchomości albo innego przedmiotu własności,
w szczególności oznacza to uprawnienia posesoryjne związane z nieruchomością i wskazuje na
czas trwania uprawnienia.
114
P. Birks [red.], English Private Law, Oxford 2000, s. 225.
115
Zob.: R. Megarry, H. W. R. Wade, The Law…, s. 12–27.
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Ibidem, s. 32.
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Ibidem, s. 37.
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odmienną treść terminom istniejącym w innych systemach. Największym problemem jest znaczenie terminu podstawowego dla niniejszej pracy, czyli własności.
Konrad Osajda wskazuje na istnienie w prawniczym języku angielskim trzech
bliskoznacznych terminów: ownership, property i patrimony. Co do ostatniego
z nich autor wskazywał, że jest on używany do oznaczenia własności w prawie
kontynentalnym. Pojęcie property natomiast, które odgrywa istotniejszą rolę,
może określać mienie jako zespół aktywów, bliski konstytucyjnemu rozumieniu własności w prawie polskim. Z kolei ownership oznacza instytucję zbliżoną
do własności w prawie cywilnym i jest rozumiane jako najpełniejsze prawo do
rzeczy118.
Nie kwestionując tych uwag, konieczne wydaje się ich skomentowanie. Najdalej idące wątpliwości budzi rozumienie terminu patrimony. Pierwszym jego
znaczeniem podawanym przez uznany słownik Black’s Law Dictionary jest majątek odziedziczony po ojcu lub innych przodkach, dziedzictwo. Drugie z podawanych znaczeń istotnie odnosi się do systemu civil law, jednak w kontekście
egzekucji wierzytelności w odniesieniu do majątku, z którego wierzyciel może
zostać zaspokojony119. Brakuje natomiast potwierdzenia, jakoby termin ten służył
w civil law do ogólnego oznaczania własności.
Jeśli chodzi o property i ownership, ich słownikowe znaczenie jest zbliżone.
Property definiuje się jako prawo do posiadania, używania i korzystania z określonej rzeczy ruchomej lub nieruchomości, przy czym pojęcie to jest przedstawiane jako wiązka praw (bundle of rights). Poza tym może ono oznaczać każdą rzecz,
na której możliwe jest prawo posiadania120. Cechami property jest zbywalność
i wyłączność121, przy czym najistotniejsza wydaje się właśnie możliwość wyłączenia innych osób z korzystania z przedmiotu property122.
Z kolei ownership oznacza według słownika wiązkę praw pozwalających na
używanie, zarządzanie i korzystanie z przedmiotu własności (property), włączając w to prawo do przeniesienia go na inną osobę. Nieodłączną cechą ownership
jest prawo do posiadania rzeczy bez względu na to, kto sprawuje nad nią rzeczywistą kontrolę. Prawa wynikające z ownership charakteryzują się ogólnością,
trwałością i dziedzicznością123. Ownership, jako jeden z elementów property
wskazuje, kto jest ostatecznie uprawniony do używania, a nawet zużycia danego
przedmiotu. Z ownership mogą być wydzielone węższe uprawnienia124 i może
118
K. Osajda, Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych common law
i civil law, Warszawa 2009, s. 249–251.
119
B. A. Garner [red.], Black’s Law Dictionary, ed. 9, 2009, s. 1242.
120
Ibidem, s. 1335.
121
R. J. Smith, Property law, London 2003, s. 3.
122
E. H. Rabin, R. R. Kwall, J. L. Kwall, Fundamentals of Modern Property Law, New York
2000, s. 1.
123
B. A. Garner [red.], Black’s Law…, s. 1215.
124
R. A. Cunnigham, W. B. Stoebuck, D. A. Whitman, The Law of Property, St. Paul, Minn.,
1993, s. 6.
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się zdarzyć, że ze względu na ustanawiane na danej rzeczy prawa, np. na podstawie umowy najmu, prawo do korzystania przysługuje innym osobom. Ownership
przysługuje jednak wyłącznie podmiotowi, do którego ostatecznie trafia dany
przedmiot125. Podnosi się, że funkcjonowanie konstrukcji ownership jest przydatne w systemie prawnym, jednak jej brak nie stałby na przeszkodzie funkcjonowaniu innych uprawnień wchodzących w skład property, tj. praw dotyczących
rzeczy skutecznych wobec osób trzecich126.
Rozszerzając tak podany opis obu pojęć, warto zaznaczyć, że niejasność pojęcia property podkreśla się również w literaturze anglosaskiej. Podstawą jego
istnienia jest ograniczony zasób dóbr. Jak już zaznaczono, property może oznaczać rzecz jako przedmiot, prawa albo samo prawo dotyczące tej rzeczy. Mimo
popularności pierwszego ze znaczeń poprawne prawniczo jest drugie z nich.
Przedmioty jako takie nie stanowią property, a jedynie można mieć na nich property rights127. Uwagi o skuteczności wypływających z property praw oraz o jej
generalnej zbywalności128, w połączeniu z rozważaniami o istnieniu numerus
clausus praw związanych z property129, wskazywałyby szerokie rozumienie tego
terminu. Nie oznaczałby więc on własności w sensie kontynentalnym jako jednego z praw rzeczowych. Byłoby to raczej pojęcie ogólniejsze130, używane do określenia zbioru czy też kategorii praw lub interesów, jakie można mieć w stosunku
do przedmiotu tego prawa. Mogą one wszystkie przysługiwać jednej osobie, jednak nie ma przeszkód, by uprawnionych było kilka osób, z których każda ma
monopol na wykonywanie danego wycinka property rights w ściśle oznaczonych
granicach131.
Najbliższy znaczeniowo polskiemu pojęciu własności byłby więc termin
ownership. Choć dotyczą go niejasności analogiczne do omówionego już pojęcia property, związane z oznaczeniem prawa albo samego przedmiotu, budzi on
jednak najmniej wątpliwości. Ownership opisuje się jako jedno z praw stanowiące część property. Jest ono najszerszym z nich, umożliwiającym uprawnionemu najwyższy stopień dostępu do przedmiotu i kontroli nad nim132. Wydaje
się, że właśnie ownership jest najodpowiedniejszym angielskim terminem na
określenie własności w rozumieniu cywilistycznym. Jednakże przy posługiwaniu się tym terminem należy mieć na uwadze różnice między systemem civil law
i common law.

R. J. Smith, Property law…, s. 6.
Ibidem, s. 7.
127
P. Birks [red.], English Private Law…, s. 204.
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Ibidem, s. 205.
129
Ibidem, s. 206.
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R. J. Smith, Property law…, s. 4.
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Ibidem, s. 209.
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Ibidem, s. 218.
125

126

PRZESŁANKI HISTORYCZNE UJEDNOLICANIA PRAWA WŁASNOŚCI...

307

4.3. DOKTRYNY PRAWA WŁASNOŚCI

Jak już podkreślano, skomplikowanie anglosaskiego prawa własności wynika
w dużej mierze z jego średniowiecznej genezy. Ewolucyjne zmiany omijały podstawy systemu, nie naruszając feudalnego kształtu stosunków własnościowych.
Efektem takiego modelu rozwoju jest oparcie prawa własności na dwóch średniowiecznych doktrynach prawnych: doctrine of tenure i doctrine of estates133.
Niezbędne jest tu podkreślenie, że zasięg obu tych konstrukcji ogranicza się do
real property. Zarówno orzecznictwo, jak i literatura uznają za niedopuszczalne odnoszenie uprawnień, wynikających z obu doktryn, do własności ruchomej.
Podstawowym bogactwem w prawie feudalnym była bowiem ziemia i to regulacje prawne dotyczące ziemi były przedmiotem zainteresowania. Ruchomości
pozostawały niejako na uboczu głównego nurtu badań134.
Doctrine of tenure, związana z podbojem Anglii przez Normanów, oznacza,
że cała ziemia należy do Skarbu Państwa (Crown). Inne podmioty mogą z niej
korzystać tylko na podstawie nadań. Jedynie Korona może rościć sobie prawa
do tytułu własności, podczas gdy pozostałe osoby są wyłącznie dzierżawcami
(tenants)135. System ten był początkowo nader skomplikowany, gdyż opierał się na
nadaniach pochodzących z różnych tytułów i różnych szczebli drabiny feudalnej.
Stopniowe zmniejszanie różnorodności prawnej nadań zakończyło się uchwaleniem przez angielski Parlament Law of Property Act 1922. Ustawa ta pozostawiła
w mocy tylko jeden rodzaj dzierżawy feudalnej – freehold tenure136.
Druga z doktryn – doctrine of estate – była następstwem doctrine of tenure.
Dzierżawcy feudalnemu przysługiwało jedynie prawo o charakterze czasowym.
Należało więc zdefiniować okres jego trwania. Czyniła to właśnie doctrine of
estates, z której wynikały dwa wnioski. Po pierwsze, interesy w nieruchomościach (estates) mają ograniczony czas trwania. Po drugie, jest możliwe, by dwie
osoby miały jednocześnie w tej samej nieruchomości różne interesy137. Oznacza
to, że z wyjątkiem własności Skarbu Państwa każde prawo na nieruchomości jest
czasowo ograniczone138. Doktryna ta stanowi więc metodę podziału własności
nieruchomości w czasie139. O ile wskutek ustawy z 1922 r. doctrine of tenure
stanowi już tylko konstrukcję teoretyczną, oddziaływanie praktyczne doctrine of
estate jest wciąż widoczne

Również w tym przypadku, uznając polskie tłumaczenie za nieadekwatne do istoty omawianych doktryn, obydwa zwroty pozostawiam w języku angielskim.
134
B. Burke, Personal Property in a Nutshell, St. Paul, Minn., 1993, s. 380 i n.
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R. Megarry, H. W. R. Wade, The Law…, s. 14.
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N. Henderson, Green and Henderson…, s. 4.
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R. Megarry, H. W. R. Wade, The Law…, s. 14.
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M. J. Mossman, W. Flanagan, Property Law: Cases and Commentary, Toronto 1997, s. 236.
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4.4. RODZAJE WŁASNOŚCI W COMMON LAW

4.4.1. Real property i personal property

Pierwszym szczeblem podziału jest rozróżnienie uprawnień odnoszących się
do ruchomości i nieruchomości. Podział na real property, obejmującą prawa dotyczące nieruchomości, oraz personal property, w której skład wchodzą zarówno
prawa na przedmiotach materialnych, jak i niematerialnych, np. udziałach w spółkach czy wierzytelnościach, wynika z pochodzących ze średniowiecza różnic
w powództwach chroniących własność tych dóbr. Skargi rzeczowe, chroniące tak
istotną dla systemu feudalnego własność nieruchomą, pozwalały odzyskać jej posiadanie. Służące natomiast do ochrony własności ruchomej skargi in personam
zapewniały powodowi jedynie odszkodowanie za czyny niedozwolone140. Leżący
u podstaw prawa anglosaskiego podział na te dwie kategorie dóbr spowodował
odmienny rozwój regulacji prawnej. Interesy w stosunku do ruchomości musiały
być niepodzielne, bo codzienny obrót rzeczami, do których miałoby prawo wiele
osób, byłby nadmiernie skomplikowany141. Własność przedmiotów ruchomych
ma charakter alodialny, co odpowiada kontynentalnej konstrukcji własności,
wykluczającej podział tytułu oraz własność czasową. Do personal property nie
stosuje się więc doktryn odnoszących się do nieruchomości. Również instytucja
escheat, zakładająca powrót nieruchomości zmarłego bezdziedzicznie do właściciela, czyli Skarbu Państwa, nie znajduje tutaj zastosowania. W przypadku ruchomości Skarb Państwa występuje jedynie w pozycji ostatniego spadkobiercy142.
4.4.2. Leasehold

Uprawnienia związane z nieruchomościami były kształtowane przede wszystkim przez doctrine of estates, której założeniem było, że wszelkie interesy w nieruchomości są ograniczone w czasie. Ustawa z 1922 r. istotnie ograniczyła liczbę
tych interesów, wskazując jako podstawę systemu fee simple absolute. Jednakże
pozostałe interesy nie zostały zlikwidowane, a jedynie przesunięte do kategorii
equity. Poza tym wpływ rozwoju historycznego na współczesny wygląd danej
instytucji jest w prawie anglosaskim znacznie silniejszy niż w civil law. Sprawia
to, że wydaje się konieczne omówienie także tych estates, których współczesne
zastosowanie jest nieznaczne.
Pierwszy podział obejmuje wyróżnienie freehold i leasehold. Ponieważ obydwa rodzaje praw są tworem doctrine of estates, z definicji zakładają ograniczenie czasowe. Różnica polega na długości tego czasu. Przy freehold czas trwania
uprawnienia jest ograniczony, ale niepewny. Nie ma wątpliwości, że kiedyś
uprawnienie to wygaśnie, jednakże niemożliwe jest wskazanie konkretnej daty.
J. W. Bruce, J. W. Ely, Jr., Cases and Materials…, s. 172.
P. Birks [red.], English Private Law…, s. 264.
142
K. Osajda, Ustanowienie spadkobiercy…, s. 258.
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Jest to zazwyczaj określenie czasu związane ze śmiercią uprawnionego, jego
dziedziców czy też innych osób. Jeśli chodzi o leasehold, prawo to jest ograniczone w czasie, ale data jego wygaśnięcia jest ściśle określona i znana od początku
istnienia stosunku prawnego143.
Leasehold natomiast dotyczyło początkowo jedynie umownego prawa do zajmowania określonej nieruchomości i pod żadnym względem nie było traktowane
jako estate. Rozwój tej instytucji i udzielanie uprawnionym coraz szerszej ochrony sprawiły, że leasehold zaczęto traktować jako interes związany z nieruchomością, podobny do freehold144, mimo że miał on odeń mniejsze znaczenie. Nie było
to jednak związane z jego krótszym trwaniem. Prawo zezwalało na ustanowienie prawa najmu zarówno na 10, jak i na 1000 lat. Często trwało ono dłużej niż
ustanowione jedynie na czas trwania życia freehold145. Takie podejście do leasehold wynikało z faktu, że zapewniało ono „najmniejszy” spośród estates zakres
uprawnień. Lease-holder mógł bowiem obciążać swoją nieruchomość tylko prawami o charakterze zobowiązaniowym. Niedopuszczalne było wyprowadzenie
z leasehold prawa o charakterze freehold, choćby było ustanowione wyłącznie na
czas życia uprawnionego146.
4.4.3. Freehold

Zgodnie z powyższym interesy w nieruchomości składające się na uprawnienia typu freehold są ograniczone w czasie, jednak dokładne określenie daty
wygaśnięcia uprawnienia jest niemożliwe. Stosunki tego typu powstawały przez
przekształcenie nadania osobistego w prawo skuteczne erga omnes, czyli także
wobec nadającego147. Seniorom pozostawiono jednak możliwość kształtowania
czasu trwania tego uprawnienia w treści nadania. Przy tym formuły niezbędne
dla ukształtowania konkretnego uprawnienia były ściśle określone i wymagały precyzyjnego stosowania148. W ten sposób powstały trzy podstawowe typy
uprawnień kwalifikowane jako freehold: fee simple, fee tail i life estate.
Podstawowym rodzajem estate jest fee simple. Do jego ustanowienia służyła
formuła: „dla A i jego dziedziców”149. Dziedzice nie oznaczali w tym wypadku
wyłącznie spadkobierców A, lecz również wszelkie osoby, na które A – także
inter vivos – przeniósł daną nieruchomość i ich następców prawnych. Ze względu
na to ten rodzaj uprawnienia może trwać wiecznie, chyba że zgodnie z doctrine
of estates któryś z uprawnionych umrze bezdziedzicznie. Co do przestrzennego
zakresu tego prawa przez długi czas adekwatne było stwierdzenie glosatorów
R. Megarry, H. W. R. Wade, The Law…, s. 40.
Ibidem, s. 43.
145
Ibidem, s. 41.
146
Ibidem, s. 44.
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P. Birks [red.], English Private Law…, s. 225.
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R. Megarry, H. W. R. Wade, The Law…, s. 48.
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Cujus est solum, ejus est usque ad ceolum et ad inferos. Jednakże nowsze ustawodawstwo istotnie ograniczyło uprawnienia właściciela, zwłaszcza w zakresie
przestrzeni powietrznej dla ruchu lotniczego i własności kopalin150.
Fee simple jest najrozleglejszym interesem w stosunku do nieruchomości,
którą uprawniony może wykorzystać, używać, a nawet zniszczyć. Dopuszczalne
jest jego przeniesienie, zarówno inter vivos, jak i mortis causa. Rozległe uprawnienia związane z tym estate sprawiają, że pojawiają się głosy, iż nie jest to już
dzierżawa (tenure), lecz absolutna własność odpowiadająca zakresem instytucji
civil law151. Istotnie, pozycja uprawnionego do fee simple jest praktycznie niemal
identyczna jak sytuacja właściciela w prawie kontynentalnym. Jedyna różnica
polega na podtrzymywaniu teoretycznego ograniczenia czasowego tego uprawnienia i na konstrukcji przynależności całej ziemi do Skarbu Państwa.
Fee tail jest rodzajem interesu, który reformy z lat dwudziestych XX w.
przeniosły z common law rozumianego w sensie ścisłym do podsystemu equity.
Obecnie prawo to może być ustanowione jedynie w postaci trustu. W celu przeniesienia tego rodzaju estate należało użyć formuły „dla A i dziedziców z niego
zrodzonych”152. Ograniczała ona czas trwania uprawnienia do śmierci ostatniego
ze spadkobierców uprawnionego i ich spadkobierców. Pojęcie spadkobiercy należało przy tym rozumieć w ścisłym znaczeniu. Podstawową cechą fee tail była
niezbywalność, ograniczająca krąg osób uprawnionych do korzystania z nieruchomości153. Charakterystyczne dla fee tail jest każdorazowe istnienie uprawnień związanych z czasowym charakterem tego interesu, czyli tzw. remainder
i reversion. O uprawnieniach tych nie wspomina się przy omawianiu fee simple,
gdyż mimo teoretycznie czasowego charakteru w rzeczywistości jest ono bezterminowe154. Remainder oznacza przyszłe przeniesienie uprawnienia na osobę do
tej pory nieuprawnioną. Reversion to z kolei prawo dotychczas uprawnionego do
nieruchomości oddanej innej osobie w posiadanie w inny sposób niż fee simple155.
Uprawnienia te pozwalają na funkcjonowanie w systemie anglosaskim własności
podzielonej w czasie. Regulacje dotyczące fee tail obejmowały zarówno różne
rodzaje uprawnień tego typu, jak i sposoby przekształcenia tego interesu w prawo bezterminowe. Ustawa z 1922 r., zezwalając na ustanowienie fee tail jedynie
w razie tworzenia trustu, znacznie ograniczyła popularność tego rodzaju własności nieruchomości.
Trzecim rodzajem freehold jest life estate, które w najprostszym wariancie
ustanawia się „dla A”. Oznacza to, że wraz z jego śmiercią własność wraca do
pierwotnie uprawnionego. Nieco bardziej skomplikowaną formą tego uprawnieP. Birks [red.], English Private Law…, s. 227.
R. Megarry, H. W. R. Wade, The Law…, s. 59.
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“To A and the heirs of his body”; P. Birks [red.], English Private Law…, s. 226 i n.
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R. Megarry, H. W. R. Wade, The Law…, s. 78.
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nia jest life estate pur autre vie. W tym wypadku czas trwania uprawnienia jest
wyznaczany przez długość życia osoby trzeciej. Life estate pur autre vie może
zostać ustanowiony prostą formułą „dla A na czas życia X”. Uznaje się także,
że istnieje on w sytuacji, gdy dożywotni właściciel ustanawia life estate dla kogoś innego. Zasada nemo dat quod non habet sprawia, że w momencie śmierci
pierwotnego właściciela dożywotniego, wygasają także ustanowione przez niego
estates.
Dożywotni właściciel może czerpać dochody z przedmiotu własności, jednak
niedopuszczalne jest jego zniszczenie albo istotna zmiana156. Sytuacja uprawnionego z life estate jest szczególna. Choć ma w danym momencie najszersze
prawo do rzeczy, musi on uwzględniać prawa przyszłego właściciela. Dotyczy
to zwłaszcza gruntów leśnych oraz kopalin. W tym celu opracowano doctrine
of waste, określającą skutki dokonania istotnych zmian w nieruchomości. W zależności od charakteru zmiany i sposobu jej dokonania doktryna ta przewiduje
różnego rodzaju sankcje łącznie z pozbawieniem uprawnienia157.
Konstrukcja dożywotniej własności przypomina rzymskie użytkowanie. Należy podkreślić, że użytkowanie ma wyłącznie charakter ograniczonego prawa
rzeczowego. Tymczasem uprawnionego do life estate traktuje się jako właściciela
czasowego. Rozróżnienie to, stawiające uprawnionych na dwóch różnych pozycjach, jest uznawane przez niektórych autorów za sztuczne i wyłącznie teoretyczne158. Twierdzenie to jest w dużym stopniu uzasadnione. Pozostaje jednak otwarte
pytanie, czy użytkowanie należałoby uznać za formę własności czasowej, przed
czym bronią się systemy kontynentalne, czy też odejść od kwalifikacji life estate
jako formy własności, uznając, że jest to ius in re aliena. Moim zdaniem, trafne
jest drugie stanowisko. Pozwala ono uniknąć dodatkowych komplikacji związanych z istnieniem różnych rodzajów własności i ograniczeniami nałożonymi na
właściciela czasowego. W odróżnieniu od możliwie szeroko ujętego prawa własności w konstrukcję ograniczonych praw rzeczowych z założenia są wpisane ich
granice.
4.5. CECHY PRAWA WŁASNOŚCI W MODELU ANGLOSASKIM

Pierwszą cechą anglosaskiego modelu prawa własności, odróżniającą go od
rozwiązań opartych na prawie rzymskim, jest rozróżnienie konstrukcji prawa
własności ruchomej i nieruchomej. O ile w stosunku do ruchomości uprawnienia
właścicielskie są analogiczne jak w civil law, przewidując istnienie tylko jednego
tytułu, w przypadku nieruchomości zagadnienie to jest bardziej skomplikowane.
Doctrine of tenure i doctrine of estates sprawiają, że w stosunku do nieruchoP. Birks [red.], English Private Law…, s. 228.
R. Megarry, H. W. R. Wade, The Law…, s. 93 i n.
158
G. Pugliese, On Roman…, s. 528
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mości można mówić o istnieniu systemu tenurialnego159, w którym funkcjonują
wyżej omówione różne rodzaje własności.
W przeciwieństwie do prawa kontynentalnego przedmiot prawa własności
w modelu common law nie jest ograniczony do przedmiotów materialnych. Unikając konieczności tworzenia dodatkowych pojęć teoretycznych, prawo anglosaskie kwalifikuje wierzytelności, udziały w spółkach handlowych, a także prawa
autorskie jako przedmiot własności (personal property). Uznano bowiem, że jeśli
do jakiegoś dobra da się zastosować konstrukcję własności, nie ma potrzeby wyłączać tego prawa tylko dlatego, że jego przedmiotem jest rzecz niematerialna160.
Co więcej, pojawiają się koncepcje tzw. new property, które proponują, by zakresem property objąć, oprócz tradycyjnych przedmiotów niematerialnych, istotne
dla współczesnego społeczeństwa uprawnienia, takie jak prawo do zatrudnienia
i prawo do świadczeń emerytalnych161.
Wśród różnic między systemem anglosaskim i kontynentalnym zwraca uwagę odmienne podejście do uprawnień tworzących prawo własności. W systemie
kontynentalnym funkcjonuje podejście unitarne, które zakłada jedność prawa
własności, z którego wypływają poszczególne uprawnienia właściciela. Common
law natomiast akcentuje przede wszystkim pojedyncze uprawnienia (interests) do
danego przedmiotu162. Uprawnienia te są analogiczne do tych w civil law, jednak
przyjęcie anglosaskiego punktu widzenia sprawia, że dla pozycji danego podmiotu istotniejsza jest kwestia, jakie konkretne uprawnienia posiada, aniżeli czy
przysługuje mu jakieś ogólne prawo do danego przedmiotu.
Kolejna cecha, odróżniająca własność w common law i w prawie kontynentalnym, to kwalifikacja prawna posiadania. Zgodnie z przyjętym w doktrynie
prawa cywilnego poglądem o rzymskiej genezie posiadanie jest, w odróżnieniu
od własności, jedynie stanem faktycznym. W common law natomiast zarówno
własność, istniejąca w stosunku do nieruchomości w postaci estate, jak i posiadanie są uznawane za prawa. Posiadanie determinuje do tego stopnia prawo własności, że rozstrzygając spór o rzecz, nie sprawdza się prawa, ale lepszy tytuł do
posiadania. Podział środków prawnych na posesoryjne i petytoryjne jest w prawie anglosaskim nieobecny. W procesie rozwoju prawa anglosaskiego na skutek
popularności skarg posesoryjnych porzucono właściwie badanie prawa, opierając decyzję wyłącznie na lepszym posiadaniu. Odwrócono tym samym schemat
kontynentalny. W civil law bowiem tytuł do rzeczy daje prawo do jej posiadania,
w common law natomiast to posiadanie determinuje istnienie tytułu163.
K. Osajda, Ustanowienie spadkobiercy…, s. 253.
P. Birks [red.], English Private Law…, s. 221.
161
R. J. Smith, Property law…, s. 10.
162
R. A. Cunnigham, W. B. Stoebuck, D. A. Whitman, The Law…, s. 7.
163
R. Megarry, H. W. R. Wade, The Law…, s. 102 i n.; art. 341 k.c. wprowadza co prawda
domniemanie zgodności posiadania z prawem. Jest to jednak domniemanie wzruszalne i nie wyklucza ono zastosowania powództwa o charakterze petytoryjnym.
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Kolejną cechą szczególną ochrony własności w prawie anglosaskim jest brak
rei vindicatio. W przeciwieństwie do prawa rzymskiego i wzorowanych na nim
praw kontynentalnych common law nie wykształciło instytucji pozwalającej właścicielowi na odzyskanie utraconej rzeczy. Przy zastosowaniu skargi windykacyjnej konieczne jest uznanie, że tytuł właściciela jest absolutny, czyli skuteczny
wobec wszystkich. Prawo anglosaskie opiera natomiast swoją ochronę własności na posiadaniu. Zamiast powództwa pozwalającego na odzyskanie rzeczy są
stosowane skargi oparte na czynie niedozwolonym, polegającym na naruszeniu
posiadania. Jest to więc ochrona za pomocą torts, które w przybliżeniu można
porównać z deliktami prawa polskiego. W trakcie procesu kwestie własnościowe
nie są poruszane164.
Zgodnie z przyjętym poglądem własność w common law ma charakter względny. W razie sporu sąd musi zbadać, która ze stron ma lepszy tytuł.
Zwycięstwo w jednym procesie nie gwarantuje, że dany tytuł okaże się lepszy
również w innym. Tytuł absolutny można przyznać jedynie Skarbowi Państwa,
stanowiącemu wierzchołek funkcjonującej wciąż w sferze teoretycznej drabiny
feudalnej165. W tym punkcie występuje podobieństwo własności anglosaskiej do
ochrony własności za pomocą legis actio sacramento in rem archaicznego prawa
rzymskiego. Postępowanie to miało na celu jedynie rozstrzygnięcie, który z pretendentów ma lepszy tytuł do rzeczy, a nie orzekanie o skuteczności erga omnes
któregokolwiek z praw. Także w systemie common law nikt nie musi udowadniać
prawa własności skutecznego przeciwko wszystkim. Powód ma jedynie wykazać
lepsze prawo do rzeczy niż pozwany166.
Kluczową cechą anglosaskiej własności w kontekście prawnoporównawczym
jest jej podzielność. Cecha ta jest wynikiem obowiązywania w prawie anglosaskim doctrine of tenure i doctrine of estates. Pierwsza z nich leży u podstaw
podziału na legal title i beneficiary title. Konstrukcja ta oznacza, że ktoś ma tytuł
do rzeczy, a kto inny może z niej korzystać. Stopniowa ewolucja zredukowała
drabinę feudalną do dwóch szczebli, mianowicie Skarb Państwa, dysponujący tytułem prawnym do wszystkich nieruchomości, oraz pozostałe podmioty, którym
przysługuje prawo do korzystania i czerpania pożytków z nieruchomości. Ograniczony wpływ na rzeczywistą pozycję obu stron nie zmienia faktu, że w sferze
teoretycznej wprowadza to istotną różnicę pomiędzy konstrukcją common law
a modelem kontynentalnym167.
Znaczące skutki niesie ze sobą także dopuszczalność istnienia własności czasowej, wynikająca z doctrine of estate. Poza własnością Skarbu Państwa każda
własność jest ograniczona w czasie. Przyjęcie w ustawie z 1922 r. jako konstrukP. Birks [red.], English Private Law…, s. 219.
R. Megarry, H. W. R. Wade, The Law…, s. 106.
166
W. Buckland, A. D. McNair, Roman law and common law. A comparison in outline, Cambridge 1965, s. 67.
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K. Osajda, Ustanowienie spadkobiercy…, s. 255.
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cji podstawowej estate fee simple absolute stanowiło istotny sygnał, że własność
ograniczona w czasie nie powinna być dominującą formą korzystania z rzeczy.
Mimo to zarówno fee tail, jak i life estate nie zostały usunięte, a jedynie przeniesione do systemu equity. Własność czasowa i funkcjonalny podział tytułu do
rzeczy nadają systemowi prawnemu znaczną elastyczność. Pozwalają na tworzenie trustów, opierających się na rozróżnieniu osoby formalnie uprawnionej od
osoby czerpiącej z danego przedmiotu korzyści. Dla wielu badaczy jest to istotny
argument świadczący o lepszym dostosowaniu modelu anglosaskiego do współczesnych potrzeb obrotu.

5. W STRONĘ EUROPEJSKIEGO PRAWA WŁASNOŚCI
5.1. POTRZEBA WSPÓLNEGO PRAWA WŁASNOŚCI

Proces kodyfikacji doprowadził do unarodowienia nauki prawa i zamknięcia
jej w granicach państwowych168. Utrwalił on także podział na prawo kontynentalne,
opierające się na wzorach rzymskich i prawo anglosaskie, mające swe korzenie w średniowieczu. Dopiero rozwój Unii Europejskiej, której odrębny system
prawny porównuje się do dawnego ius commune169, unaocznił konieczność zbliżania narodowych regulacji prawnych i poszukiwania ich wspólnych podstaw
historycznych.
Harmonizacja prawa własności, w szczególności nieruchomej, wciąż spotyka
się ze sceptycyzmem. W dyskusji o projektach wspólnego prawa wskazuje się
jednak, że wspólna koncepcja własności stanowi warunek sine qua non zbliżenia
w innych dziedzinach prawa prywatnego, np. w prawie spadkowym. Poza tym
jednolita własność w UE mogłaby przynieść korzyści ekonomiczne, np. w postaci obniżenia kosztów transakcyjnych170.
Do argumentów przemawiających za całościową harmonizacją prawa włas
ności należy zaliczyć także uwagę o zmieniającej się roli własności oraz wzroście zależności między różnymi gałęziami prawa prywatnego. Szczególne
znaczenie mają interakcje prawa własności z regulacją kontraktów i deliktów171.
Niezunifikowane prawo własności, niespójne ze znacznie ujednoliconym prawem kontraktów może ograniczyć pozytywny efekt wynikający z funkcjonowania europejskiego prawa zobowiązań. Brak wspólnej definicji własności stanowi
H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Kraków 2013, s. 141.
T. Giaro, Prawo i historia w dobie globalizacji. Nowe rozdanie kart, [w:] T. Giaro [red.],
Prawo w dobie globalizacji, Warszawa 2011, s. 78.
170
S. van Erp, Civil and Common Property Law: Caveat Comparator – The Value of Legal
Historical-Comparative Analysis, „European Review of Private Law” 2011, nr 3, s. 396.
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K. Osajda, Ustanowienie spadkobiercy…, s. 300.
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przeszkodę w rozwoju międzynarodowych relacji gospodarczych. Powody, dla
których podjęto pracę nad harmonizacją prawa umów, stanowią teraz uzasadnienie dla analogicznych działań w zakresie prawa własności172. Różnice w regulacjach dotyczących własności nie pozwalają bowiem na optymalne wykorzystanie
możliwości płynących z międzynarodowej wymiany handlowej173.
Wśród zwolenników harmonizacji jako podstawową przeszkodę wskazuje się
różnice między prawem kontynentalnym i anglosaskim. Choć systemy należące do civil law także się wzajemnie różnią, jednak wspólna podstawa w postaci
prawa rzymskiego ułatwia zadanie. Tymczasem common law, opierając się na
innej podstawie historycznej, dopuszcza istnienie własności podzielonej i czasowej oraz uznaje Skarb Państwa za właściciela wszystkich nieruchomości. Część
badaczy uznaje anglosaski model prawa własności za historyczną zaszłość, której
podstawa teoretyczna w żaden sposób nie wpływa na społeczne postrzeganie pozycji prawnej właścicieli. Usunięcie tej pozostałości feudalizmu dostosowałoby
jedynie teoretyczne koncepcje do rzeczywistości174. Niemniej jednak propozycje
ujednolicania prawa własności w UE należy analizować zwłaszcza pod względem różnic między systemem kontynentalnym a anglosaskim.
W tym miejscu trzeba podkreślić, że kompetencje UE do regulowania kwestii
związanych z prawem rzeczowym pozostają przedmiotem dyskusji. Wątpliwości wynikają w szczególności z treści art. 345 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE), który stanowi, że „Traktaty nie przesądzają w niczym
zasad prawa własności w Państwach Członkowskich”. Choć przepis ten bywa
powoływany jako argument przeciwko podejmowanym przez UE działaniom
w dziedzinie prawa rzeczowego, ani jego ratio legis, ani wykładnia dokonana
przez Trybunał Sprawiedliwości UE nie uzasadniają wniosku, by art. 345 TFUE
wykluczał możliwość wprowadzenia przez UE wspólnych przepisów w tym zakresie175. Jednocześnie jednak w TFUE brakuje wyraźnych podstaw do ujednolicania tej dziedziny prawa, a jako przepis uzasadniający prowadzone działania
harmonizacyjne wskazuje się przede wszystkim art. 352 TFUE. Regulacja ta
przewiduje możliwość przyjęcia stosownych przepisów niezbędnych do osiągnięcia jednej z polityk określonych w traktatach w sytuacji, gdy nie ma innych
traktatowych podstaw dla takiego działania.

172
A. Grenon, Reflections on the Civil Law and Common Law Concepts of Ownership, in the
Context of Harmonization and Integrated Economies, [w:] The Harmonization of Federal Legislation with Quebeck Civil Law and Canadian Bijualism. Second Collection of Studies in Tax Law,
red. Department of Justice Canada Association de planification fiscal et financiere, Montreal 2005,
s. 1–3.
173
Ibidem, s. 1:9.
174
A. Grenon, Reflections on the Civil Law and Common Law…, s. 1–5.
175
E. Ramaekers, European Union Property Law. From Fragments to a System, Cambridge–
Antwerp–Portland 2013, s. 127.
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5.2. ROLA DCFR W HARMONIZACJI PRAWA PRYWATNEGO

W kontekście procesu harmonizacji prawa własności i roli, jaką w tym zjawisku odgrywa europejska tradycja prawna, niezbędna jest analiza propozycji jednolitych rozwiązań prawnych zawartych w Prinicples, Definitions and Model Rules
of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR)176, opracowanych przez Grupę Studyjną ds. Europejskiego Kodeksu Cywilnego (Study Group on a European Civil Code). Opracowanie to jest tym istotniejsze, że jako jedno
z niewielu zawiera konkretną propozycję regulacji prawa własności, stawiając czoła
różnicom między modelem kontynentalnym i anglosaskim177. Jednocześnie należy
podkreślić niewiążący charakter DCFR jako opracowania naukowego, oddziałującego na realnie stosowane prawo jedynie mocą autorytetu swoich twórców. Zawarte w DCFR ustawodawstwo modelowe nie zawiera ani jednego przepisu, definicji
albo zasady, która została przyjęta jako oficjalny akt prawny przez władze europejskie albo narodowe. Oczywiście w późniejszym czasie Projekt (Draft) Wspólnych Ram Odniesienia miałby, w założeniu twórców, przekształcić się w wiążące
Wspólne Ramy Odniesienia. Wymagałoby to jednak decyzji natury politycznej.
Sam DCFR stanowi w oczach twórców jedynie zestaw idei, które mogą być wzięte
pod uwagę w procesie tworzenia jednolitego europejskiego prawa prywatnego178.
Dokument ten stanowi kontynuację idei europejskiego kodeksu cywilnego (European Civil Code). Choć ze względów politycznych jego nazwa została zamieniona
na Wspólny System Odniesienia (Common Frame of Reference), pomysł kompleksowej regulacji prawa prywatnego w Europie nie został zarzucony179.
Odpowiedzi na pytanie, za jaką koncepcją własności opowiadają się twórcy
DCFR należy szukać w Księdze VIII Nabycie i utrata własności rzeczy (Acquisition and loss of ownership of goods) DCFR. Księga ta stanowi wynik prac
zespołu zajmującego się przeniesieniem własności ruchomości działającej pod
kierownictwem Michaela Rainera i Wolfganga Fabera w ramach Study Group on
a European Civil Code. Grupa ta w swych pracach skupiała się na zagadnieniach
powiązań prawa rzeczowego z prawem zobowiązań180. Jej celem było wypraco176
C. von Bar, E. Clive [red.], Principles, Definitions and Model Rules of European Private
Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full Edition, Munich 2009 (dalej: C. von Bar,
E. Clive [red.], DCFR).
177
Poza tym można wyróżnić jeszcze model skandynawski, w wielu punktach istotnie różniący się zarówno od kontynentalnego, jak i anglosaskiego. Rola modelu skandynawskiego jest
jednak we współczesnej dyskusji o prawie własności ograniczona. Wydaje się również, że co do
istoty prawa własności model skandynawski bardziej przypomina civil law niż common law.
178
C. von Bar, E. Clive [red.], DCFR, t. 1, s. 3.
179
C. von Bar, Między projektem naukowym a politycznym kształtowaniem woli: funkcje
i struktura Wspólnego Systemu Odniesienia, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, nr 2, s. 362.
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B. Lurger, Introduction to the Project ‘Transfer of Movables’: Organisational Framework,
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wanie reguł, które mogłyby zostać przyjęte w europejskim systemie prawnym
lub w ustawodawstwach narodowych181, a jednocześnie byłyby akceptowalne pod
względem politycznym182. Zadanie to próbowano osiągnąć za pomocą analizy
istniejących rozwiązań dotyczących najważniejszych zagadnień prawnych związanych z nabywaniem i utratą własności oraz wyboru modelu, który, zdaniem
grupy studyjnej, w najlepszy sposób odpowiada potrzebom uczestników obrotu.
5.3. RZYMSKI FUNDAMENT WŁASNOŚCI W DCFR

Już pobieżna analiza zdradza mocne wpływy prawa rzymskiego i kontynentalnego pojmowania prawa własności w DCFR. W komentarzu do przepisów modelowych są licznie reprezentowane określenia zaczerpnięte z prawa rzymskiego
lub odwołujące się do tradycji romanistycznej. Przykładem jest zastosowanie
paremii nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet183 wśród wymagań
przeniesienia własności, terminu res sacrae184 przy problemie zbywalności rzeczy, actio Pauliana185 przy opisie ochrony nabywcy przed wierzycielami zbywcy
oraz iusta causa usucaptionis przy zasiedzeniu186. W propozycjach dotyczących
posiadania wskazano na corpus i animus jako jego elementy187, a przy opisie sposobów jego przenoszenia wymieniono traditio brevi manu188 i constitutum possessorium189. Oczywiście obecność łacińskich określeń instytucji pochodzących
z prawa rzymskiego, a powszechnie zaakceptowanych na kontynencie, nie może
być jedynym argumentem za tezą o przyjęciu w DCFR kontynentalnej koncepcji
własności. Wskazuje się jednak, że terminy łacińskie w orzeczeniach Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej mają istotne znaczenie. Dają one wyraz roli
europejskiej tradycji prawnej w budowaniu wspólnego prawa przez wykładnię
i orzecznictwo190. Rzymskie nazwy instytucji w DCFR ukazują zatem pozytywny stosunek jego twórców do prawa rzymskiego i europejskiej tradycji prawnej.
Całkowicie odmienne podejście do tej kwestii zostało zaprezentowane przez
Evelin Ramaekers w opracowaniu o prawie rzeczowym UE. Autorka dostrzega szanse na powstanie wspólnego prawa nawet w braku wspólnego dorobku
w zakresie harmonizacji prawa własności, twierdząc, że jednolite rozwiązania
Ibidem, s. 7.
Ibidem, s. 8.
183
C. von Bar, E. Clive [red.], DCFR, t. 5, s. 4379.
184
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Ibidem, s. 4388.
186
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Ibidem, s. 4294.
188
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można wprowadzić niejako ex nihilo. Wyrazem takiego podejścia autorki była
zgłoszona przez nią propozycja autonomicznych europejskich praw rzeczowych,
noszących nazwy niewykazujące nawiązań do żadnego z istniejących systemów
prawnych191.
Wydaje się, że zastosowanie w DCFR terminologii zaczerpniętej z prawa
rzymskiego nie stanowiło jedynie zabiegu czysto retorycznego. W komentarzach
do poszczególnych przepisów odwołania do prawa rzymskiego są formułowane
analogicznie do odwołań do prawa państw członkowskich. Jest to szczególnie widoczne w sytuacji porównania regulacji common law i civil law. Rzymski fundament prawa kontynentalnego jest szczególnie istotny w dyskusji na temat definicji
własności, w której podkreśla się, że prawo rzymskie stanowiło w tym wymiarze podstawę dla większości systemów kontynentu192. Na rzymskie pochodzenie
wskazuje się także przy opisie ograniczonych praw rzeczowych, powszechnie
przyjętych w europejskich systemach prawnych193. Przykłady te, dotyczące nader istotnych zagadnień prawa własności, ukazują jedynie sytuacje, kiedy DCFR
wprost odwołuje się do prawa rzymskiego. Dużo częstsze natomiast jest przyjęcie
rzymskich koncepcji bez wskazywania na ich pochodzenie .
5.4. DCFR JAKO PROJEKT JEDNOLITEGO PRAWA WŁASNOŚCI

Zgodnie z tytułem księgi VIII DCFR przepisy modelowe dotyczą nabycia
i utraty własności rzeczy. Kluczowa dla tego rozdziału jest definicja rzeczy (goods) zawarta w przepisie VIII.–1:201. Rzeczami w rozumieniu DCFR są przedmioty o charakterze materialnych ruchomości, włączając statki, okręty, statki
powietrzne, obiekty kosmiczne, zwierzęta, płyny i gazy194. Zarówno ten przepis, jak i art. I.–1:101(2)(f) ukazują, że intencją twórców nie było normowanie
prawa własności lub zabezpieczeń na nieruchomościach195. Twórcy DCFR uznali
uzgodnienie wspólnej regulacji prawa własności nieruchomej za zadanie niezwykle trudne. Jako podstawową przeszkodę wskazali różnice w regulacjach dotyczących rejestrów gruntowych. Z jednej strony problem stanowią rozbieżności
w skutkach prawnych wpisu i ujawnienia własności nieruchomości w rejestrze.
Z drugiej strony istnieją liczne normy natury technicznej dotyczące prowadzenia

E. Ramaekers, European Union Property Law…, s. 267; szerszy opis tej propozycji wspólnego prawa rzeczowego wraz z krytyczną analizą przedstawiłem w recenzji: B. Woźniak, W kierunku europejskiego prawa rzeczowego. Recenzja książki Eveline Ramaekers European Union
Property Law. From Fragments to a System, „Forum Prawnicze” 2013, nr 5, s. 62–68.
192
C. von Bar, E. Clive [red.], DCFR, t. 5, s. 4248.
193
Ibidem, s. 4289.
194
Ibidem, s. 4247.
195
C. von Bar, E. Clive [red.], DCFR, t. 1, s. 85.
191
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rejestrów i dokonywania wpisów. Analiza i ujednolicenie jednych i drugich kosztowałyby zbyt wiele czasu i energii196.
Spod oficjalnych deklaracji o porzuceniu zamiaru harmonizacji prawa własności nieruchomej przebijają próby stworzenia przepisów uniwersalnych, które można by zastosować także do nieruchomości. Komentując pierwszy przepis
DCFR I.–1:101(2), sami autorzy podkreślają, że nie chcą oni całkowicie wyłączyć wskazanych kwestii z kręgu ich zainteresowań, a jedynie zaakcentować
podstawowy zakres ustawodawstwa modelowego197. Normy DCFR o własności
nie tylko zakładają uniwersalność podstawowych definicji, jak własność czy posiadanie, ale regulują nawet zagadnienia, które tradycyjnie wiążą się wyłącznie
z prawem własności nieruchomej. Przykładem może być przepis VIII.–6:101(2),
który zapewnia właścicielowi ochronę przed wpływem na jego własność ze strony osoby nieuprawnionej198.
Centralnym pojęciem księgi VIII, istotnym dla całego DCFR, jest własność.
Jej definicję zawiera art. VIII.–1:202 stanowiąc, że jest ona najszerszym prawem,
jakie uprawniony „właściciel” może mieć do mienia (property), włączając w to –
z uwzględnieniem właściwych przepisów – wyłączne prawo używania, korzystania, zmiany, zniszczenia, dysponowania i odzyskania mienia199. Uwagę zwraca
fakt, że w definicji własności jako jej przedmiot podano mienie (property), a nie
ruchomości (goods). Mieniem jest w rozumieniu DCFR wszystko, co może być
przedmiotem własności: rzeczy ruchome i nieruchomości, przedmioty materialne
i niematerialne200.
DCFR określa prawo własności podobnie do systemów odwołujących się do
prawa rzymskiego. Reguluje je jako prawo bezpośrednio związane z rzeczą, absolutne i skuteczne wobec wszystkich201. Autorzy przeciwstawiają przyjętą definicję
koncepcji pochodzącej z common law, gdzie tytuł jest postrzegany względnie202.
Z punktu widzenia językowego zwraca uwagę użycie słów ownership oraz property w sposób raczej „kontynentalny”. Znaczenie tych terminów w prawie
anglosaskim jest niejednolite203. W DCFR zdecydowano się zastosować je jak najprościej: property oznacza mienie, a ownership – własność. Wyraźne rozróżnienie
obu terminów i zastosowanie ich uproszczonego znaczenia można odczytać jako
preferencję dla mniej skomplikowanego w tym zakresie prawa kontynentalnego.
C. von Bar, E. Clive [red.], DCFR, t. 5, s. 4207.
C. von Bar, E. Clive [red.], DCFR, t. 1, s. 86.
198
C. von Bar, E. Clive [red.], DCFR, t. 5, s. 5162.
199
Ibidem, s. 4248: Ownership is the most comprehensive right a person, the owner, can have
over property including the exclusive right, so far as consistent with applicable laws or rights
granted by the owner, to use, enjoy, modify, destroy, dispose of and recover the property.
200
C. von Bar, E. Clive [red.], DCFR, t. 1, s. 77: Property means anything which can be
owned: it may be movable or immovable, corporeal or incorporeal.
201
C. von Bar, E. Clive [red.], DCFR, t. 5, s. 4248.
202
Ibidem, s. 4249.
203
Por.: K. Osajda, Ustanowienie spadkobiercy…, s. 249–251.
196

197
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W komentarzu do przepisu definiującego własność zasygnalizowano, że
uprawnienia właściciela w common law są podobne do jego uprawnień na kontynencie. Anglosasi definiują jednak własność nie jako jedno prawo, lecz jako
wiązkę praw czy interesów. Choć w obydwu systemach uprawnienia właściciela
są analogiczne, autorzy DCFR zdecydowali się na przyjęcie rozwiązania kontynentalnego, opartego na wzorach rzymskich204. W przepisie tym przyjmuje
się istnienie jednego, najszerszego prawa do rzeczy, w skład którego wchodzą
konkretne uprawnienia. Choć lista uprawnień właścicielskich jest w DCFR stosunkowo długa, nie budzi wątpliwości, że stanowi ona jedynie przykładowe wyliczenie. Definicja prawa własności z DCFR ma charakter negatywno-pozytywny,
w dużym stopniu przypominający definicję prawa własności w polskim kodeksie
cywilnym.
Kontynentalny charakter definicji prawa własności, choć istotny, nie może
stanowić jedynego argumentu wskazującego na koncepcję prawa własności przyjętą w DCFR. Konieczna jest również analiza innych elementów regulacji tej instytucji pod kątem jego pochodzenia.
Pierwszą kwestią wartą zbadania jest definicja ograniczonych praw rzeczowych, zawarta w art. VIII.–1:204. Zgodnie z nią prawami rzeczowymi są: (a) prawa zabezpieczające, jeśli są traktowane jak prawa rzeczowe przez Księgę IX
DCFR lub ustawodawstwa narodowe; (b) prawa do używania, jeśli tak stanowią
inne postanowienia DCFR lub ustawodawstwa narodowe; (c) prawa do nabycia
własności uregulowane w art. VIII. – 2:307 DCFR oraz (d) prawa związane z trustem, jeśli są uznane za prawa rzeczowe przez Księgę X DCFR lub ustawodawstwa narodowe205. W komentarzu do tego przepisu twórcy po raz kolejny odwołują
się do rzymskiego pochodzenia instytucji. Wskazują, że podstawową cechą tych
praw jest ich charakter rzeczowy objawiający się ich skutecznością erga omnes.
Z tego względu zapewniają one uprawnionemu dużo wyższy stopień ochrony niż
prawa obligacyjne206. Jak widać, przepis ten cechuje się dużym stopniem ogólności, określając raczej sytuacje, w jakich ograniczone prawo rzeczowe może
powstać, niż podając wyliczenie konkretnych ograniczonych praw rzeczowych.
Szczegółowe rozstrzygnięcia pozostawiono w gestii państw członkowskich207.
Kluczowa z punktu widzenia związków z systemem prawa kontynentalnego
jest treść litery (d) art. VIII.–1:204, która wskazuje na możliwość traktowania
praw wynikających z trustu jako ograniczonych praw rzeczowych. Jest to istotne
ze względu na fakt, że potrzebę wprowadzenia trustów w prawie kontynentalnym
podaje się jako argument za harmonizacją prawa własności na podstawie modelu
anglosaskiego. Zwolennicy tego podejścia podkreślają, że istnienie trustów jest
możliwe tylko w common law, które dzięki podzielonemu tytułowi własności zaC. von Bar, E. Clive [red.], DCFR, t. 5, s. 4249.
Ibidem, s. 4288.
206
Ibidem, s. 4289.
207
Ibidem, s. 4289.
204
205
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pewnia większą elastyczność niż prawo kontynentalne. Ze względu na korzyści,
jakie daje koncepcja własności podzielonej, odejście od niej byłoby więc nie tylko
niemożliwe, ale także niecelowe208. Przepis VIII.–1:204(d) DCFR zdaje się przeczyć temu podejściu.
Zgodnie z definicją trustu w art. X.–1:201209 jest to stosunek prawny, przez
który zarządca trustu (trustee) zobowiązuje się administrować lub dysponować
jednym albo większą liczbą aktywów (funduszem trustu – trust fund) w zgodzie
z warunkami regulującymi ten stosunek (trust terms) w celu osiągnięcia korzyści
dla uprawnionego z trustu (beneficiary) albo dla celów publicznych. Definicja
ta nie określa, jakiego rodzaju prawo powstaje przy ustanowieniu trustu. Gdyby
przyjąć rozwiązania common law, należałoby uznać, że trust tworzy własność
podzieloną między zarządcę trustu i uprawionego. Co prawda w komentarzu
wspomina się, że ze względu na skutki trustu w stosunku do osób trzecich jego
regulacja jest związana z przepisami o własności. Jednocześnie jednak podkreśla
się, że jest to sui generis zobowiązanie, wykazujące duże podobieństwo do zobowiązań umownych210.
Brak jednoznacznego poparcia przez DCFR koncepcji własności podzielonej
przy truście i podkreślanie, że prawa z nim związane mogą być traktowane jako
ograniczone prawa rzeczowe, wskazują na odrzucenie anglosaskiej koncepcji
własności. Wydaje się, że do regulacji sytuacji prawnej zarządcy trustu i uprawnionego w stosunku do osób trzecich może być wykorzystana właśnie instytucja
ograniczonych praw rzeczowych. Pomysły takie pojawiały się już w literaturze,
wskazując na prawo użytkowania jako najodpowiedniejszą konstrukcję211. Stanowiły one wyraz uznania kontynentalnego modelu własności za podstawę do
budowania prawa wspólnego212. Wydaje się, że przepis VIII.–1:204(d) pozwala
uznać, że zdaniem autorów DCFR prawo kontynentalne, posługujące się konstrukcją ograniczonych praw rzeczowych, jest wystarczająco elastyczne, by poradzić sobie z instytucją trustu. Tym bardziej że prawo rzymskie i oparta na nim
europejska tradycja prawna znają wiele instytucji powierniczych, wywołujących
skutki prawne podobne do anglosaskiego trustu213.
Kolejnym obszarem, w którym badacze pracujący nad ujednoliceniem prawa
uznali za słuszne odwołanie się do rzymskiej tradycji prawnej, jest ochrona własności. W tym kontekście należy powrócić do omówionej wyżej definicji własności zawartej w art. VIII.–1:202 DCFR. Wśród uprawnień właściciela jako ostatnie
K. Osajda, Ustanowienie spadkobiercy…, s. 283.
C. von Bar, E. Clive [red.], DCFR, t. 6, s. 5679.
210
Ibidem, s. 5680.
211
K. Osajda, Ustanowienie spadkobiercy…, s. 284 i n.
212
Ibidem, s. 283.
213
Por.: D. Johnston, Trust and Trust-like Devices in Roman Law, [w:] R. Helmholz, R. Zimmermann [red.], Itinera Fiduciae. Trust and Treuhand in Historical Perspective, Berlin 1998,
s. 45–56.
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wskazano możliwość odzyskania rzeczy. Ani polska definicja własności zawarta
w art. 140 k.c., ani popularna definicja własności w common law, zamieszczona
w słowniku Black’s Law Dictionary214, nie wymienia tego uprawnienia. W polskiej regulacji brak ten tłumaczy się oczywistością uprawnienia właściciela do
odzyskania swojej rzeczy. Z kolei pominięcie rei vindicatio w prawie anglosaskim należy rozumieć w ten sposób, że w większości przypadków takiej możliwości brak.
Zgodnie z podejściem kontynentalnym art. VIII.– 6:101(1) DCFR stanowi, że
właściciel jest uprawniony do uzyskania albo odzyskania posiadania rzeczy od
jakiejkolwiek osoby sprawującej nad nią fizyczną kontrolę, chyba że osoba ta ma
skuteczne w stosunku do właściciela prawo do posiadania215. W art. VIII.–6:203
i n. DCFR odrębnie uregulowano ochronę posiadania, stanowiąc, że posiadacz
samoistny (owner possessor), bezprawnie pozbawiony posiadania, jest uprawniony do odzyskania posiadania bez względu na to, kto ma prawo do rzeczy albo
lepsze posiadanie. Uprawnienie posiadacza jest ograniczone rocznym terminem
od daty pozbawienia posiadania216. Już samo rozróżnienie ochrony własności
i posiadania w DCFR można potraktować jako deklarację na rzecz modelu kontynentalnego, chociaż jego systemy różnią się co do konkretnych regulacji, ich
bowiem wspólną cechą jest rozróżnianie własności i posiadania oraz zapewnianie
im różnych sposobów ochrony. Wynika to z przyjęcia zasady numerus clausus
praw rzeczowych i założenia, że posiadanie jest stanem faktycznym. Podejście
takie obce jest prawu anglosaskiemu, które traktuje posiadanie jak jedno z praw
związanych z przedmiotem własności217.
Kontynentalny charakter proponowanych rozwiązań jest także widoczny
w regulacji konkretnych środków ochrony własności. Przede wszystkim DCFR
przewiduje, że podstawowym uprawnieniem właściciela jest żądanie zwrotu rzeczy od jej nieuprawnionego posiadacza218. Oczywiście szczegółowe regulacje
wykazują odrębności w różnych krajach kontynentu, wprowadzając określone
wymagania i wyjątki, ale nie podlega dyskusji, że prawo żądania zwrotu rzeczy
jest nieodłączną częścią prawa własności219. Funkcjonowanie specjalnego środka
prawnego ochrony własności w oczywisty sposób pochodzi z tradycji rzymskiej.
Tymczasem w common law ochrona własności opiera się na odpowiedzialności
deliktowej (torts). Przy takiej regulacji rzecz nie jest zwracana właścicielowi,
który otrzymuje jedynie odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej rzeczy,

B. A. Garner [red.], Black’s Law…, s. 1215.
C. von Bar, E. Clive [red.], DCFR, t. 5, s. 5162.
216
Ibidem, s. 5334.
217
Ibidem, s. 5163; por. także: W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo
rzymskie…, s. 349.
218
C. von Bar, E. Clive [red.], DCFR, t. 5, s. 5164.
219
Ibidem, s. 5175.
214
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uwzględniające sposób naruszenia własności. Wyroki nakazujące zwrot rzeczy
właścicielowi stanowią wyjątek 220.
5.5. PRAWO WŁASNOŚCI W DCFR – PODSUMOWANIE

Celem DCFR nie był wybór modelu prawa własności panującego we wspólnym prawie europejskim. Jednak zakres proponowanej regulacji i jej obszerność
sprawiły, że stało się konieczne przedstawienie w niej pewnych koncepcji prawa
własności. W dokumencie brakuje jednoznacznej deklaracji o wyborze systemu
własności według common albo civil law. Jednak analiza szczegółowych postanowień prowadzi do wniosku, że autorom DCFR dużo bliżej było do konstrukcji
kontynentalnej. Zarówno przyjęta definicja, jak i propozycje dotyczące ochrony
własności oraz zakwalifikowanie praw wynikających z trustu jako ograniczonych praw rzeczowych unaoczniają, że uczeni pracujący nad wspólnym prawem
europejskim faworyzowali własność kontynentalną. Uwzględniają oni te rozwiązania anglosaskie, które – jak trusty – odpowiadają potrzebom obrotu, ale punktem wyjścia jest kontynentalna własność o charakterze alodialnym.
Na marginesie rozważań o modelu prawa własności proponowanym w DCFR
warto wspomnieć o funkcjonującym od niemal 50 lat pomyśle wprowadzenia
tzw. eurohipoteki, co do której przedstawiano już wielokrotnie konkretne propozycje wspólnej regulacji221. Choć unormowanie hipoteki na poziomie UE
jest powszechnie uznawane za pożądane222, dotychczas nie udało się wypracować wspólnego stanowiska m.in. ze względu na brak zgody w sprawie zastosowania w przyszłej regulacji zasady akcesoryjności223. Co istotne, dyskusja
ta dotyczy przede wszystkim różnic w ramach systemu prawa kontynentalnego, a jej dotychczasowe rezultaty nie napawają optymizmem co do możliwości
harmonizacji prawa rzeczowego. Pozostaje mieć nadzieję, że dalszy proces
integracji będzie działał motywująco nie tylko na wprowadzanie wspólnych
rozwiązań w prawie zobowiązań, ale ułatwi również przyjmowanie jednolitych
regulacji w zakresie prawa rzeczowego.

Ibidem, s. 5168; także: P. Birks [red.], English Private Law…, s. 219.
Na przykład: Zielona Księga. Kredyt hipoteczny w UE, COM(2005) 327; Biała Księga
dotycząca integracji rynków kredytu hipotecznego w Unii Europejskiej, KOM(2007) 807; projekt
dyrektywy w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, KOM(2011)
142.
222
Zob.: M. Kaczorowska, Model eurohipoteki w podstawowych wytycznych Fundacji na
Rzecz Kredytu Hipotecznego, „Rejent” 2010, nr 6, s. 23–38.
223
Zarys toczącej się w tej kwestii dyskusji: S. van Erp, B. Akkermans, Public or Private
Harmonistation of the EU Mortgage Market, „Zeitschrift fűr Europäisches Privatsrecht” 2013,
Nr 1, s. 43–59.
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6. UWAGI KOŃCOWE
Proces harmonizacji prawa i opracowanie konkretnych propozycji ustawodawczych pozwalają na głębszą analizę funkcjonujących systemów prawnych.
W trakcie prac konieczna stała się odpowiedź na pytanie, które z rozwiązań są
efektywne i sprawdzają się w obrocie, a które istnieją tylko siłą inercji. W tym
kontekście istotna jest rola prawa rzymskiego, które mimo upływu czasu wciąż
pozostaje punktem wyjścia tego typu prac łącznie z projektami wspólnego prawa
własności. Okazuje się, że oparty na tradycji rzymskiej model prawa własności
opiera się krytyce i może stanowić podstawę do wspólnej regulacji. Niejako po
drugiej stronie mamy prawo anglosaskie, które w dziedzinie własności wydaje
się elastyczniejsze od kontynentalnego. Jednakże anachronizm i niepotrzebne
skomplikowanie wielu rozwiązań common law jest dostrzegane zarówno przez
uczonych anglosaskich224, jak i przez prawników kontynentalnych225.
Z tego względu warte podkreślenia są odwołania do prawa rzymskiego
w DCFR. Nie wydaje się przecież możliwe, by prawo to mogło odegrać w budowaniu wspólnego europejskiego prawa prywatnego tak ważną rolę, jak przy pracach nad niemieckim kodeksem cywilnym w XIX stuleciu226. Widoczne są próby
wzbogacenia prawa kontynentalnego o rozwiązania anglosaskie. Jednak prawo
rzymskie nadal pozwala zaakcentować to, co wspólne w rozwiązaniach narodowych, a uwzględnienie go w badaniach porównawczych może stanowić inspirację dla nowych rozwiązań harmonizacyjnych227. Odwołania do prawa rzymskiego
nie są jedynie środkiem retorycznym, zmierzającym do podniesienia autorytetu
dokumentu. Stanowią one świadome włączenie rzymskiej tradycji do dyskusji na
temat europejskiego prawa prywatnego.

HISTORICAL PREMISES OF UNIFICATION OF OWNER’S RIGHTS
IN THE EU
Summary
Ownership is a central institution of private law and the core of property law. It is
usually treated as strictly national area which has been hardly influenced by the process
Por.: R. Megarry, H. W. R. Wade, The Law…, s. 1 i powołana tam literatura.
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of harmonization. However, the Europeanization of other areas of private law requires
creation of common proprietary rights, including ownership. Crucial differences in the
concept of ownership exist between civil law, based on the Roman legal tradition, and
common law with its medieval roots. Roman ownership was the most comprehensive
right from which simple rights (to use, to dispose, to possess) descend. In contrast to
common law, classical Roman law refused temporary ownership or split title. These
functions were fulfilled by well-developed limited proprietary rights, strictly separated
from ownership.
Ownership was usually omitted in the process of harmonization of European
private laws. One of the few examples of projects to unify ownership to some extent was
presented in the Draft Common Frame of Reference – a private study on European civil
code. The DCFR did not answer directly the question which concept of ownership should
be adopted in the common European law of the future. Numerous references to Roman
law indicate, however, that the authors of the DCFR included Roman legal tradition in
their studies and, as regards the ownership right, they preferred continental solutions to
the approach of the English common law.
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EWOLUCJA STATUSU GOSPODARSTWA ROLNEGO
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1. WSTĘP
W świecie współczesnym klasyczny system gospodarowania w rolnictwie
jest związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i zastosowaniem do produkcji rolnej nowych rozwiązań, technicznych i technologicznych, oferowanych
przez przemysł. Taki model gospodarowania rozwinął się w sposób dynamiczny
po II wojnie światowej w państwach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, szczególnie w drugiej połowie XX wieku (ponad 30–40 lat temu). Przemysł
chemiczny przyczynił się do produkcji nawozów sztucznych głownie azotowych
(mineralnych) oraz środków ochrony roślin uprawnych (do zwalczania chwastów,
szkodników i chorób). Rozwój przemysłu maszynowego spowodował mniejsze
zapotrzebowanie na pracę ludzką w gospodarstwie rolnym, a nowe technologie
i inżynieria genetyczna dały możliwość ingerencji w organizmy zarówno roślinne, jak i zwierzęce. Zmiany w sposobie produkcji prowadzone przez gospodarstwa rolne wpłynęły na ukształtowanie się tradycyjnego (klasycznego) modelu
gospodarowania. W strukturze zasiewów jest bardzo mało roślin strączkowych
i motylkowych, co skutkuje niewielkim nawożeniem organicznym gleby. Specjalizacja w produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie tradycyjnym ma na
celu maksymalizację zysku ekonomicznego. W obecnym czasie nastąpił wzrost
liczby gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją specjalistyczną roślinną
lub zwierzęcą, która tworzy zapotrzebowanie na pasze, ale też powoduje powstawanie produktów ubocznych nienadających się do wykorzystania. Stało się faktem, że produkcja w tych gospodarstwach znacznie się zwiększyła i poprawiła
rachunek ekonomiczny dochodowości. Zatem ekonomizacja rolnictwa, a tym
samym gospodarstwa rolnego, stała się nieunikniona, prowadząc również do
globalnych negatywnych zjawisk zachodzących w tej dziedzinie gospodarczej.
Intensyfikacja przemysłowa rolnictwa, co prawda, przyczyniła się do znacznego
zwiększenia plonów roślin uprawnych w poszczególnych gospodarstwach rol-
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nych, ale ze skutkiem w postaci ogromnych strat zachodzących w otaczającym
środowisku naturalnym. Bardzo dobrze są nam znane: zanieczyszczenie i skażenie środowiska naturalnego (gleby, wody), efekt emisji szkodliwych substancji
do atmosfery czy też niszczenie warstwy ozonowej Ziemi. Wpływ takiego stanu rzeczy na zachowanie biologiczne różnych gatunków roślin i zwierząt oraz
na jakość żywności stało się problemem przełomu XX i XXI wieku Nie sposób
nie wspomnieć o zastosowaniach środków konserwujących i chemicznych przez
przemysł spożywczy, używanych przy produkcji żywności. Masowe stosowanie
pestycydów spowodowało redukcję niektórych grup organizmów, obniżenie się
zdolności samoregulujących ekosystemu i koncentrację substancji szkodliwych
oraz skażenie wód gruntowych i powierzchniowych. Ochrona przed szkodliwymi
czynnikami rolnictwa klasycznego jest dokonywana w sposób niewystarczający,
gdyż nie zapobiega negatywnym zjawiskom – np. brak nawożenia organicznego
stał się powodem spadku urodzajności i wzmożonej erozji gleby. Problemem jest
też współistnienie upraw konwencjonalnych, ekologicznych i GMO.
Pod koniec lat osiemdziesiątych i z początkiem lat dziewięćdziesiątych XX w.
ze względu na konieczność ochrony zasobów środowiska naturalnego starano się
wprowadzić typy gospodarstw alternatywne do klasycznego modelu gospodarstwa rolnego. Wprowadzono tzw. gospodarstwa o integrowanym sposobie produkcji, opartym na zmniejszeniu zużycia środków chemicznych w rolnictwie,
zwracając przy tym uwagę na zasadę zrównoważonego rozwoju, czyli zachowania równowagi pomiędzy ekologią a gospodarką. Wprowadzono wiele zmian
prawnych ukierunkowanych na ekologiczny sposób gospodarowania w gospodarstwach rolnych ekologicznych, który jest przyjazny środowisku naturalnemu.
Prawna ochrona środowiska naturalnego stała się koniecznością. Metody produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych ekologicznych uregulowano w sposób
prawny w ustawie1 polskiej, ale przede wszystkim w ustawodawstwie Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym. Zastosowanie pośrednich form gospodarowania w rolnictwie wprowadzono ze względu na ochronę zasobów naturalnych
i pozostawienie ich w możliwie jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.
W prawie polskim zasada zrównoważonego rozwoju została wpisana do Konstytucji RP z 1997 r. (artykuły: 5, 74; art. 86 dotyczy ochrony środowiska)2.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. Polska została objęta Wspólną Polityką Rolną (WPR). Nastąpiły zmiany mające na celu
dostosowanie prawa polskiego do wymogów prawa unijnego, zatem alternatywne
metody gospodarowania stały się koniecznością ze względu na ochronę zasobów
naturalnych Ziemi.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2009 r., nr 116,
poz. 975).
2
M. Borucki, Konstytucje polskie 1791–1997, Warszawa 2002; D. Dudek, Konstytucja
i prawo konstytucyjne, Lublin 2009.
1
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Można zauważyć, że obecne zmiany w rolnictwie są ukierunkowane na wprowadzenie alternatywnych sposobów gospodarowania w gospodarstwach ekologicznych lub o integrowanym sposobie produkcji rolnej bądź zastępowanie nimi
gospodarstw rolnych, które są w literaturze określone jako tradycyjne (klasyczne).
Ochrona zasobów naturalnych Ziemi ma na celu doprowadzenie do ograniczenia
niekorzystnych zjawisk powyżej przedstawionych. Znaczna ekonomizacja zastosowana w rolnictwie klasycznym i przetwórstwie rolno-spożywczym ma na celu
maksymalizację zysku, jednak czy za osiąganie maksimum zysku społeczeństwa
nie płacą zbyt wysokiej ceny? Późniejsze nakłady na ochronę zasobów naturalnych, przeciwdziałanie skażeniu środowiska, poprawę zdrowia ludzi i zwierząt
znacząco wzrastają, co dowodzi, że rachunek zysków i strat nie jest policzony.
Co powinniśmy zrobić, by nie poddać się powszechnej tendencji nieograniczonej
globalnej ekonomizacji rolnictwa? Niniejszy problem został dostrzeżony w prawodawstwie Unii Europejskiej. Zapobieganie niekorzystnym wpływom degradacji środowiska naturalnego, ograniczeniu środków chemicznych, poprawa jakości
produktów żywnościowych następuje obecnie przez ekologiczne i integracyjne
formy prowadzenia gospodarstwa rolnego.

2. GOSPODARSTWO ROLNE JAKO KATEGORIA PRAWNA
2.1. GOSPODARSTWO ROLNE (TYPOWE) A PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE

Odnosząc się do kierunków zmian zachodzących w rolnictwie polskim, powinniśmy zaznaczyć, że prawo polskie, określając gospodarstwo rolne w art. 553
k.c., nie zna pojęcia przedsiębiorstwa rolnego, które jest znane w Europie Zachodniej jako „forma rolnictwa superprzemysłowego (typu high-tech-agriculture)”4.
W koncepcji tej rolnictwo wykorzystuje w szerszym zakresie osiągnięcia mikroelektroniki oraz inżynierii genetycznej, większość procesów technologicznych
jest zautomatyzowana, co skutkuje zwiększeniem kapitałochłonności produkcji
rolnej. Dzięki uprzemysłowieniu produkcji rolnej znacznie wzrasta wydajność
pracy, ale zmniejsza się liczba gospodarstw rolnych i liczba zatrudnionych w nich
osób, powodując znaczne straty w środowisku naturalnym, co jest zjawiskiem
niekorzystnym również z ekonomicznego punktu widzenia.
W art. 53³ k.c. „za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, ze
zm. (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
4
E. Otoliński, W. Wielicki, Kierunki rozwoju wsi i gospodarstw rolnych, „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu”, t. CCCLVIII, Poznań 2003, s. 111.
3
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stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami
związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego”5. Podając powyższą definicję, ustawodawca odniósł się do dwóch zasadniczych rzeczy, tj. składników
materialnych i niematerialnych. Definicje legalne odnoszące się do gospodarstwa
rolnego są oparte na ujęciu przedmiotowym (jako zespół składników) albo funkcjonalnym (jako określona działalność).
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej6 (art. 3) wyłącza stosowanie przepisów tej ustawy do działalności wytwórczej w rolnictwie. Za
działalność gospodarczą ustawodawca uznał (art. 2): „Działalnością gospodarczą
jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność
zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. W rozumieniu niniejszej ustawy działalność rolnicza została jednak wyłączona spod panowania
niniejszej ustawy (art. 3): „Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia
w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów”.
Wyłączenie działalności rolniczej w odniesieniu do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie znaczy jednak, że w innych aktach prawnych działalność taka nie może być uznana za działalność gospodarczą. „W wielu aktach
prawnych działalność rolnicza traktowana jest jak inna działalność gospodarcza,
a rolnik jako przedsiębiorca. Taki status można by rolnikowi przypisać również
na podstawie definicji przedsiębiorcy z Kodeksu cywilnego (art. 431)”7. „Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której
mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową”. Artykuł 331 § 1 określa, że: „Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje
się odpowiednio przepisy o osobach prawnych”. Należałoby tu jednak zaznaczyć,
„że majątkowe, a nie funkcjonalne pojęcie gospodarstwa rolnego jest koniecznością w ramach gospodarki prawnie naturalnej. Jednak przy takim pojęciu brak
jest miejsca na towarowe gospodarstwa rolne”8.
Możemy odnieść się do polskiego Kodeksu handlowego z 1934 r.9, który w swojej treści rozgraniczał działalność typu handlowego od działalności pochodzącej
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; Dz.U. z1964 r., nr 16, poz. 93, ze zm.
(tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
6
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; tekst jednolity opracowano na podstawie: Dz.U. z 2013 r., poz. 672, 675, 983, 1036, 1238, 1304, 1650.
7
P. Czechowski [red.], J. Bieluk, Prawo rolne, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 106.
8
J. Bieluk, Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne, Białystok 2013.
9
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy, Dz.U. z 1934 r., nr 57, poz. 502.
5
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z gospodarstwa rolnego, mającej na celu uzyskiwanie produktów rolnych. Kodeks
handlowy z 1934 r. nie utożsamiał gospodarstwa rolnego z przedsiębiorstwem. Od
tej zasady był jednak wyjątek określony przez art. 7 § 1 Kodeksu handlowego:
„Kto prowadzi gospodarstwo rolne w większym rozmiarze, może być na swe żądanie wpisany do rejestru handlowego i przez wpis staje się kupcem rejestrowym.
Może on w każdym czasie żądać wykreślenia z wpisu i przez wykreślenie przestaje być kupcem”. Zatem gospodarstwa rolne duże obszarowo mogły podlegać jego
przepisom, a prowadzący je stawał się według art. 2 § 1 kodeksu kupcem, czyli
osobą prowadzącą we własnym imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe.
Ustawodawstwo polskie nie wyodrębniło dotychczas definicji przedsiębiorstwa rolnego jako kategorii prawnej. Można powiedzieć, że z ekonomicznego
punktu widzenia niektóre gospodarstwa rolne nastawione na towarową produkcję
rolną spełniłyby warunek stania się przedsiębiorstwem rolnym. Podejście do tego
problemu stopniowo ewoluuje w kierunku prawnego uściślenia pewnych zmian,
jakie zachodzą w rolnictwie. Za uznaniem gospodarstwa rolnego jako przedsiębiorstwa „argumentów dostarcza nie tyle porównanie pojęcia gospodarstwa
rolnego i przedsiębiorstwa w ujęciu przedmiotowym, ile prześledzenie różnych
ujęć funkcjonalnych (tj. traktujących gospodarstwo rolne jako działalność gospodarczą, a rolnika jako przedsiębiorcę”10. „Zatem w polskiej tradycji zarówno tej
z czasów II RP, jak PRL oraz III RP zachowany został podział na działalność
prowadzoną przez przedsiębiorcę i rolnika”. Zapewne główną przyczyną takiego
stanu rzeczy jest fakt specyfiki produkcji rolnej (zależnej od warunków atmosferycznych i czynników środowiskowych), struktury gospodarstw rolnych, oraz
chęci zmniejszenia obciążeń fiskalnych, których gospodarstwo rolne rodzinne
nie było by w stanie ponieść.
Musimy się więc odnieść do rozgraniczenia gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa rolnego. Z chwilą odzyskania prze Polskę niepodległości w 1918 r.
rolnictwo znalazło się w nowej rzeczywistości, w której konieczne były inne uregulowania prawne (niż te pochodzące z okresu zaborów). W ustawach z 1920 r.
i 1925 Sejm starał się uregulować stosunki agrarne na wsi uchwalając reformę
rolną (1925 r.). W okresie międzywojennym 1918–1939 nie wszystkie założenia
reformy rolnej zostały zrealizowane. Po zakończeniu II wojny światowej w okresie PRL (socjalizmu) nastąpiły zmiany ustrojowe. „W ustawodawstwie PRL
rozdzielenie pojęć gospodarstwa i przedsiębiorstwa zostało zachowane. W konstrukcjach prawnych przedsiębiorstwa obok ujęcia funkcjonalnego oraz przedmiotowego pojawiło się podmiotowe – konstrukcja przedsiębiorstwa państwowego jako osoby prawnej, podmiotu praw”11. Zaczęły powstawać Państwowe
Gospodarstwa Rolne (PGR) jako państwowa własność rolnicza. Należałoby się
też odnieść do okresu PRL, gdzie proces tworzenia gospodarstw rolnych postęP. Czechowski [red.], J. Bieluk, Prawo…, s. 104.
P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis. A. Stelmachowski, Polskie prawo rolne
na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, wyd. 3, Warszawa 1999, s. 85.
10
11
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pował, opierając się na założeniach reformy rolnej realizowanej na podstawie dekretu PKWN (Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego) z dnia 6 września
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (tekst jedn. Dz.U. z 1945 r., nr 3, poz.
13 z późn. zm.)12 oraz do okresu kolektywizacji rolnictwa, który nastąpił w latach 1948–1956 przez tworzenie wielkich gospodarstw wspólnych (były to tzw.
rolnicze spółdzielnie produkcyjne), a także Państwowych Gospodarstw Rolnych
(PGR). Ustawa o utworzeniu PGR-ów weszła w życie 1 stycznia 1949 r., a gospodarstwa te zaczęto tworzyć od 12 lutego tego roku. Przemiany ustrojowe, które
zaszły po 1989 r., przyczyniły się do procesu likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych (w latach 1991–1995), a ich majątek przejęła Agencja Własności
Rolnej Skarbu Państwa, powołana ustawą z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Tylko nieliczne PGR-y zostały przekształcone w tzw. Gospodarstwa Rolne Skarbu Państwa.
Zmiany ustrojowe, które zostały w Polsce przeprowadzone po 1989 r., prawnie znalazły miejsce w Konstytucji z 1997 r. – art. 23 stanowi, że gospodarstwo
rodzinne jest podstawą ustroju rolnego13, jest to jedna z zasad kształtowania polityki państwa. Nie znaczy to jednak, że obok funkcjonujących małych gospodarstw
rolnych nie powstają duże powierzchniowo gospodarstwa rolne zajmujące się
„wyspecjalizowaną produkcją na ogromną skalę” (niemające należytej regulacji
prawnej). „W świetle art. 23 zd. drugie w zw. z art. 21 i 22 Konstytucji RP nie
ulega zatem wątpliwości, że koncepcja gospodarstwa rodzinnego oznacza z jednej
strony ukierunkowanie struktury własności produkcyjnej w rolnictwie na gospodarstwo rodzinne, z drugiej zaś – gospodarstwa rolne odbiegające od formuły
gospodarstwa rodzinnego, a więc oparte na pracy najemnej będące skutkiem koncentracji własności rolnej, są w pełni dopuszczalne. Prowadzi to do wniosku, że
obok gospodarstw rodzinnych mogą funkcjonować również duże, a nawet bardzo
duże gospodarstwa farmerskie o charakterze przemysłowym, działając w formach
prawnych spółek kapitałowych, zatrudniające na bieżąco nieograniczoną liczbę pracowników najemnych. Oznacza to tym samym także wolność w zakresie
nieograniczonej koncentracji własności ziemskiej”14. Ustawa z dnia 11 kwietnia
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego15 „określa zasady kształtowania ustroju
rolnego państwa przez: 1) poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
2) przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych 3) zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach”. Kryterium obszarowe gospodarstwa rolnego zostało
12
Dekret PKWN (Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego) z dnia 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej (tekst jedn. Dz.U. z 1945 r., nr 3, poz. 13 z późn. zm.).
13
M. Borucki, Konstytucje polskie…; D. Dudek, Konstytucja i prawo…
14
H. Gronkiewicz-Waltz. M. Wierzbowski [red.], Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, wyd. 3, Warszawa 2013, s. 52.
15
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego; Dz.U. z 2003 r., nr 64,
poz. 592;
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wprowadzone w art. 1058 Kodeksu cywilnego16, gdzie ustawodawca stwierdził,
że obszar gospodarstwa rolnego nie może być mniejszy od 1 ha gruntów rolnych.
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w art. 2 pkt 2 określiła kryterium obszarowe (powołując się na Kodeks cywilny), jednocześnie w art. 5 ustawy wspomniano,
że „za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne: 1) prowadzone przez
rolnika indywidualnego oraz 2) w którym łączna powierzchnia użytków rolnych
jest nie większa niż 300 ha”. Określono też definicję rolnika mówiącą: „Za rolnika
indywidualnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, uważa się osobę fizyczną
będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub
dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych
nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat
zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości
rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, i prowadzącą przez ten okres
osobiście to gospodarstwo” – art. 6 ust. 1.
2.2. PRZYCZYNY ZMIAN WE WSPÓLNEJ POLITYCE ROLNEJ UE

Konieczność ochrony zasobów naturalnych Ziemi przyczyniła się do zastosowania w gospodarstwach rolnych alternatywnych metod gospodarowania
ekologicznego i integrowanego opartego na zasadzie zrównoważonego rozwoju.
Wspólna Polityka Rolna jest jedną z polityk sektorowych. Została wprowadzona zgodnie z art. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. W dniu 25 marca 1957 r. podpisano dwa traktaty rzymskie (weszły w życie
1 stycznia 1958 r.). Pierwszy nosił nazwę Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Drugim był Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euroatom). Na ich podstawie została ustanowiona Europejska Wspólnota
Gospodarcza (EWG). Wspólna Polityka Rolna miała na celu prowadzenie wspólnej polityki gospodarczej i utworzenie wspólnego rynku, również w obszarze
rolnictwa i rybołówstwa, oraz handlu artykułami rolnymi. Jej zadaniem było
stworzenie takich warunków produkcji rolnej, aby Wspólnota osiągnęła samowystarczalność (art. 32–38 TWE). Opierała się również na założeniach, że podstawową jednostką produkcyjną w rolnictwie jest gospodarstwo rodzinne. Zapisy
traktatu rzymskiego i regulacje prawne dotyczące wspólnego rynku spowodowały uprzywilejowanie rolnictwa europejskiego (można tu przytoczyć: regulacje
cenowe, zakupy interwencyjne, kontyngentowanie produkcji według systemu ilościowego, premie i dopłaty dla rolników, dopłaty eksportowe).
Wspomniany powyżej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (z 1957 r.)
został znowelizowany (parafowany) w dniu 11 grudnia 1991 r. w Maastricht
(Holandia), ze względu na chęć pogłębienia integracji państw należących do
16
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93
z późn. zm. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
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Wspólnoty. Traktat z Maastricht został podpisany 7 lutego 1992 r. (wszedł w życie 1 listopada 1993 r.)17, ustanowił Unię Europejską, zmieniając nazwę EWG na
Wspólnota Europejska. „Wszelako na początku lat dziewięćdziesiątych doszło do
istotnych zmian w polityce rolnej Wspólnoty. Okazało się bowiem, że subsydiowanie produkcji rolnej doprowadziło do znacznej nadprodukcji, a w konsekwencji
do poważnego wzrostu obciążeń budżetowych. Na tym tle doszło do opracowania tzw. planu Mac Sharry’ego (1991), który został wkrótce przyjęty przez Radę
Wspólnoty. Najogólniej można powiedzieć, że celem głównym modyfikowanej
polityki rolnej stało się utrzymanie dochodów rolniczych na niezmienionym poziomie, przy jednoczesnym obniżeniu produkcji i wyeliminowania zagrożeń dla
środowiska naturalnego”18. „Stąd też najważniejszymi zadaniami reformy było
zrównoważenie rynków rolnych, poprawa konkurencyjności wspólnotowego
rolnictwa, a także ekstensyfikacja metod gospodarowania w rolnictwie zgodnie
z wymogami ochrony środowiska”19.
Kolejnymi traktatami wprowadzającymi zmiany w kształtowaniu Unii Europejskiej był Traktat z Amsterdamu podpisany 2 października 1997 r. (wszedł
w życie 1 maja 1999 r.), Traktat z Nicei podpisany w 26 lutego 2001 r. (wszedł
w życie 1 lutego 2003 r.), który miał na celu zreformowanie Unii Europejskiej
w związku z przyjęciem 10 nowych państw w struktury Unii, oraz Traktat z Lizbony podpisany w 13 grudnia 2007 r. (wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.), określany jako traktat reformujący Unię Europejską. „Unia ustanowiona na mocy
Traktatu z Lizbony jest spójną organizacją międzynarodową: »zastąpiła« ona
Wspólnotę Europejską i jest jej »następcą prawnym« (art. 1 TUE) […]. Po wejściu
w życie Traktatu z Lizbony podstawę prawną Unii tworzą dwa Traktaty: Traktat o Unii Europejskiej (TUE) oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE)”20 – art. 39–44 określają zasady Wspólnej Polityki Rolnej.

3. GOSPODARSTWO ROLNE EKOLOGICZNE
3.1. PODSTAWY PRAWNE GOSPODARSTWA ROLNEGO EKOLOGICZNEGO W UE
I W PRAWIE POLSKIM

Reformy przeprowadzane od 1991 r. odnosiły się do zmian w finansowaniu
rolnictwa, zwracały również uwagę na ochronę środowiska przyrodniczego, co
przyczyniło się do powstania wielu uregulowań prawnych dotyczących rolnicJ. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, wyd. 3, Warszawa 2012, s. 46.
18
A. Stelmachowski [red.], Prawo rolne, wyd. 5, Warszawa 2009, s. 48.
19
Ibidem, s. 95.
20
J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo…, s. 49.
17
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twa ekologicznego i integracyjnego w Europie. Wsparcie gospodarstw rolnych
przez podwyższenie dopłat bezpośrednich w zakresie produkcji ekologicznej
miało istotny wpływ na zwiększenie liczby ekologicznych gospodarstw rolnych.
W odniesieniu do Polski „do roku 1998 rozwój rolnictwa ekologicznego był bardzo powolny, gdyż ten sposób gospodarowania nie korzystał z żadnego wsparcia
finansowego ze strony państwa, a możliwości uzyskania wyższej ceny zbytu za
jego produkty były ograniczone, z uwagi na słabą organizację rynku. W 1998 r.
kontrolą były objęte 182 gospodarstwa rolnicze, które wykorzystywały około
5,5 tys. ha upraw rolnych. Po wprowadzeniu w 1998 r. dotacji do kosztów kontroli
gospodarstw oraz w 1999 r. dopłat bezpośrednich do powierzchni upraw, a następnie po ustawowym uregulowaniu statusu rolnictwa ekologicznego odnotowano szybszy jego rozwój. Jednak wyraźny wzrost zainteresowania ekologicznym
sposobem gospodarowania nastąpił dopiero po integracji Polski z UE. Wspólna
Polityka Rolna UE umożliwiła znaczne wsparcie finansowe rolnictwa ekologicznego w ramach Programu Rolno-Środowiskowego, będącego elementem PROW
(Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich)21. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
1 maja 2004 r. przyczyniło się do większego zainteresowania rolnictwem ekologicznym w wyniku wspierania finansowego tej formy działalności rolniczej
przez fundusze Unijne.
W państwach należących do Unii Europejskiej, w początku lat dziewięćdziesiątych status rolnictwa ekologicznego został uregulowany prawnie. Wprowadzono
dotacje do ekologicznej produkcji rolnej. Do końca 2008 r. obowiązywało Rozporządzenie Rady nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji
ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków
spożywczych (Dz.Urz. L 198, 22.07.1991). Z dniem 1 stycznia 2009 r. zaczęło
obowiązywać nowe Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
(Dz. rz. L 189, 20.07.2007) w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, uchylające poprzednie rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
Zostało również wprowadzone Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008
z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia
Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
Unia Europejska prowadzi obecnie politykę proekologiczną. Stosując dopłaty
do produkcji ekologicznej, stwarza lepsze możliwości zbytu żywności wyprodukowanej metodami ekologicznymi.
W 2001 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o rolnictwie ekologicznym. Miała ona pomóc w rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce. Tuż
przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej weszła w życie ustawa z dnia
20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym, która została zastąpiona przez usta21
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Studia i raporty (6) Puławy 2007, s. 10.
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wę z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (obowiązuje od 7 sierpnia
2009 r., Dz.U. nr 116, poz. 975). Działalność rolnictwa ekologicznego w Polsce została uregulowana przez prawodawstwo unijne oraz ustawę polską, która odnosi się
w swojej treści do Rozporządzenia Rady o nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
3.2. STATUS PIERWOTNY GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO

Typowe gospodarstwo rolne ma możliwość przejścia na ekologiczny typ produkcji, wiąże się to jednak z tzw. okresem konwersji. W art. 17 Rozporządzenia Rady nr 834/2007 oraz w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia
5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia
Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych określono podstawę prawną konwersji. Dostosowanie produkcji rolnej do zasad rolnictwa ekologicznego odbywa się pod nadzorem jednostki
certyfikującej. Okresy konwersji zostały określone (art. 36, 37, 38 rozporządzenia
nr 889/2008) i rozpoczynają się z chwilą przystąpienia gospodarstwa rolnego do
systemu kontroli oraz trwają np. dla upraw rocznych – 24 miesiące, dla upraw
wieloletnich – 36 miesięcy. (art. 36 rozporządzenia nr 889/2008). Zasady konwersji dotyczą roślin i produktów roślinnych, terenów związanych z ekologiczną
produkcją zwierzęcą, zwierząt gospodarskich i produktów zwierzęcych. W okresie konwersji gospodarstwo rolne powinno osiągnąć równowagę ekologiczną, nie
uzyskuje ono jednak prawa znakowania produktów rolnych jako ekologiczne.
W ustawodawstwie polskim okresy konwersji są liczone od daty złożenia w jednostce certyfikującej tzw. Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa
ekologicznego, które zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r.
o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 116, poz. 975, w związku art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 834/2007) jest przyjmowane przez „podmioty upoważnione
do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki certyfikujące”22. Takiego zgłoszenia dokonuje się na odpowiednim formularzu, który jest opracowany
przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Można zatem przyjąć, że statusem pierwotnym gospodarstwa ekologicznego jest
typowe gospodarstwo rolne, które chcąc przejść na produkcję ekologiczną, musi
się zastosować do wymagań ekologicznych.
3.3. CERTYFIKACJA GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO. KONTROLA
GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO

Gospodarstwa ekologiczne w państwach należących do Unii Europejskiej
muszą spełniać warunki certyfikacji określone w art. 27 ust. 5 i 6 Rozporządze22

www.minrol.gov.pl.
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nia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Certyfikacja jest dokonywana
przez niezależną, upoważnioną jednostkę certyfikującą, która prowadzi również
działania kontrolne, co określa ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 116, poz. 975). Wspomniana ustawa opisuje system kontroli
i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym. Organem upoważniającym jednostki
certyfikujące do prowadzenia działań kontrolnych i wydawania certyfikatów
jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nadzór nad jednostkami certyfikującymi i produkcją ekologiczną sprawuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych. Inspekcja Handlowa, Inspekcja Weterynaryjna i Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa współpracują z Inspekcją Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru
nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną, mając na uwadze
Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Organem odpowiedzialnym za udzielenie akredytacji jednostkom certyfikującym w rolnictwie
ekologicznym jest Polskie Centrum Akredytacji PCA. Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi podaje, że w Polsce jest ok. 10 upoważnionych jednostek certyfikujących: EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o., Warszawa; PNG Sp. z o.o.,
Daleszyce Cisów; COBICO Sp. z o.o., Wieliczka; BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp.
z o.o., Kraków; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Warszawa; AGRO
BIO TEST Sp. z o.o., Warszawa; TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., Warszawa;
Centrum Jakości AgroEko Sp.z o.o., Warszawa; SGS Polska Sp. z o.o, Warszawa; Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „EKOLAND”, Szubin 23.
„Zgodnie z »Zawiadomieniem Państw Członkowskich« opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 26 marca 2009 r. systemy funkcjonujące w poszczególnych państwach zostały podzielone na trzy rodzaje: system
oparty na zatwierdzonych prywatnych podmiotach certyfikujących; system oparty na jednym lub większej liczbie wyznaczonych publicznych organów certyfikujących; system oparty na wyznaczonym publicznym organie certyfikującym oraz
zatwierdzonych prywatnych podmiotach certyfikujących”24.
Certyfikacja wprowadza jawne kryteria sprawdzające, czy są przestrzegane
normy dotyczące produkcji ekologicznej. Jednostki certyfikujące powinny dysponować odpowiednim zapleczem, posiadać osobowość prawną, kadrę fachową,
dobre wyposażenie techniczne. Certyfikowane gospodarstwa rolne ekologiczne
i przetwórnie są upoważnione do wprowadzania na rynek produktów żywnościowych ekologicznych oznakowanych unijnym logo. Stosuje się też i inne znaki:
krajowe, prywatne, a także logo organizacji certyfikującej. Konsumenci muszą
23
24

Ibidem.
Ibidem.
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mieć pewność, że są to towary pochodzące z gospodarstwa ekologicznego. Od
1 lipca 2010 r. stosowanie logo na etykietach żywności ekologicznej wyprodukowanej na terenie Unii Europejskiej stało się obowiązkowe. Może ono być
stosowane także przez producentów ekologicznych spoza UE, jeśli produkty te
spełniają unijne wymogi rolnictwa ekologicznego. Certyfikat wystawiony przez
niezależną jednostkę certyfikującą stanowi gwarancję dotrzymania warunków
umowy. System identyfikacji służy wiarygodności produktu ekologicznego. Gdy
zakupu dokonuje się bezpośrednio u producenta specjalne oznakowanie nie jest
konieczne, ale gdy produkty ekologiczne zostają wprowadzone do obrotu na anonimowy rynek, wówczas system certyfikacji jest niezbędny. „Kontrola nie oznacza analizy produktu końcowego, lecz dotyczy sposobu produkcji. Przyjmuje się,
że jeśli warunki środowiskowe nie budzą zastrzeżeń, to jakość płodów rolnych
zależy od sposobu wytwarzania. Kontrola obejmuje właśnie sposób wytwarzania, określony w kryteriach rolnictwa ekologicznego, zapewniający naturalną
jakość produktów. Warto podkreślić, że produkty rolnictwa ekologicznego podlegają ogólnym przepisom prawa żywnościowego; ekologiczna metoda produkcji
wnosi wartość dodatkową i podlega dodatkowej kontroli”25.
3.4. SPOSÓB PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM

Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych określiło
prawnie sposób prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. Produkcja rolna jest
prowadzona w cyklu zamkniętym (gleba, roślina, zwierzę) i charakteryzuje się
zachowaniem dużej samowystarczalności (paszowo-nawozowej). Zatem rolnictwo ekologiczne stosuje nawozy mineralne pochodzenia naturalnego, nieprzetworzone metodami przemysłowymi. Nawozy mineralne (syntetyczne) są
stosowane uzupełniająco i dozwolone tylko wtedy, kiedy w glebie stwierdzono
trwały niedobór pewnych składników. Załącznik I do rozporządzenia 889/200826
podaje wykaz środków dozwolonych w utrzymywaniu żyzności gleby. Nawozy organiczne powinny być wytworzone w gospodarstwie ekologicznym lub
pochodzić z innych tego typu gospodarstw. Próchnica uzyskiwana w procesie
kompostowania obornika i innych materiałów organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jest podstawą nawożenia w gospodarstwie ekologicznym.
Wprawdzie pozwala się wykorzystywać nawozy organiczne (pochodzenia zwierzęcego) z gospodarstw tradycyjnych, niezbyt intensywnych, jednak powinny
www.agrobiotest.pl.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli, Załącznik I.
25

26
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one zostać przekompostowane w gospodarstwie ekologicznym. W uprawie roślin
duże znaczenie ma odpowiednio zaplanowany płodozmian z udziałem roślin motylkowatych, które wzbogacają glebę w azot i chronią ją przed erozją. Właściwie zaplanowany płodozmian stanowi podstawę ograniczania zachwaszczenia.
Działania odchwaszczające glebę wykonuje się mechanicznie, za pomocą bron,
pielników, obsypników, a w ogrodnictwie używa się narzędzi ręcznych.
Tworzenie równowagi biologicznej sprzyja profilaktycznemu zapobieganiu
chorobom roślin i eliminacji szkodników. W przypadku wystąpienia chorób
lub szkodników podejmuje się działania interwencyjne ograniczone do środków fizycznych i biologicznych. Wykaz środków dopuszczonych do stosowania
w ochronie roślin zawiera załącznik II do rozporządzenia 889/200827 – dopuszczono stosowanie preparatów bakteryjnych, wirusowych i pułapek, substancji feromonowych, wyciągów roślinnych i innych środków naturalnych.
Materiał siewny powinien pochodzić z gospodarstwa ekologicznego, a gdy
jest on niedostępny na rynku, konieczna jest urzędowa zgoda na stosowanie
materiału z gospodarstwa typowego (bez chemicznych dodatków). Syntetyczne
regulatory wzrostu i zaprawianie nasion oraz materiału sadzeniowego środkami syntetycznymi jest niedozwolone. Warunki hodowli i utrzymania zwierząt,
ich wyżywienie muszą sprostać wymaganiom gatunkowym oraz dobrostanowi
zwierząt. Zwierzęta powinny pochodzić z chowu w gospodarstwach ekologicznych, dozwolone jest pochodzenie zwierząt z gospodarstw konwencjonalnych do
celów rozrodu, musi jednak upłynąć określony czas utrzymania takich zwierząt
w gospodarstwie ekologicznym, aby produkty od nich pochodzące mogły być
uznane i sprzedawane jako ekologiczne. Zdrowie i kondycja zwierząt jest zachowywana przy zastosowaniu działań profilaktycznych. Antybiotyki, sulfonamidy
oraz inne leki stosuje się pod kontrolą weterynarza w wyjątkowych sytuacjach.
Podawanie leków w celach profilaktycznych jest zabronione. W przypadku zwierząt leczonych zachowuje się okres karencji dla produktów, które od nich pochodzą. Szczepienia ochronne dopuszcza się tylko wtedy, kiedy są one wymagane
urzędowo. Okaleczanie zwierząt (kastrowanie, skracanie dziobów i ogonów itp.)
jest niedozwolone; dopuszcza się niektóre zabiegi hodowlane wykonywane przez
wykwalifikowany personel.
Gospodarstwa ekologiczne nie stosują syntetycznych dodatków do pasz i nawozów sztucznych (mineralnych), pestycydów oraz regulatorów wzrostu. „W żywieniu zwierząt wyklucza się pasze przemysłowe, zawierające syntetyczne dodatki paszowe. Pasze powinny być wytwarzane w gospodarstwie lub pochodzić
z innych gospodarstw ekologicznych; możliwy jest zakup pasz z gospodarstw
w okresie konwersji (po upływie 12 miesięcy ekologicznego gospodarowania)”28.
Ibidem, Załącznik II.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. (art. 2 i), w związku
z art. 17 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 834/2007.
27

28

340

Ewa Wysocka

Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych jest znacznie mniejsza w porównaniu do produkcji rolnej nastawionej na maksymalizację zysku
w sposób tradycyjny. Jakość żywności oraz korzystny wpływ na środowisko
naturalne jest głównym atutem gospodarstwa ekologicznego. Nakłady pracy
w takich gospodarstwach są znacznie większe z powodu małego zużycia przemysłowych środków produkcji, jednak ceny żywności ekologicznej są większe.
Żywność pochodząca z gospodarstw ekologicznych jest produkowana w ograniczonym zakresie – obecnie udział gospodarstw ekologicznych w produkcji
towarowej w Polsce wynosi ok. 3,5%. Najwyższy procentowy udział produkcji
ekologicznej w innych państwach należących do Unii Europejskiej odnotowano:
w Austrii 19%; Szwecji 15,5%; Estonii 14%; Czechach 13%; na Łotwie 10% (dane
procentowe z 2011 r. podane przez Komisję Europejską); w Niemczech 5,56%; we
Włoszech 8,68%29. Gospodarstwa ekologiczne są rozproszone, co uniemożliwia
uruchomienie odrębnych linii, np. skupu, sprzedaży. Zbyt tych produktów jest
mało profesjonalny – chodzi o opakowania, asortyment i normy jakościowe.
3.5. WSPÓŁISTNIENIE UPRAW EKOLOGICZNYCH, KONWENCJONALNYCH
I ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH GMO.
REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE GMO

Rozwój inżynierii genetycznej został również zastosowany do produkcji rolnej, co przyczyniło się do wytworzenia tzw. organizmów zmodyfikowanych genetycznie, w skrócie nazwano je GMO (ang. Genetically Modified Organisms).
Pierwsze badania w kierunku GMO zostały przeprowadzone z początkiem lat
siedemdziesiątych XX wieku. Na szeroką skalę organizmy modyfikowane genetycznie zostały wprowadzone do rolnictwa w Stanach Zjednoczonych. W przypadku rolnictwa państw należących do Unii Europejskiej zastosowanie GMO
w uprawach rolnych znalazło wielu przeciwników zwracających uwagę, że uprawy GMO wcale nie są obojętne dla środowiska i zachowania naturalnej bioróżnorodności, a tym samym dla zdrowia ludzi. Liczne badania nad organizmami
genetycznie zmodyfikowanymi dowiodły, że dochodzi na dużą skalę do krzyżowania się w drodze zapylenia organizmów GMO z konwencjonalnymi, gdyż
pyłki roślin są przenoszone przez wiatr, owady i ludzi na duże odległości (udowodniono, że nawet do 26 km).
Regulacje prawne dotyczące GMO zostały wprowadzone w 1990 r. dyrektywą
Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 90/219/EWG z 23 kwietnia 1990 r.
o sposobach kontroli użytkowania genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów oraz dyrektywą Rady 90/220/EWG z 23 kwietnia 1990 r. o zamierzonym wprowadzaniu do środowiska zmodyfikowanych genetycznie organizmów
29
H. Dmochowska [red.], Rocznik statystyczny rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012, s. 393.
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90/220/EWG. Definicja „organizmu zmodyfikowanego genetycznie (GMO)”
jest zawarta w dyrektywie 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów
zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG.
Artykuł 2 Rozporządzenia Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. odnosi
się do wspomnianych definicji organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Wprowadzono również uregulowania dotyczące żywności i paszy genetycznie zmodyfikowanej. Rozporządzenie (WE) 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej
żywności i paszy oraz Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 dotyczące możliwości
śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
Rozwój gospodarstw ekologicznych spowodował, że uregulowania prawne Unii Europejskiej objęły również i tę dziedzinę produkcji rolnej. Generalną
zasadą rolnictwa ekologicznego jest zakaz stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w produkcji rolnej w gospodarstwach ekologicznych.
W Preambule do Rozporządzenia Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
(Dz.Urz. L 189, 20.07.2007, pkt 30) czytamy, że „stosowanie w produkcji ekologicznej organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) jest zabronione”, dlatego
też każdy produkt „zawierający GMO, składający się z GMO lub wyprodukowany z GMO” należy oznaczyć, umieszczając na nim właściwe etykiety informujące o składzie produktu. Podobne określenia zawiera art. 9 we wspomnianym
powyżej rozporządzeniu Rady: „GMO i produkty wytworzone z GMO lub przy
ich użyciu nie są wykorzystywane w produkcji ekologicznej jako żywność, pasza,
substancje pomocnicze w przetwórstwie, środki ochrony roślin, nawozy, środki
poprawiające glebę, nasiona, roślinny materiał rozmnożeniowy, mikroorganizmy
i zwierzęta” (art. 9 pkt 1).
3.6. ZAKAZ STOSOWANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W UPRAWACH
EKOLOGICZNYCH

We wspomnianym powyżej rozporządzeniu Rozporządzenia Rady
nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w art. 10 określono również zakaz stosowania promieniowania jonizującego w uprawach ekologicznych. „Zakazane
jest poddawanie żywności lub paszy ekologicznej lub surowców stosowanych
w żywności lub paszy ekologicznej działaniu promieniowania jonizującego”.
„Napromienianie polega na poddaniu żywności oddziaływaniu energii promieni
gamma, promieni X bądź strumienia elektronów. Podczas napromieniania (radiacji) żywność nie ulega ogrzaniu, jak ma to miejsce w przypadku stosowania mikrofali, a ponadto zastosowane promienie nie ulegają zatrzymaniu w żywności.

342

Ewa Wysocka

Napromienianie nie czyni żywności radioaktywną”30. Technologia procesu
napromieniania żywności stosowana jest na szeroką skalę w Stanach Zjednoczonych, w państwach Europy metoda ta budzi wiele kontrowersji i została uregulowana w Dyrektywie Unii Europejskiej 1999/2/EC. „Dotychczas,
wśród wielu rodzajów produktów żywnościowych, tylko jedna kategoria
produktów spożywczych – suszone zioła i przyprawy oraz suszone warzywa
– znalazły się na liście produktów żywnościowych, które mogą być poddane
radiacji”31.
3.7. ORGANIZACJA ZBYTU I PRZETWÓRSTWA PRODUKTU EKOLOGICZNEGO

W Rozporządzeniu Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.
L 189, 20.07.2007) w rozdziale 4 art. 30–35 określają warunki zbierania, pakowania, transportu i składowania produktów ekologicznych przez podmioty gospodarcze. Zbiory produktów ekologicznych i nieekologicznych (uprawianych
w sposób tradycyjny) mogą być prowadzone jednocześnie, jednak pod warunkiem, że zastosowano odpowiednie środki zabezpieczające, uniemożliwiające
pomieszanie lub zamianę produktu ekologicznego. Konieczne jest zatem prowadzenie odpowiednich działań mających na celu identyfikację produktów ekologicznych. „Podmiot gospodarczy przechowuje informacje dotyczące dni zbioru,
godzin, rejonu i daty oraz czasu przyjęcia produktów dostępne dla organu kontroli lub jednostki certyfikującej” (art. 30). Transport produktu ekologicznego powinien być „w odpowiednim opakowaniu, pojemnikach lub pojazdach zamkniętych,
aby nie można było dokonać zamiany zawartości bez manipulowania lub uszkodzenia pieczęci” oraz posiadać etykiety zawierające nazwę produktu, mieszanki
paszowej, dane adresowe producenta, sprzedawcy produktu „nazwę lub numer
kodowy jednostki certyfikującej lub organu kontroli, któremu podlega podmiot
gospodarczy” (art. 31 pkt 1c i 2). Wystawiany jest też dokument towarzyszący zawierający dane informacyjne na temat dostawcy lub przewoźnika. W przypadku
transportu (bezpośredniego) między dwoma podmiotami gospodarczymi, które
podlegają systemowi kontroli ekologicznej, zamknięcie opakowania, pojemników lub pojazdów nie jest wymagane, jednak „podmioty gospodarcze wysyłające jak i odbierające są zobowiązane prowadzić ewidencję transportu”. Artykuł
32 stanowi, że w czasie transportu należy „oddzielić pasze ekologiczne od pasz
w okresie konwersji i pasz nie ekologicznych, pojazdy lub pojemniki, w których
transportowano produkty nie ekologiczne, mogą być wykorzystane do transportu produktów ekologicznych, pod warunkiem, że przed rozpoczęciem transportu
produktów ekologicznych przeprowadzono właściwe działania czyszczące, któ30
www.izz.waw.pl/pl, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Szczygła, informacje: Żywność napromieniona, artykuł.
31
Ibidem.
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rych skuteczność została sprawdzona”. Prowadzona ewidencja jest udostępniana
„na żądanie jednostki certyfikującej lub organu kontroli; transport gotowej paszy
ekologicznej należy oddzielić fizycznie lub chronologicznie od transportu innych
gotowych produktów; […], każda oddzielna ilość dostarczona w trakcie przesyłki dostaw jest rejestrowana”. Podczas przyjmowania produktów ekologicznych
podmiot gospodarczy sprawdza zamknięcie opakowań lub pojemników. Artykuł
33 stanowi o szczególnych zasadach odbierania produktów ekologicznych z krajów trzecich, które należy przywozić w odpowiednim opakowaniu lub pojemnikach, zamkniętych, zaopatrzonych w identyfikator eksportera oraz oznaczenia
i numery służące identyfikowaniu partii produktów, świadectwo kontroli. Przy
składowaniu produktów w pomieszczeniach należy zapewnić identyfikację partii
towaru „w celu uniknięcia zmieszania się produktów ekologicznych z innymi”
(art. 34).
Przetwórstwo ekologiczne ma na celu dostarczenie jak najlepszej żywności
wytworzonej z płodów rolnych pochodzących z gospodarstw ekologicznych.
Dopuszcza się stosowanie tradycyjnych metod fizycznych, mechanicznych, fermentacyjnych, substancje dodatkowe podlegają ograniczeniu. Produkty rolne
przetworzone (wieloskładnikowe) muszą zawierać co najmniej 95% składników
ekologicznych, aby produkt spożywczy mógł być oznakowany jako ekologiczny, składników z innej produkcji może być do 5%, są to produkty wymienione
w urzędowym wykazie, który ustala Komisja Europejska (zał. IX do rozporządzenia 889/2008). Jeśli udział składników certyfikowanych jest mniej niż 95%,
można wymienić je w składzie surowcowym, z podaniem ich łącznej procentowej zawartości. Produkt ekologiczny ma ogromne znaczenie w dostarczeniu konsumentom dobrej jakościowo żywności. Popyt na taką żywność systematycznie
wzrasta.
3.8. WSPARCIE FINANSOWE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

W państwach należących do Unii Europejskiej areał gospodarstw ekologicznych ulegał systematycznemu powiększaniu. Miało to wpływ na ograniczenie
negatywnych następstw dla środowiska i na zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej. Wprowadzone unormowania prawne dotyczące wsparcia finansowego
rolnictwa ekologicznego przyczyniły się do poprawy środowiska naturalnego.
„W Polsce rolnictwo ekologiczne po raz pierwszy uzyskało wsparcie finansowe z budżetu państwa w roku 1998, kiedy to wprowadzono dotacje do kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych. Dotacja ta była udzielana jednostkom
przeprowadzającym kontrolę. W roku 1999 dodatkowo wprowadzono dotację
do powierzchni upraw ekologicznych. Beneficjentami tego wsparcia byli rolnicy prowadzący ekologiczne gospodarstwa rolne lub przestawiający gospodarstwa konwencjonalne na ekologiczne. Obecnie wsparcie finansowe dla rolnictwa
ekologicznego w Polsce pochodzi z dwóch źródeł: 1) z budżetu krajowego oraz
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2) z budżetu krajowego i budżetu Unii Europejskiej. Od przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej system wsparcia rolnictwa ekologicznego musiał być zgodny
z przepisami wspólnotowymi, aby pomoc była udzielana zgodnie z przepisami
o pomocy publicznej wg art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”32.
W założeniach do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014–2020 uzależniono
wysokość dopłat bezpośrednich od spełnienia przez rolników wymagań ekologicznych. Rolnicy, którzy chcą otrzymać większe dopłaty, mają podejmować
działania ukierunkowane na wygospodarowanie obszarów proekologicznych.
Uprawy powinny być zróżnicowane, a utrzymywanie pastwisk i stosowanie innych „równoważnych” środków przyczynia się do poprawy środowiska naturalnego. Jeżeli rolnik nie zastosuje się do zaleceń UE, wysokość dopłat zostanie
znacznie zmniejszona (o 30%).
„Najnowsze dane wskazują, że rolnictwo ekologiczne w Polsce stale się
rozwija, o czym świadczyć może ciągle zwiększająca się liczba gospodarstw
ekologicznych. Według danych na dzień 31 grudnia 2012 r., w Polsce kontrolą
jednostek certyfikujących objętych było 26,5 tys. producentów ekologicznych,
w tym 25,9 tys. gospodarstw gospodarujących na ponad 650 tys. ha”. „W okresie
2003–2012 powierzchnia użytków ekologicznych wzrosła 11-krotnie i stanowi
obecnie ok. 3,4% całej powierzchni użytkowanej rolniczo w Polsce. Średnia powierzchnia gospodarstw ekologicznych przekracza obecnie 26 ha przy średniej
krajowej ok. 10 ha dla gospodarstw konwencjonalnych”33.

4. GOSPODARSTWO ROLNE INTEGROWANE.
PODSTAWY PRAWNE ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
4.1. ZMIANY DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Historia produkcji rolnej integrowanej sięga początku lat osiemdziesiątych
XX w., kiedy to starano się wprowadzić zmiany do Wspólnej Polityki Rolnej
z powodu niekorzystnego wpływu gospodarstw konwencjonalnych na środowisko. Rolnictwo integrowane miało stanowić złagodzoną pod względem ochrony
obszarów wiejskich formę rolnictwa konwencjonalnego. Model rolnictwa konwencjonalnego stał się dla ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
bardzo kosztowny, opierał się on na dopłatach do cen gwarantowanych na produkty rolne, z tego też powodu powstawały nadwyżki produkcyjne. Znalezienie
kompromisowego rozwiązania między wzrostem produkcji rolnej a ochroną śro32
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2011–2014, s. 11.
33
Dane opublikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl.
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dowiska oraz rozwojem obszarów wiejskich było koniecznością i jednym z alternatywnych sposobów gospodarowania w gospodarstwach rolnych. W 1988 r.
Europejska Wspólnota Gospodarcza wprowadziła szereg aktów modyfikujących
Wspólną Politykę Rolną. Przestawiając produkcję na bardziej przyjazną środowisku naturalnemu, podjęto działania ekstensyfikacji produkcji rolnej, wprowadzono program odłogowania ziemi uprawnej oraz reorganizację w celu zmniejszenia
zapasów magazynowych. Działania opisane powyżej były związane z zasadą
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i ochroną zasobów naturalnych
Ziemi. „Po raz pierwszy pojęciem zrównoważonego rozwoju posłużono się podczas Konferencji Sztokholmskiej w 1972 r. Jednak dopiero późniejsze prace doprowadziły do pełnego ukształtowania się idei zrównoważonego rozwoju”34.
Zasada zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w 1983 r. Uchwalony dokument nosił nazwę „Nasza wspólna przyszłość” (Our common future); opublikowano go w 1987 r. Wprowadzenie zasady
zrównoważonego rozwoju miało na celu dostosowanie społeczno-gospodarczych
potrzeb w taki sposób, aby móc zachować zasoby przyrodnicze i naturalne Ziemi w niepogorszonym stanie dla obecnych oraz przyszłych pokoleń. Zasady
zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (Sustainable Agriculture and Rural Development – SARD) zostały określone na konferencji ONZ
w sprawie Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w Rio de Janeiro w 1992 r.
Podczas konferencji przyjęto dokument programowy Agenda 21, w którym zawarto sposób opracowywania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju
w gospodarce. Zrównoważony rozwój wsi miał na celu poprawę warunków życia
na obszarach wiejskich, prowadzenia działalności rolniczej w taki sposób, aby
zachować walory środowiska naturalnego, krajobrazu, tradycji oraz dziedzictwa
kulturowego wsi. Działania gospodarcze starano się pogodzić z ochroną środowiska naturalnego. Podejście takie nazwano ekorozwojem, jednak aby ten rozwój
następował konieczne było stworzenie odpowiednich norm prawnych mających
na celu ochronę obszarów wiejskich (krajobrazu wiejskiego, różnorodności
biologicznej, zapobieganie erozji gleb, ochronę wody, gleby i powietrza przed
zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, zachowanie bezpieczeństwa w wykorzystaniu rozwoju biotechnologii i inżynierii genetycznej. Promowanie trwałego zrównoważonego rozwoju rolnictwa i wsi leży w gestii polityki państwa.
Interwencjonizm państwowy wspiera przekształcenia strukturalne na obszarach
wiejskich, co wpływa na stabilizację rynków rolnych oraz pomaga w preferowaniu takiego modelu rolnictwa, aby przyczyniało się do ochrony zasobów naturalnych. Ogólnie mówiąc, celem rolnictwa integrowanego jest zapewnienie stabilnej
produkcji przy użyciu środków przemysłowych w umiarkowanych ilościach.
Dopuszcza się stosowanie nawozów mineralnych, środków ochrony roślin w sposób kontrolowany, preferowana jest uprawa roślin strączkowych i motylkowych.
34

B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska, wyd. 4, Warszawa 2010, s. 43.
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Poprawę i utrzymanie bioróżnorodności rolnictwa oraz ochronę zasobów naturalnych traktuje się w Unii Europejskiej w sposób szczególny. Wspomniana
powyżej reforma irlandzkiego komisarza Mac Sharry’ego, mająca swój początek
w 1992 r., miała duże znaczenie dla realizacji planu rozwoju europejskiego modelu
rolnictwa i zasady zrównoważonego rozwoju. „Realizowana w latach 1993–1996
reforma zakładała spadek cen gwarantowanych na produkty rolne (15–30%), rekompensowany systemem bezpośrednich świadczeń finansowych dla rolników
(tzw. dopłaty bezpośrednie), według kryterium powierzchni wyłączonych z produkcji gruntów rolnych. Reforma zakładała zerwanie bezpośredniego związku
między wielkością produkcji rolnej a wysokością wsparcia finansowego rolników
poprzez ceny produktów, a więc oddzielenie wspierania dochodów rolniczych
poprzez rynki rolne (przyjęto niezrealizowaną później w całości zasadę: pomoc
na 1 hektar, a nie na 1 tonę)”. „Porozumienie o rolnictwie” Rundy Urugwajskiej
GATT oraz perspektywa poszerzenia UE o państwa Europy Środkowo-Wschodniej uzasadniały potrzebę dalszych reform WPR w okresie budżetowym na lata
2000–200635. Reforma z 1999 r. została zawarta w dokumencie Agenda 2000
(tzw. pakiet Santera) „Agenda weszła w życie w 1999 r., gdy została przyjęta
podczas szczytu Rady Europejskiej w Berlinie (1999 r.)”36. „W koncepcji Agendy 2000 polityka rozwoju obszarów wiejskich stała się drugim filarem WPR,
towarzyszącym dalszej reformie polityki rynkowej (pierwszego filara)”37. I Filar
dotyczył dopłat bezpośrednich, obejmuje on kwestie związane z polityką rynkową UE.
W 2001 r. na szczycie w Göteborgu przyjęto również „strategię trwałego rozwoju”. Strategie rozwoju obszarów wiejskich powinny odnosić się do wszystkich
rodzajów i sektorów działalności gospodarczej prowadzonej na danym terenie, tj.
rolnictwa, leśnictwa, drobnego przemysłu, handlu, turystyki itp. Zasada zrównoważonego rozwoju wsi zwraca uwagę na wielorakość funkcji rolnictwa na
obszarach wiejskich, np. jako producenta żywności, surowców rolniczych czy
spełniania funkcji społecznej lub środowiskowej. Rolnictwo zrównoważone jest
też jednym z kierunków alternatywnej metody gospodarowania w stosunku do
rolnictwa konwencjonalnego o charakterze przemysłowym. Oprócz doprowadzenia do zrównoważenia rozwoju obszarów wiejskich dąży się jednocześnie do
uzyskania ekonomicznej opłacalności produkcji rolnej, szukając takiej metody,
aby prowadzić tę produkcję, nie zagrażając środowisku przyrodniczemu.
Następnym kierunkiem zmian we Wspólnej Polityce Rolnej było wprowadzenie tzw. II filaru WPR, który „obejmuje wzmocnienie i potwierdzenie polityki
rozwoju obszarów wiejskich. Celem reformy jest poprawa konkurencyjności sekA. Stelmachowski [red.], Prawo…, s. 85.
www.uniaeuropejska.org.
37
Komisja Europejska Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Polityka UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013, Komisja Europejska, Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2008.
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tora rolnictwa i leśnictwa, ściślejsze powiązanie produkcji żywności z ochroną
środowiska, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, pobudzenie współpracy i innowacji oraz wsparcie zróżnicowania gospodarczego”38.
Taki typ ewolucji WPR i obszarów wiejskich wobec rolnictwa został ustalony w listopadzie 2003 r. na konferencji w Salzburgu oraz podczas uzgodnień
przyjętych w lutym 2004 r., dotyczących finansowania rozwoju i ochrony środowiska wiejskiego w latach 2007–2013. Począwszy od 2007 r. Wspólna Polityka
Rolna jest finansowana za pomocą dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu
Rolnego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW). Podstawą wsparcia obszarów wiejskich w latach 2007–2013 było rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich (przez EFRROW),
którego zadaniem było wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
na obszarze państw należących do UE (w ramach Wspólnej Polityki Rolnej).
Polityka strategiczna Unii Europejskiej oraz kierunek rozwoju obszarów
wiejskich w Polsce są realizowane przez strategię krajową w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich i jest ustalana na okresy siedmioletnie (na lata
2007–2013 i obecnie na lata 2014–2020). Polityka ta ma tzw. osie priorytetowe.
W poszczególnych państwach należących do Unii Europejskiej PROW może dotyczyć poszczególnych regionów (np. w Wielkiej Brytanii) lub całego terytorium
kraju jak to np. ma miejsce w Polsce.
4.2. PODSTAWA PRAWNA ROLNICTWA INTEGROWANEGO
W PRAWIE POLSKIM I UE

Wspomniana powyżej zasada zrównoważonego rozwoju znalazła zastosowanie w polskim prawie konstytucyjnym oraz ustawach. Konstytucja RP z 1997 r.
w art. 5, 74 i 86, nawiązuje do zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Artykuł 5 stanowi, że „Rzeczpospolita Polska […] strzeże dziedzictwa
narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego
obecnym i przyszłym pokoleniom przez władze publiczne określa art. 74 (ust. 1,
2, 3, 4): „1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo
ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 2. Ochrona środowiska
jest obowiązkiem władz publicznych. 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na
rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska”. Obywateli RP zobowiązuje się do
poszanowania i dbałości o środowisko, odnosząc to stwierdzenie do uregulowań
ustawowych (art. 86): „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska

38
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i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa”.
Legalną definicję zrównoważonego rozwoju zawiera Prawo ochrony środowiska. Jego art. 3 pkt 50 stanowi, że jest to „taki rozwój społeczno-gospodarczy,
w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspakajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli
zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń”39.
Założenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
mówią o promowaniu zrównoważonych metod gospodarowania w rolnictwie,
integrowanych i ekologicznych. Działania mają być ukierunkowane na ochronę
gleby, zachowania bioróżnorodności i „ograniczania negatywnego wpływu intensyfikującego się rolnictwa na środowisko […]. Istotne jest przy tym równoczesne przeciwdziałanie zupełnemu zaprzestaniu gospodarowania rolniczego na
obszarach z niekorzystnymi warunkami naturalnymi. Z kolei promowanie w najbliższych latach korzystnych dla środowiska ekologicznych metod gospodarowania, może przyczynić się do rozwoju rynku produktów ekologicznych, który
znajduje się wciąż w początkowej fazie. W długiej perspektywie pozwoli to na
skuteczniejsze i trwałe ekonomicznie przekładanie się rosnącego popytu na żywność ekologiczną, na korzystne dla środowiska praktyki rolnicze”40.
Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 oraz nr 157, poz.
1241; Dz.U. z 2011 r., nr 279, poz. 1644) uchwalono uchwałę nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012–202041, która odnosi się też
do zachowania zasobów genetycznych roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich. Zachowanie tych zasobów genowych jest konieczne ze względu na potrzebę utrzymania bioróżnorodności obszarów wiejskich oraz dalszego rozwoju
hodowli zwierząt ras rodzimych. Postępująca intensyfikacja polskiego rolnictwa
spowodowała wprowadzanie nowych odmian roślin, które są wysokowydajne,
lecz genetycznie jednolite. Zmienia się sposób chowu lokalnych ras zwierząt
gospodarskich, które są przystosowane do miejscowych, trudnych warunków
środowiskowych i wykorzystane w produkcji ekstensywnej, co sprzyja ochronie
siedlisk. Rodzime odmiany roślin i rasy zwierząt gospodarskich stanowią pulę
genową przyszłych prac hodowlanych.

B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony…, s. 32.
Założenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
41
Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, z 9 listopada
2012 r., poz. 839.
39
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4.3. W PRAWIE UE

Artykuł 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej C 83/47 (dawny artykuł 6 TWE), stanowi: „Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Unii,
w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą być brane
pod uwagę wymogi ochrony środowiska”42.
4.4. ZASADA CROSS COMPLIANCE. ZASADA INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN.
SYSTEM INTEGROWANEJ PRODUKCJI (IP)

Kolejna fundamentalna reforma określająca zasadniczy kształt Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2007–2013 została przyjęta 26 czerwca 2003 r. w Luksemburgu. Określiła ona jednolitą płatność na gospodarstwo lub region, niezależną
od produkcji, oraz płatności specyficzne dla określonych kierunków produkcji
w powiązaniu z obowiązkiem spełnienia określonych standardów przez gospodarstwo. Wsparcie udzielane obecnie rolnikom jest uzależnione od przestrzegania
zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) w zakresie ochrony środowiska,
bezpieczeństwa i jakości żywności oraz dobrostanu zwierząt. Wdrażanie zasady
wzajemnej zgodności (zwanej też zasadą współzależności) rozpoczęło się w Polsce w 2009 r. i trwało do 2013 r., obejmowało rolników, którzy otrzymywali
płatności bezpośrednie i korzystali z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007–2013 (zalesiania, programu rolno-środowiskowego oraz płatności w ramach obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania ONW). Nie są to
wymagania nowe. Nowym elementem jest jedynie powiązanie wysokości przyznawanych płatności bezpośrednich rolnikom, a także płatności otrzymywanych
w ramach osi II PROW 2007–2013, ze spełnianiem przez nich wymogów, które są
podzielone na obszary i miały terminy wdrażania: „Dobra Kultura Rolna zgodna
z ochroną środowiska od 2005 roku: Obszar A (zagadnienia ochrony środowiska naturalnego, identyfikacja i rejestracja zwierząt) – od 1 stycznia 2009 roku;
Obszar B (zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zgłaszanie chorób zakaźnych,
zdrowotność roślin) – od 1 stycznia 2011 roku; Obszar C (dobrostan zwierząt) –
od 1 stycznia 2013 roku. Wymogi wzajemnej zgodności stanowią tylko niewielką
część przepisów obowiązujących w Polsce w ramach powyższych obszarów. Dobra Kultura Rolna zgodna z ochroną środowiska – została opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie minimalnych norm (Dz.U. nr 39, poz. 211 z późn. zm.).
Płatności z tytułu obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania
ONW są ważnym czynnikiem dla rozwoju regionów, mającym wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstw. Realizacja zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) stanowi nowy element WPR. Wspieranie bioróżnorodności, peł42
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nienie funkcji środowiskowej na obszarach wiejskich ma istotne znaczenie na
rozwój tych obszarów.
Integrowana ochrona roślin polega na stosowaniu przede wszystkim ekologicznych metod uprawnych przy wykorzystaniu naturalnych czynników, metody
chemiczne stosuje się wtedy, kiedy nie da się ich zastąpić innymi (ograniczenie
ich do niezbędnego minimum). W przypadku produkcji rolnej integrowanej, nie
zabrania się, używania chemicznych środków ochrony roślin, co odróżnia tę formę od produkcji ekologicznej. Ograniczanie stosowania środków chemicznych
przez rolników do niezbędnego minimum jest dokonywane przez redukowanie
dawek bądź ich dzielenie na mniejsze, przy zmniejszeniu liczby wykonywanych
zabiegów, uwzględniając przy tym możliwość wystąpienia zagrożeń i ryzyko powstania odporności organizmów szkodliwych.
Podjęto działania, których celem miały być uregulowania prawne dotyczące
integrowanej ochrony roślin. Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie dyrektywa 2009/128/WE43 Unii Europejskiej wprowadzająca obligatoryjnie zasady integrowanej ochrony roślin. Zaczęły one obowiązywać wszystkich rolników państw
członkowskich UE. Dyrektywa ustanowiła ramy wspólnotowego działania na
rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Wprowadzono też Rozporządzenie 1107/200944 dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.
Integrowana produkcja (IP) jest nowoczesnym systemem jakości żywności, mającym na celu ochronę środowiska oraz zdrowie ludzi. W systemie tym
w sposób zrównoważony korzysta się z postępu biologicznego i technicznego (w ochronie roślin, uprawie oraz nawożeniu). Uczestniczenie w systemie IP
podlega certyfikacji i oznakowaniu logo IP. Certyfikat wydawany na podstawie
metodyki w systemie IP i jest urzędowym poświadczeniem zapewniającym, że
„w wytworzonych płodach rolnych nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych
pierwiastków oraz substancji szkodliwych”. System Integrowanej Produkcji
(IP) współdziała obecnie z zasadami integrowanej ochrony roślin wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2014 r. „Zastosowanie zasad IP pozwala na spełnienie
wymogów stawianych przez system Wzajemnej Zgodności (Cross Compliance)
w ramach płatności bezpośrednich, które w zakresie ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności obowiązują od 1 stycznia 2011 r. […]. Wdrożenie w gospodarstwie
IP jest niezwykle istotne w przypadku konieczności potwierdzenia wymogów
odnośnie bezpieczeństwa żywności”. W przypadku sprzedaży produktów roślinnych na rynek krajowy i na eksport, np. owoców i warzyw na rynek Federacji
43
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r.,
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów
(Dz.Urz. UE L 309, z 24.11.2009 r.).
44
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr1107/2009 z dnia 21 października
2009 r., dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady
79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.Urz. L 309, z 24.11.2009 r.).
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Rosyjskiej w systemie IP jest możliwe prowadzenie produkcji zgodnie z normami
rosyjskimi. „Zasadniczym elementem są w tym przypadku opracowane przez
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach specjalne programy ochrony roślin. IP
pozwala także na wypełnienie w dużym zakresie wymogów bezpieczeństwa
żywności i ochrony środowiska w ramach innych komercyjnych systemów jakości wymaganych przez np. wielkopowierzchniowe sieci handlowe. Urzędem
odpowiedzialnym na mocy prawa za wydawanie certyfikatów oraz nadzór nad
systemem jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która kontroluje cały proces produkcyjny w gospodarstwie rolnym”45.
4.5. WIELOFUNKCYJNOŚĆ ROLNICTWA (OBSZARÓW WIEJSKICH)

Rolnictwo oparte na zasadzie zrównoważonego rozwoju obejmuje pojęcie
nie tylko samego rolnictwa, ale ma znaczenie szersze, odnoszące się również
do obszarów wiejskich (do dziedzin pozarolniczych na obszarach wiejskich).
Wspólna Polityka Rolna (WPR) spełnia coraz większą rolę w ograniczaniu degradacji środowiska naturalnego (w ochronie gleby, wód, atmosfery itp.), zajmuje
się też dostarczaniem dóbr publicznych, których oczekuje społeczeństwo (krajobrazu, turystyki, tworzenia nowych miejsc pracy). Efekty funkcjonowania WPR
i dostosowanie jej do nowych wyzwań, należy oceniać w sposób kompleksowy
z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Na
obszarach wiejskich, obok działalności typowo rolniczej i kształtowania środowiska przyrodniczego, są również realizowane funkcje pozarolnicze związane
z rozwojem przedsiębiorczości, agroturystyki, produkcji energii odnawialnej itp.
Tempo zmian oraz skala tych zjawisk są zróżnicowane, kształtują się pod wpływem uwarunkowań specyfiki regionu, atrakcyjności jego położenia, makroekonomicznego poziomu rozwoju gospodarczego. Zmiany warunków organizacji
produkcji rolnej dotyczą intensywności i poziomu koncentracji, wykorzystania
trwałych użytków zielonych, stopnia rozwoju grup producenckich oraz
oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze.
Rolnictwo jako sektor ekonomiczny spełnia funkcje produkcyjne, środowiskowo-przestrzenne i usługowe. Wielofunkcyjność rolnictwa można rozpatrywać
na poziomie rolnika, czyli gospodarstwa rolnego, sektora rolnego bądź określonego terytorium dotyczącego danych obszarów wiejskich.
Funkcje rolnika i gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo wielofunkcyjne
oznacza, że rolnik prowadzący gospodarstwo rolne powinien świadomie przestrzegać pewnych zasad oraz wartości obejmujących swoim zakresem: produkcję
produktów rolnych, wytwarzanie i udostępnianie żywności (dobrej jakościowo),
organizację sprzedaży produktów rolnych, handlu detalicznego, z uwzględnie45
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niem dostosowania produkcji do zapotrzebowań konsumentów, troskę o ochronę
zasobów naturalnych oraz powinien wpływać na kształtowanie obszaru wsi
Gospodarowanie w przestrzeni ma na uwadze wykorzystywanie zasobów
przyrodniczych określonego terytorium na potrzeby gospodarcze i społeczne,
przeciwdziałanie zmniejszaniu się populacji różnych gatunków przyrodniczych
i dezertyfikacji (upustynniania) terenów rolniczych. Ważnym zadaniem działalności pozarolniczej jest kształtowanie krajobrazu i ulepszenie jego walorów, rozwój turystyki w celu udostępniania lokalnych zasobów przyrodniczych osobom
z zewnątrz. Zachowanie specyficznych uwarunkowań historycznych i kulturowych wsi daje możliwość uchronienia tego dziedzictwa od całkowitego zaniechania i zapomnienia w dobie powszechnej globalizacji, co ma ogromne znaczenie
dla integracji społeczności lokalnej. Tworzenie miejsc pracy w obrębie gospodarstwa rolnego i poza nim daje lokalnej ludności możliwość zatrudnienia.
Funkcja usługowa polega na pełnieniu przez obszary wiejskie zadań
pozarolniczych. Dzięki tej działalności społeczność lokalna ma możliwość
zatrudnienia. Działalność usługowa odnosi się np. do działalności gastronomicznej, produkcyjnej, budownictwa mieszkaniowego, tworzenia obiektów rekreacyjnych i bazy noclegowej na obszarach wiejskich (infrastruktury dla turystyki),
instytucji edukacyjnych. Działania polegające na tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego, przystosowanie terenu i rozbudowa koniecznej infrastruktury, tj. zagospodarowanie odpadów, budowa oczyszczalni ścieków, zapobieganie
klęskom żywiołowym i katastrofom, ograniczenie ryzyka pożaru, tworzenie
systemu ochrony przeciwpożarowej, budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych (wałów ochronnych), oraz czynności kontrolujące erozję gleby również
są związane z funkcją usługową. Wymienione wyżej funkcje odnoszą się nie
tylko do gospodarstwa rolnego, ale również do sektora rolniczego, terenu danego
obszaru wiejskiego, regionu.
4.6. WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK WYTWARZANIA, POSTĘP
BIOLOGICZNY

Nowoczesne techniki wytwarzania niosą ze sobą postęp biologiczny, dając
rolnictwu możliwość jego zastosowania w produkcji rolnej. Użycie bionawozów,
bioproduktów organicznych i mineralnych, hydrolizatorów termicznych opartych na nowej matrycy nawozowej – Agrogelu, efektywne odżywianie roślin
wielofunkcyjnymi produktami organicznymi oraz mikro-mineralnymi są nowym zagadnieniem postępu biologicznego. „Zgodnie z kierunkami, wytyczonymi przez Komisję Europejską produkcja nowych bionawozów jest przyszłością
dla rozwoju zrównoważonych metod produkcji rolniczej. Rozwój tego typu bionawozów sprzyjać będzie wzrostowi produktywności roślin uprawnych, m.in.
poprzez ograniczenie wpływu szkodliwych dla roślin czynników biotycznych
i abiotycznych, dając poprawę jakości gleby (fitoremediacji). Na rynku są już
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w sprzedaży produkty mikrobiologiczne oraz bionawozy, które są wzbogacone
o pożyteczne mikroorganizmy przyczyniające się do stymulacji wzrostu, podniesienia plonu roślin, ochrony roślin przed niekorzystnym wpływem czynników
biotycznych i abiotycznych”.
Bioprodukty organiczne i mineralne znalazły skuteczne zastosowanie
w zrównoważonym nawożeniu roślin. Stymulują one wzrost i zwiększają plony
roślin uprawnych, odporność roślin na warunki środowiskowe, dostarczają roślinom składników pokarmowych, są przyjazne dla środowiska naturalnego, roślin,
gleby oraz zdrowia człowieka. „Bioprodukty mogą być stosowane we wszystkich
systemach produkcji roślin uprawnych, zarówno konwencjonalnych, integrowanych, jak i ekologicznych”.
Hydrolizatory termiczne są nową metodą wielofunkcyjną wykorzystywaną
w rolnictwie i ogrodnictwie. Jest to tzw. „(nowa matryca nawozowa) – Agrogel,
stosowana do produkcji organicznych lub organiczno-mineralnych nawozów azotowych. Pozyskuje się go z kolagenu, […] Agrogel jest pierwszym organicznym
komponentem zawierającym organiczne formy rozpuszczalnego azotu i wyekstrahowanego węgla, które wywołują natychmiastową reakcję systemu glebowego.
Stanowi on na przykład matrycę nowego typu organicznego nawozu o kontrolowanym uwalnianiu azotu”. Produkt ten zaopatruje rośliny w azot, użyźnia glebę
i ukorzenia rośliny, pobudza wzrost i plonowanie przyczynia się do odporności
roślin. „Stosowanie organicznego nawozu o kontrolowanym uwalnianiu azotu
zwiększa ogólną dostępność składników mineralnych dla roślin, zapewnia lepsze
wykorzystanie azotu i węgla z nawozu przez rośliny i mikroorganizmy glebowe,
poprawia żyzność i życie biologiczne gleby, a także przeciwdziała przenawożeniu
roślin i zanieczyszczeniu środowiska glebowego nadmiarem azotu”.
Podane powyżej technologie są koncepcją nawożenia, polegającą na efektywnym odżywianiu roślin wielofunkcyjnymi produktami organicznymi
(bioproduktami) w połączeniu z konwencjonalnymi środkami używanymi przy
produkcji roślinnej. Technologie zrównoważonego odżywiania stymulują i uodparniają rośliny, jednocześnie wpływają korzystnie na glebę. Łączą nawożenie
mineralne z najnowocześniejszą obecnie organiczną formą azotu, są to pochodne peptydowe i aminokwasowe surowców pochodzenia naturalnego. Jednym
z produktów jest organiczny nawóz azotowy o spowolnionym uwalnianiu azotu
w formie peletu, wyprodukowany w wysoce zaawansowanym procesie hydrolizy
termicznej. Jest to nowy typ nawozu, który wpisuje się w światowe trendy ograniczania nawożenia mineralnego i odpowiada wymogom integrowanej ochrony
roślin46.

46
www.agrobiznespark.pl; dane z konferencji z dnia 30 października 2013 r. w Rawie Mazowieckiej – „Produkcja roślinna bez pozostałości środków ochrony roślin szansą na zwiększenie
dochodowości w rolnictwie”.
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5. ZAKOŃCZENIE
Z powyższego opracowania wynika, że na przestrzeni dwóch wieków sposób
prowadzenia produkcji w gospodarstwie rolnym przeszedł znaczące przeobrażenia, od gospodarstwa klasycznego (konwencjonalnego), nastawionego na maksymalizację zysku (przez zastosowanie koncentracji, mechanizacji i specjalizacji
produkcji rolnej), do gospodarstwa ekologicznego i integrowanego. Integrowany
sposób gospodarowania jest oparty na zasadzie zrównoważonego rozwoju przez
zastosowanie ograniczenia do niezbędnego minimum środków chemicznych
w produkcji rolnej. Zastosowanie alternatywnych sposobów gospodarowania,
ekologicznego i integracyjnego w gospodarstwach rolnych dostosowanych do takiej produkcji rolnej ma za zadanie wytwarzanie dobrych jakościowo produktów
żywnościowych oraz ochronę ekosystemu i zasobów przyrodniczych. Rolnictwo
jest jedną z ważniejszych i najstarszych gałęzi gospodarki, którego celem jest
wyżywienie ludności oraz dostarczenie niezbędnych produktów przemysłowi
rolno-spożywczemu. Dbałość o zachowanie czystości środowiska jest więc bardzo istotną sprawą. Poruszono sprawę, która w społeczeństwach państw Europy
budzi wiele słusznych obaw i kontrowersji dotyczących zachowania gatunków roślin uprawnych stosowanych od wieków. Rozwój inżynierii genetycznej dał możliwość wytworzenia na masową skalę organizmów modyfikowanych genetycznie
(GMO), dotyczy to przede wszystkim materiału siewnego roślin, a co za tym
idzie stosowania go do produkcji żywności i paszy dla zwierząt. Globalizacja rolnictwa stwarza jednak ogromne niebezpieczeństwa, dając koncernom przemysłu
spożywczego niekontrolowaną możliwość ingerencji w produkt żywnościowy.
Opisany powyżej narastający problem skażenia środowiska naturalnego
w drugiej połowie XX w. i konieczność działań naprawczych spowodowały
wprowadzenie nowych zasad gospodarowania w gospodarstwach rolnych. Rozwój rolnictwa polskiego i europejskiego na tle przyszłościowych zmian, jakie zachodzą w rolnictwie, ewoluuje w kierunku gospodarstw rolnych o integrowanym
sposobie produkcji rolnej. Obecnie prowadzona produkcja rolna opiera się już
nie tylko na systemie konwencjonalnym, ale również na zasadach ekologicznych
oraz integrowanych. Rolnictwo konwencjonalne ze względu na cenę żywności
pochodzącej z tej produkcji będzie jeszcze zapewne przez długi czas przeważać
w wyżywieniu ludności, jednak konieczność ochrony środowiska przyczyni się
do zwiększenia upraw integrowanych i ekologicznych.
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EVOLUTION OF STATUS OF AGRICULTURAL FARM
AND ORGANIC FARM IN THE POLISH LAW AND THE EU LAW

Summary
This article discusses the issues related to the legal structure of the farm as an
organized whole, viewed as a set of components, but primarily in functional terms,
as a defined operation. In recent years, the farms have faced changes relating to the
agricultural policy pursued after the accession of Poland to the European Union. With
regard to Poland, the occurring legal changes concern historical political conditions
and the Common Agricultural Policy. A considerable intensification and specialization
of agricultural production, the use of chemical fertilizers, machinery, plant protection
products and new genetic engineering technologies have contributed to environmental
degradation and the need to protect it for future generations, which has found application
in the legal regulations concerning the changes in the Common Agricultural Policy of
the European Union. The directions of changes in the status of the agricultural farm
gave the opportunity for a transition from conventional farming to organic production,
certified or integrated, based on the principle of sustainable development. In addition to
typical agricultural production, the European Union is now striving to integrate rural
areas into multifunctional activities aimed at fulfilling the production functions, spatial
and environmental functions, as well as service functions by the farm. Protection of
Earth’s natural resources is, therefore, implemented through the search for other, more
friendly management methods for the farm, which is reflected both in the Polish law and
the European Union law.
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UDZIAŁ OBROŃCY W CZYNNOŚCIACH PROCESOWYCH
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO –
ZAGADNIENIA WYBRANE
I
Problematyka udziału obrońcy, jako procesowego reprezentanta podejrzanego1, w czynnościach procesowych postępowania przygotowawczego jest
nierozerwalnie związana z zagadnieniem jawności tego stadium procesu karnego. Zasadę jawności zwykle definiuje się w dwóch aspektach: zewnętrznym
(jawność wobec społeczeństwa – każdego, kto chce być świadkiem procesu)
i wewnętrznym (jawność wobec stron postępowania)2. Jawność postępowania
ma także niebagatelny wpływ na zakres jego kontradyktoryjności. Trafnie podnosi Andrzej Murzynowski, że „prowadzenie przez strony sporu, wypowiadanie się w każdej kwestii rozpatrywanej i rozstrzyganej przez organy procesowe
wymaga przecież umożliwienia im obecności przy przeprowadzaniu czynności
procesowych, a także wglądu w akta sprawy”3. Choć w postępowaniu przygotowawczym dochodzi do starcia dwóch wartości, tj. z jednej strony – tajnego
i inkwizycyjnego charakteru tego stadium procesu karnego, a z drugiej – jego
jawności (jakkolwiek ograniczonej), tak też konieczne jest osiągnięcie pewnego akceptowalnego kompromisu, który pozwoli zarówno na należytą realizację
celów postępowania na tym jego etapie (art. 297 k.p.k.), jak również ustanowi
odpowiedni stopień gwarancyjności warunków przeprowadzanych w nim czyn-

Nie rozstrzygając wciąż aktualnego sporu o status prawny obrońcy w postępowaniu karnym, który nie ma istotnego znaczenia w kontekście tez zawartych w niniejszej pracy. Zob. szerzej na ten temat: T. Grzegorczyk, [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne,
Warszawa 2011, s. 369–370, P. Kruszyński, S. Pawelec, [w:] P. Kruszyński [red.], Wykład prawa
karnego procesowego, Białystok 2012, s. 198–199.
2
S. Śliwiński, Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa
1961, s. 66 i n.
3
A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994, s. 181.
1
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ności dla jego stron, a zwłaszcza dla podejrzanego4. Niemniej, wydaje się w pełni
uprawniona teza, że niebagatelny wpływ na urzeczywistnienie zasady jawności
w postępowaniu przygotowawczym, a w konsekwencji także zapewnienie realizacji przynależnych podejrzanemu gwarancji procesowych, ma udział w czynnościach tego postępowania podmiotu profesjonalnego, jakim jest obrońca.
Nie rozstrzygając zagadnienia jawności zewnętrznej przygotowawczego
stadium procesu karnego, co znacząco wykraczałoby poza ramy niniejszego opracowania, należy stwierdzić, że kwestia udziału obrońcy podejrzanego
w czynnościach postępowania przygotowawczego mieści się w ramach jawności wewnętrznej procesu. Zagadnienie to uregulowano w przepisach art. 315–318
k.p.k. i stanowi ono jeden z zasadniczych jej przejawów. Pragnę przy tym skupić
się przede wszystkim na problematyce udziału obrońcy w tzw. innych czynnościach śledztwa, która została uregulowana w przepisie art. 317 k.p.k. Warto już
w tym miejscu podkreślić, że z przedmiotowym zagadnieniem łączy się wiele problemów natury praktycznej, związanych z możliwościami realizacji przez
obrońców uprawnienia nadanego im przez ustawodawcę. Chodzi tu przede
wszystkim o sposób uzyskiwania przez obrońcę informacji o czynnościach zaplanowanych przez organ procesowy, a także zgłaszania przez niego woli udziału
w tych czynnościach. Wydaje się bowiem, że stanowiska prezentowane w doktrynie – jakkolwiek trafne z dogmatycznego punktu widzenia – nie zawsze
znajdują odzwierciedlenie w praktyce funkcjonowania określonych instytucji
procesowych. Nie oznacza to, że powinny one podlegać krytyce. Warto w tym
miejscu wskazać – w ślad za Włodzimierzem Posnowem – że „kwestie sporne
w teorii, oraz duże emocje w praktyce, mają swoje źródło w braku konsekwentnej ustawowej regulacji zakresu uprawnień, oraz obowiązków zarówno organów
jak i stron procesowych. Widoczny znaczący postęp kodeksowej regulacji w kierunku kontradyktoryjności postępowania przygotowawczego nie zmienił faktu,
iż w praktyce dominuje jednak zasada śledcza. Problem »kodeksowych« i »realnych« możliwości obrony podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
jest zatem wciąż aktualny, i to niezależnie od tego, czy określone uprawnienia
związane z realizacją prawa do obrony mają charakter względny czy bezwzględny”5. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia kształtu instytucji tzw. końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego, zwłaszcza
w kontekście zmian, jakie przyniosła w tym zakresie nowelizacja k.p.k. dokonana

4
Por. niezwykle ciekawe w tym zakresie rozważania Ryszarda Ponikowskiego: R. Ponikowski, Granice jawności wewnętrznej i zewnętrznej przygotowawczego stadium procesu karnego, [w:] J. Skorupka [red.], Jawność procesu karnego, Warszawa 2012, s. 134–138.
5
W. Posnow, Udział obrońcy w przygotowawczym stadium procesu – aspekty realizacji
niektórych uprawnień, [w:] J. Skorupka [red.], Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009, s. 416.
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ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw6.
Wolą autora niniejszego artykułu jest wywołanie refleksji nad obecnym
kształtem regulacji dotyczących udziału obrońcy w czynnościach postępowania
przygotowawczego, a także zgłoszenie postulatów de lege ferenda, których realizacja przez ustawodawcę z pewnością mogłaby przyczynić się do bardziej efektywnego funkcjonowania omawianych instytucji, a w konsekwencji do realizacji
w szerszym zakresie podstawowych zasad procesu karnego, takich jak zasada
kontradyktoryjności, prawa do obrony, równości broni, wreszcie – zasada prawdy
materialnej7. Trzeba bowiem pamiętać, że właściwa realizacja uprawnień obrońcy w postępowaniu przygotowawczym wywiera zasadniczy wpływ na przebieg
tego postępowania, jego wynik i związany z tym przebieg postępowania jurysdykcyjnego, co uprawnia do konstatacji, że jest jednym z fundamentów gwarantujących realizację prawa do obrony. Obrońca jest podmiotem, który zapewnia
podejrzanemu – zwykle słabo obeznanemu w realiach procesu karnego, zwłaszcza tych związanych z jego przygotowawczym stadium – możliwość efektywnej
realizacji prawa do obrony w znaczeniu materialnym. Aby móc z tego prawa
należycie korzystać, konieczny jest natomiast określony zasób wiedzy podejrzanego i jego obrońcy o planowanych czynnościach śledztwa lub dochodzenia8 oraz
o czynnościach już przeprowadzonych. To z kolei umożliwia obrońcy aktywny
udział w czynnościach postępowania przygotowawczego, jak również w całym
procesie. Obrońca, jako podmiot chroniący podejrzanego przed stawianym mu
zarzutem, jest z perspektywy tego ostatniego gwarantem prawidłowego przebiegu postępowania, według zasad rządzących procesem rzetelnym ( fair trial).
Już w tym miejscu należy zauważyć, że nowelizacja k.p.k. z 27 września
2013 r. nie wprowadza istotnych zmian w regulacjach dotyczących udziału podejrzanego oraz jego obrońcy w czynnościach procesowych postępowania przygotowawczego. Przepisy art. 315–318 k.p.k. pozostają niezmienione. Ustawodawca
położył silny nacisk na wzmożenie kontradyktoryjności postępowania jurysdykcyjnego, m.in. poprzez modyfikację reguł rządzących postępowaniem dowodowym, jednak niejako „zatrzymał się w pół drogi”, nie nowelizując jednocześnie
przepisów traktujących o udziale uprawnionych podmiotów w czynnościach przygotowawczego stadium procesu, co mogłoby spowodować wzmożoną aktywność
stron na tym etapie postępowania, a przez to zwiększyć zakres jego kontradyktoryjności. Zmiany we wskazanym powyżej zakresie słusznie oceniono jako „ko-

Dz.U. z 2013 r., poz. 1247 (dalej: ustawa nowelizująca).
Zob.: P. Kardas, Jawność wewnętrzna i zewnętrzna postępowania przygotowawczego,
[w:] W. Jasiński, K. Nowicki [red.], Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego, Warszawa
2013, s. 58 i cytowana tam literatura.
8
R. Ponikowski, Granice jawności wewnętrznej…, s. 165.
6
7
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smetyczne”9. Trafnie podnosi w tym względzie Antoni Bojańczyk, że na gruncie
wspomnianej powyżej noweli ustawy procesowej „ani oskarżony, ani jego obrońca nie dostają do ręki żadnego narzędzia procesowego na etapie postępowania
przygotowawczego, które chociażby w minimalnym zakresie pozwalałoby im na
zrekompensowanie ich systemowej niejako ułomności w postępowaniu przygotowawczym i podrzędności wobec organu prowadzącego to postępowanie oraz
na podjęcie realnej procesowej walki z organami ścigania w postępowaniu sądowym”10. Niemniej zmiany w zakresie modelu postępowania przygotowawczego
są zauważalne z punktu widzenia innych spośród znowelizowanych przepisów
k.p.k., co w pewnym, choć ograniczonym, zakresie rzutuje także na zagadnienie
udziału obrońcy w czynnościach tego stadium postępowania.
Konieczne jest zatem zaproponowanie takich rozwiązań, które będą służyły zarówno wzmożeniu kontradyktoryjności postępowania przygotowawczego
(a w powiązaniu z tym również jawności wewnętrznej tego stadium procesu),
lepszej realizacji na nowo zdefiniowanych celów tego postępowania (w tym zapobieżeniu zjawisku, które polega na tym, że postępowanie sądowe jest w istocie powtórzeniem postępowania przygotowawczego), jak i należytej realizacji
gwarancji procesowych przynależnych podejrzanemu. Trzeba więc dążyć do
osiągnięcia – wspomnianego powyżej – akceptowalnego kompromisu pomiędzy
z założenia przeciwstawnymi wartościami przyświecającymi skonstruowaniu
idealnego modelu postępowania przygotowawczego, jednak z założeniem, że
może ono służyć szybkiemu rozstrzygnięciu o przedmiocie procesu, niekiedy
bez konieczności wszczęcia postępowania sądowego, co z kolei mogłoby wpłynąć na efektywność działania wymiaru sprawiedliwości. Rzecz bowiem w tym,
że udostępnienie podejrzanemu i jego obrońcy odpowiednich instrumentów procesowych już na etapie postępowania przygotowawczego może doprowadzić
do szybszego ustalenia prawdy materialnej (art. 2 § 2 k.p.k.) bez konieczności
angażowania sądu w konkretną sprawę, a z drugiej strony – zapobiec zjawisku niesłusznych oskarżeń. Jak trafnie podnosi się bowiem w piśmiennictwie,
„aktywna postawa obrońcy w dziedzinie prowadzonych dowodów, może w zasadniczy sposób wpływać na zakres i stopień wyjaśnienia istotnych, z punktu
widzenia interesów podejrzanego kwestii, a w konsekwencji może mieć wpływ
na wynik postępowania”11.
9
Zob. szerzej: P. Kardas, Etyczne i proceduralne determinanty pełnienia funkcji sędziego,
obrońcy i oskarżyciela w kontradyktoryjnym procesie karnym, „Palestra” 2014, nr 3–4, s. 42,
w tym przytoczone przez powołanego autora wskazania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego,
pochodzące z uzasadnienia projektu uchwalonej nowelizacji k.p.k., a odnoszące się do przyczyn,
dla których w ustawie nowelizującej z dnia 27 września 2013 r. nie zdecydowano się na modyfikację reguł dotyczących m.in. udziału obrońcy w czynnościach procesowych postępowania przygotowawczego jako elementu wzmagającego kontradyktoryjność tego stadium procesu.
10
A. Bojańczyk, Obrońca a nowelizacja procedury karnej: czy nowela zmienia rolę procesową obrońcy w postępowaniu przygotowawczym?, „Palestra” 2014, nr 3–4, s. 263.
11
W. Posnow, Udział obrońcy…, s. 423.
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II
Podniesiono wyżej, że kwestia uczestnictwa stron postępowania przygotowawczego w czynnościach tego postępowania została uregulowana w art. 315–318
k.p.k. Regulacje te wykazują odmienności ze względu na rodzaj czynności śledztwa albo dochodzenia. I tak, ustawa karnoprocesowa wyróżnia następujące czynności: czynności przeprowadzane na wniosek strony (art. 315 k.p.k.); czynności
niepowtarzalne (art. 316 k.p.k.) oraz inne czynności śledztwa (art. 317 k.p.k.;
albo czynności dochodzenia – art. 317 k.p.k. w zw. z art. 325a § 2 k.p.k.). Szczególną regulację przewidziano odnośnie do udziału w czynności przesłuchania
biegłego (art. 318 k.p.k.). Jakkolwiek czynności, o których mowa, są zazwyczaj
utożsamiane z czynnościami dowodowymi, tak też literalne brzmienie przepisów
art. 315–317 k.p.k.12 pozwala przyjąć, że zakres tych uregulowań obejmuje także
inne czynności niż dowodowe, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części niniejszego opracowania. Jak wspomniałem powyżej, kwestie związane z czynnościami przeprowadzanymi na wniosek strony postępowania przygotowawczego
oraz tzw. czynnościami niepowtarzalnymi zostaną omówione w ograniczonym
zakresie ze względu na fakt, że problematyka udziału obrońcy w tego rodzaju
czynnościach nie budzi aż takich kontrowersji, jak ma to miejsce w przypadku
tzw. innych czynności śledztwa.

III
Przepis art. 315 § 1 k.p.k. stanowi, że podejrzany i jego obrońca oraz pokrzywdzony i jego pełnomocnik mogą składać wnioski o dokonanie czynności
śledztwa. Z kolei zgodnie z treścią art. 315 § 2 k.p.k. stronie, która złożyła wniosek o dokonanie czynności procesowej, oraz jej obrońcy lub pełnomocnikowi
nie można odmówić wzięcia udziału w czynności, jeżeli tego żądają. Jedynie
podejrzanego, który jest pozbawiony wolności, nie sprowadza się, gdy spowodowałoby to poważne trudności (art. 315 § 2 k.p.k. w zw. z art. 318 zd. 2 k.p.k.).
Organ procesowy nie ma zatem instrumentu, za pomocą którego może odmówić
obrońcy udziału w czynności, o której przeprowadzenie sam wnioskował. Może
jedynie oddalić wniosek dowodowy, co stosownie do treści art. 170 § 3 k.p.k. powinno być dokonane w formie postanowienia. Warto w tym miejscu podkreślić,
Przepis art. 318 k.p.k. wprost odnosi się do dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej, co jednoznacznie wyklucza go z rozważań o innych niż dowodowe rodzajach czynności procesowych, które mogą być przeprowadzane
na podstawie dyspozycji tego przepisu.
12
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że przepis art. 315 § 1 k.p.k. uprawnia obrońcę do składania wniosków o dokonanie innych czynności niż tylko dowodowe, a więc np. obrońca może złożyć wniosek o wyłączenie prowadzącego postępowanie przygotowawcze, sprostowanie
protokołu, uchylenie środka zapobiegawczego itp.13, choć w praktyce wnioskuje
się zwykle o przeprowadzenie czynności dowodowych.
Odnosząc się w tym miejscu do pojęcia czynności śledztwa, należy bowiem wskazać, że postępowanie karne składa się z tzw. faktów procesowych,
tj. czynności procesowych albo zdarzeń procesowych. Pomijając w tym miejscu
problematykę zdarzeń procesowych jako faktów następujących niezależnie od
zachowania się uczestników postępowania, należy się odwołać do zagadnienia
czynności procesowych. Wypada przy tym podkreślić, że czynność procesowa
w postępowaniu karnym to określone przez prawo karne procesowe zachowanie
się uczestnika postępowania, wywołujące przewidziane przez to prawo skutki
prawne14. Spośród wielu kryteriów wyróżnienia czynności procesowych należy
wskazać na podział ze względu na podmiot dokonujący czynności. Trzeba wyróżnić czynności procesowe organów procesowych, stron i ich przedstawicieli oraz
innych uczestników postępowania. Należy przy tym zauważyć, że jest niemożliwe, aby obrońca brał udział np. w czynności procesowej wydania przez prokuratora (organ procesowy) postanowienia w toku postępowania przygotowawczego.
Inaczej zaś wygląda kwestia udziału obrońcy np. w czynności przesłuchania
świadka. W tym przypadku obecność obrońcy służy zachowaniu gwarancji procesowych przynależnych podejrzanemu w tym stadium postępowania, a nadto
jest zdeterminowana obowiązującymi przepisami prawa.
Podziału czynności procesowych dokonuje się także ze względu na ich treść
i charakter: czynności faktyczne (realne), spostrzeżenia procesowe, oświadczenia procesowe15. Niemożliwe jest np. uczestnictwo obrońcy w wydawaniu decyzji procesowej, która jest rodzajem imperatywnego oświadczenia procesowego
(przykładem tego rodzaju czynności procesowej jest wyżej wymieniona czynność
wydania przez prokuratora postanowienia w toku postępowania przygotowawczego). Nie istnieje natomiast żadna przeszkoda ku temu, aby obrońca dokonywał
czynności procesowej w postaci postulującego oświadczenia procesowego.
Nawet gdyby jednak przyjąć, że wskazany przepis art. 315 § 1 k.p.k. nie jest
podstawą do formułowania innych wniosków niż o przeprowadzenie czynności
dowodowych (pomimo jego literalnego brzmienia), to podstawy do pozostałych
wniosków obrońcy można poszukiwać, opierając się na art. 9 k.p.k. Tę uwagę
czynię jednak wyłącznie na marginesie głównego nurtu rozważań zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu.

W. Posnow, Udział obrońcy…, s. 423.
T. Grzegorczyk, [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie…, s. 399.
15
Ibidem, s. 401.
13
14
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IV
Z kolei art. 316 k.p.k. odnosi się do tzw. czynności niepowtarzalnych. Jak
wskazuje się w doktrynie, są to „takie czynności, których powtórzenie na rozprawie w ogóle nie będzie możliwe (np. sekcja zwłok, przesłuchanie świadka na łożu
śmierci), albo których przeprowadzenie ponownie, wprawdzie możliwe, byłoby
jednak niecelowe”16. Norma wynikająca z § 1 powołanego przepisu stanowi, że
w przypadku, gdy czynności śledztwa nie będzie można powtórzyć na rozprawie, należy podejrzanego, pokrzywdzonego i ich przedstawicieli ustawowych,
a obrońcę i pełnomocnika, jeżeli są już w sprawie ustanowieni, dopuścić do
udziału w czynności, chyba że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia dowodu w razie zwłoki. W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia czynności niepowtarzalnej, organ procesowy ma zatem obowiązek dopuścić
do udziału w tej czynności podejrzanego, pokrzywdzonego i ich przedstawicieli ustawowych, a obrońcę i pełnomocnika, jeżeli są już w sprawie ustanowieni.
Trzeba zauważyć, że nie wolno odmówić dopuszczenia osób uprawnionych do
udziału w czynności niepowtarzalnej wtedy, kiedy osoby te stawiły się na miejsce
przeprowadzenia czynności w czasie, w którym była ona przeprowadzana, z własnej inicjatywy, choćby przypadkowo, bez uprzedniego zawiadomienia przez organ procesowy17. Wskazuje się zatem, że o odmowie dopuszczenia do udziału
w czynności mogą decydować przyczyny natury technicznej (niebezpieczeństwo
utraty lub zniekształcenia dowodu w razie zwłoki), a nie merytorycznej18. Spełnienie tego obowiązku wymaga powiadomienia wymienionych tu osób o miejscu
i terminie przeprowadzenia czynności, co powinno zostać dokonane przez organ
procesowy z urzędu19. Warto przy tym podkreślić, że powiadomienie takie może
być nastąpić w każdy właściwy sposób, a więc za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy też faksu, co jest uzasadnione dbałością o to, aby dowód
nie uległ zniekształceniu lub nie został utracony wskutek zwłoki wynikającej
z konieczności listownego zawiadomienia uprawnionych o miejscu i czasie czynności. Wykorzystywanie współczesnych środków komunikowania na odległość
w zasadzie eliminuje problem negatywnego wpływu zawiadamiania o czynnościach procesowych na sprawność prowadzonego postępowania. Doświadczenie
życiowe, poparte praktyką organów ścigania, wskazuje, że z takich środków komunikowania się organy te powszechnie i stosunkowo często korzystają.
Komentarz do art. 316 k.p.k., [w:] P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297–467, t. II, wyd. 4, Legalis, Warszawa 2011. Zob. szerzej:
S. Waltoś, Istota i zakres uprawnień podejrzanego i pokrzywdzonego oraz ich zastępców w niepowtarzalnych czynnościach śledczych lub dochodźczych, „Palestra” 1969, nr 9, s. 10 i n.
17
S. Waltoś, Istota i zakres uprawnień…, s. 10.
18
W. Posnow, Udział obrońcy…, s. 428.
19
Odmiennie: W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2007,
s. 298.
16
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Co istotne, wniosek o dopuszczenie do udziału w czynności niepowtarzalnej
jest zbędny, gdyż owo dopuszczenie następuje ipso iure20. Należy także zauważyć, że osobom uprawnionym, które nie brały udziału w czynności niepowtarzalnej, przysługuje na podstawie art. 157 § 3 k.p.k. prawo żądania doręczenia odpisu
protokołu tej czynności.
Warto jednak w tym miejscu podnieść, że udział uprawnionych podmiotów
w tzw. czynnościach niepowtarzalnych jest rzadką praktyką, albowiem większość tego rodzaju czynności jest dokonywanych w ramach tzw. dochodzenia
w niezbędnym zakresie (art. 308 k.p.k.)21, a zatem przed formalnym wszczęciem
postępowania przygotowawczego, gdzie nie ma mowy o osobie posiadającej status podejrzanego, a tym bardziej o jego obrońcy. Tego rodzaju problem jest trudny do rozstrzygnięcia. Z jednej bowiem strony często już na etapie dochodzenia
w niezbędnym zakresie zachodzi konieczność przeprowadzenia czynności niepowtarzalnych (np. czynności oględzin), a z drugiej – trzeba by było zapewnić choć
minimalny poziom ustawowych gwarancji osobie podejrzanej (przez co należy
rozumieć podmiot nieposiadający formalnego statusu podejrzanego) w przypadku, gdy jest ona poddana np. czynności rozpytania, jako wskazana przez obecnego na miejscu czynności pokrzywdzonego. W kwestii tej są zgłaszane różne
postulaty. Jak zauważa W. Posnow, w takim wypadku jest konieczne maksymalnie rzetelne i wszechstronne dokonanie czynności, a w celu jej uwiarygodnienia
organ procesowy mógłby wezwać do udziału w niej osobę trzecią, jak ma to
miejsce np. podczas przeszukania (art. 224 § 2 i 3 k.p.k.)22. Z kolei R. Ponikowski wskazuje, że „dopuszczenie w takiej sytuacji obrońcy i pełnomocnika może
wprawdzie nastąpić, ale wymaga inicjatywy strony i, w zasadzie zawsze, wezwania adwokata na miejsce czynności telefonicznie (zwykle bez zwlekania z jej
rozpoczęciem)”23. Jak jednak wspomniałem powyżej, co do zasady trudno mówić
w przypadku dochodzenia w niezbędnym zakresie o osobie obrońcy, skoro w postępowaniu nie został ujawniony jeszcze podmiot mający status podejrzanego.
Nadanie takiego statusu zostało wyraźnie sprecyzowane przez ustawodawcę
w przepisach ustawy procesowej. Po pierwsze, osoba podejrzana staje się podejrzanym w momencie przedstawienia zarzutów (art. 313 § 1 k.p.k.). Po drugie,
nadanie statusu podejrzanego następuje w związku z przesłuchaniem osoby podejrzanej rozpoczętym od powiadomienia jej o treści zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania, co jest możliwe w dochodzeniu (art. 325g § 2 k.p.k.), gdzie
osobę podejrzaną od chwili rozpoczęcia przesłuchania uważa się za podejrzane20
Ibidem. Por. także: J. Tylman, [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie…,
s. 690; K. T. Boratyńska, komentarz do art. 316 k.p.k., [w:] K. T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 4, Legalis, Warszawa 2012.
21
R. Ponikowski, Granice jawności wewnętrznej…, s. 190; W. Posnow, Udział obrońcy…,
s. 429.
22
W. Posnow, Udział obrońcy…, s. 429.
23
R. Ponikowski, Granice jawności wewnętrznej…, s. 191.

UDZIAŁ OBROŃCY W CZYNNOŚCIACH PROCESOWYCH...

367

go. Wreszcie, status podejrzanego można uzyskać w toku omawianych czynności
tzw. dochodzenia w niezbędnym zakresie – zgodnie bowiem z art. 308 § 2 k.p.k.
w wypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności wtedy, kiedy mogłoby to
spowodować zatarcie śladów lub dowodów przestępstwa, można w toku wyżej
wspomnianej czynności przesłuchać osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa w charakterze podejrzanego przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, jeżeli zachodzą warunki do sporządzenia takiego postanowienia.
Przesłuchanie rozpoczyna się od informacji o treści zarzutu.
Co za tym idzie, aby w postępowaniu mógł pojawić się obrońca, konieczne
jest w pierwszej kolejności „nadanie” statusu podejrzanego oznaczonej osobie.
W przypadku czynności z art. 308 k.p.k. byłoby zasadne wprowadzenie uprawnienia dla podejrzanego (który „staje się” podejrzanym w trybie art. 308 § 2 k.p.k.)
o treści analogicznej do art. 245 § 1 k.p.k., tj. umożliwienia nawiązania w dostępnej formie kontaktu z adwokatem (od 1 lipca 2015 r. także radcą prawnym) – potencjalnym obrońcą podejrzanego. Pozwoliłoby to na należytą realizację przez
takiego podejrzanego prawa do obrony w znaczeniu materialnym w toku czynności w ramach tzw. dochodzenia w niezbędnym zakresie, w tym umożliwiłoby
to obrońcy udział w czynnościach niepowtarzalnych, które są przeprowadzane
w trybie art. 308 § 1 k.p.k. De lege lata o możliwości wezwania adwokata do
czynności przesłuchania osoby podejrzanej w trybie art. 308 § 2 k.p.k. będzie
decydować wyłącznie organ procesowy w sposób absolutnie dyskrecjonalny, co
należy ocenić krytycznie z punktu widzenia stopnia gwarancji procesowych, które powinny zostać zapewnione podejrzanemu w celu należytej realizacji przez
niego prawa do obrony.
Opisany powyżej problem oczywiście nie nastąpi wówczas, gdy czynność
niepowtarzalna będzie przeprowadzana w fazie in personam postępowania przygotowawczego, kiedy to strony, ich obrońcy i pełnomocnicy są już znani.

V
Kolejną kategorią czynności, w których obrońca może wziąć udział, są tzw.
inne czynności śledztwa. Udział obrońcy w takiej czynności jest możliwy, o ile
sam tego zażąda (art. 317 § 1 k.p.k.). Stosownie do treści art. 317 § 2 k.p.k. prokurator może odmówić dopuszczenia do udziału w czynności ze względu na
ważny interes śledztwa, jednakże tylko w szczególnie uzasadnionym wypadku. Ponownie, taka odmowa powinna przybrać formę postanowienia. Pojęcie
innych czynności, którymi posługuje się powołany przepis, oznacza, że nie są to
czynności zawnioskowane przez podmiot uprawniony wedle art. 315 § 1 k.p.k.,
ani też nie są to czynności niepowtarzalne. Jak słusznie wskazuje się przy tym
w piśmiennictwie, „regułą powinno być dopuszczenie osoby zgłaszającej żądanie
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na podstawie tego przepisu do udziału w czynności postępowania przygotowawczego, nawet jeżeli czynność tę będzie można powtórzyć na rozprawie”24. Co
więcej, ze względu na fakt, że odmowa dopuszczenia do udziału w takiej czynności może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, „za takim
rozstrzygnięciem musi przemawiać interes śledztwa. Wprawdzie kryterium to
jest w najwyższym stopniu nieostre, należy jednak przyjąć, że podlega ono wykładni ścieśniającej z uwagi na to, że określa zakres dopuszczalnego wyjątku od
reguły”25.
Z problematyką dotyczącą udziału obrońcy w tzw. innych czynnościach
śledztwa wiążą się dwa zagadnienia o zasadniczym i niezwykle doniosłym praktycznie znaczeniu. Pierwszym z nich jest sposób zgłaszania przez obrońcę woli
udziału w takich czynnościach. Jest z tym związany problem dotyczący sposobu
uzyskiwania przez obrońcę informacji o czynnościach zaplanowanych przez organ procesowy.
Odnośnie do pierwszej kwestii należy wskazać przede wszystkim na kontrowersje związane ze stopniem precyzji wniosku obrońcy o dopuszczenie do
udziału w czynnościach z art. 317 § 1 k.p.k. Jak wskazuje Jan Grajewski: „wniosek o dopuszczenie do udziału powinien precyzować, o jaką czynność procesową chodzi. Ustawa nie wymaga przytoczenia powodów, dla których strona chce
uczestniczyć w określonej czynności […]. Nie spełnia wymogów wniosku o dopuszczenie do udziału w czynnościach zdarzające się w praktyce sformułowanie
zawarte w pismach przekazujących w załączeniu pełnomocnictwo procesowe,
ograniczające się do zwrotu »i wnoszę o dopuszczenie mnie do udziału w czynnościach śledztwa«. Instytucja z art. 317 § 1 [k.p.k. – przyp. M. M.] nie przewiduje generalnego uprawnienia do udziału we wszystkich czynnościach śledztwa lub
dochodzenia, lecz jedynie w określonej, skonkretyzowanej przez stronę czynności. Reakcją prokuratora na ogólnikowy »wniosek« powinno być wezwanie osoby uprawnionej do wskazania, w jakich czynnościach chce uczestniczyć (§ 181
ust. 2 reg. prok.26)”27. Cytowany powyżej pogląd wydaje się w pełni aprobowany
w doktrynie28. Nie rozstrzygając w tym miejscu kwestii zasadności tego stanowiJ. Tylman, [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie…, s. 690.
Komentarz do art. 317 k.p.k., [w:] P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297–467, t. II, wyd. 4, Legalis, Warszawa 2011; por. także:
K. T. Boratyńska, komentarz do art. 317 k.p.k., [w:] K. T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz,
A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 4, Legalis, Warszawa 2012.
26
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tekst jedn. Dz.U. z 2014
r., poz. 144; dalej: r.w.u.p.).
27
J. Grajewski, komentarz do art. 317 k.p.k., Nb. 3–4, [w:] L. K. Paprzycki [red.], J. Grajewski, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego, t. I: Komentarz do art. 1–424, LEX 2013.
28
Por. chociażby: R. Ponikowski, Granice jawności wewnętrznej…, s. 194; W. Posnow,
Udział obrońcy…, s. 431; J. Tylman, [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie…,
s. 691.
24
25

UDZIAŁ OBROŃCY W CZYNNOŚCIACH PROCESOWYCH...

369

ska, należy wskazać, że jego praktyczne zastosowanie może budzić uzasadnione
wątpliwości z punktu widzenia skuteczności wniosków obrońcy o dopuszczenie
do udziału w innych czynnościach śledztwa.
W tym miejscu pojawia się bowiem problem istnienia (lub jego braku) obowiązku organu procesowego zawiadamiania obrońcy o czynnościach procesowych klasyfikowanych jako „inne czynności śledztwa”. Taki obowiązek nie
został przewidziany ani w obowiązujących przepisach k.p.k., ani też w przepisach
r.w.u.p. W szczególności wydaje się, że takiego obowiązku organu procesowego
nie należy wywodzić z treści art. 117 § 1 k.p.k., zgodnie z którym uprawnionego
do wzięcia udziału w czynności procesowej zawiadamia się o jej czasie i miejscu,
chyba że ustawa stanowi inaczej. Jak wskazuje się w literaturze, „nie jest osobą
uprawnioną do wzięcia udziału w czynności osoba, która »może uczestniczyć
w posiedzeniu, jeśli się stawi«, czyli posiadająca »względne« prawo do uczestniczenia w czynności”29. Choć cytowany fragment odnosi się bezpośrednio do
przepisu art. 96 § 2 k.p.k. (dotyczącego możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu przez strony oraz osoby niebędące stronami, jeżeli ma to znaczenie dla ochrony ich praw lub interesów), zasadna jest konstatacja, że art. 317 § 1 k.p.k. również
przewiduje „względne” prawo uczestniczenia w „innych czynnościach śledztwa”,
albowiem możliwość realizacji tego uprawnienia zależy od woli organu procesowego (z zastrzeżeniem, że odmowa dopuszczenia do udziału w czynności może
nastąpić w szczególnie uzasadnionym wypadku oraz ze względu na ważny interes śledztwa – art. 317 § 2 k.p.k.). Jak wskazuje przy tym R. Ponikowski, „mimo
pewnej wątpliwości w oparciu o gramatyczną wykładnię tego przepisu [tj. art. 117
§ 1 k.p.k. – przyp. M. M.] przyjąć jednak trzeba, że obowiązek ten [tj. obowiązek zawiadomienia przez organ procesowy podmiotu uprawnionego do wzięcia
udziału w czynności – przyp. M. M.] powstaje dopiero z chwilą złożenia przez
stronę żądania dopuszczenia do udziału w czynności i to tylko wtedy gdy żądanie
to zostaje uwzględnione”30.
Nie wiadomo zatem, skąd obrońca miałby czerpać wiedzę na temat czynności planowanych przez organ procesowy, w tym co do przewidzianego czasu
i miejsca tych czynności. Skoro zaś obrońca nie dysponuje źródłem takiej wiedzy,
a przepisy k.p.k. i r.w.u.p. nie nakładają na organ procesowy (prokuratora) obowiązku zawiadamiania o takich czynnościach, to niemalże niemożliwe staje się
złożenie przez obrońcę wniosku o dopuszczenie do udziału w „innych czynnościach śledztwa”, który czyniłby zadość wymaganiom, jakie dla takiego wniosku
stawiają cytowane stanowiska. Warto w tym względzie podkreślić, że w praktyce
zawiadamianie przez organy procesowe o planowanych czynnościach postępowania przygotowawczego jest zdeterminowane wyłącznie wolą organu, na którą
wpływ z pewnością może mieć dbałość o skrupulatność i rzetelność przeprowa29
Komentarz do art. 117 k.p.k., [w:] P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297–467, t. II, wyd. 4, Legalis, Warszawa 2011.
30
R. Ponikowski, Granice jawności wewnętrznej…, s. 193.
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dzanych czynności, a także chęć uniknięcia narażenia się na zarzuty związane
z przebiegiem takich czynności już na etapie postępowania sądowego. Niemniej
wydaje się, że taka sytuacja jest niedopuszczalna z punktu widzenia należytej
realizacji prawa podejrzanego do obrony na etapie postępowania przygotowawczego, zasady równości broni czy też zasady kontradyktoryjności.
De lege lata pojawia się zatem problem stopnia precyzji w formułowaniu
przez obrońcę wniosku o dopuszczenie do udziału w „innych czynnościach
śledztwa”, zwłaszcza wobec braku informacji na temat planowanych czynności.
Wydaje się, że pewną propozycją w tym zakresie mogłoby być formułowanie na
początkowym etapie postępowania wniosku o dopuszczenie obrońcy w następujących czynnościach:
– w każdorazowej czynności przesłuchania podejrzanego;
– w przesłuchaniu świadków zeznających na okoliczności związane z zarzutem przedstawionym podejrzanemu;
– w czynności z udziałem biegłych, specjalistów lub innych osób, jeżeli dotyczą one okoliczności związanych z zarzutem przedstawionym podejrzanemu;
– w konfrontacji świadków, biegłych lub innych osób, wobec których te czynności są przeprowadzane, jeżeli dotyczą one okoliczności związanych z zarzutem
przedstawionym podejrzanemu;
– w okazaniu podejrzanego lub innych osób, jeżeli czynności te dotyczą okoliczności związanych z zarzutem przedstawionym podejrzanemu;
– w oględzinach miejsca lub rzeczy, jeżeli czynności te dotyczą okoliczności
związanych z zarzutem przedstawionym podejrzanemu;
– w eksperymentach procesowych, jeżeli dotyczą one okoliczności związanych z zarzutem przedstawionym podejrzanemu.
Jest to jednak tylko propozycja, której praktyczne zastosowanie również mogłoby spotkać się z żądaniem doprecyzowania. Dalsze uszczegółowienie wniosku
obrońcy o dopuszczenie do udziału w „innych czynnościach śledztwa”, sformułowanego wedle zaprezentowanego powyżej wzoru, byłoby niemożliwe ze względu
na brak poinformowania obrońcy o tym, jakie dokładnie czynności są planowane
przez organ procesowy.
De lege ferenda należałoby zaś – w ślad za cytowanym wielokrotnie w niniejszym opracowaniu R. Ponikowskim – postulować wprowadzenie ciążącego
na organie procesowym obowiązku informowania o planowanych czynnościach
śledztwa z art. 317 § 1 k.p.k. wraz ze wskazaniem czasu i miejsca czynności.
Umożliwiłoby to wówczas formułowanie przez obrońców (lub podejrzanych
działających samodzielnie) dostatecznie precyzyjnych wniosków o dopuszczenie
do udziału w czynności, mogących odnosić się do pojedynczych czynności lub
większej ich liczby w zbliżonym czasie. Nałożenie na organy procesowe postępowania przygotowawczego obowiązku zawiadamiania uprawnionych podmiotów
o planowanych czynnościach śledztwa byłoby zgodne z zasadą lojalności proce-
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sowej, uczciwej gry, która wyraża się w tym, że „organy procesowe mają obowiązek takiego zachowywania się wobec uczestników postępowania, by w granicach celu postępowania karnego zapewnić im wiedzę o przysługujących im
uprawnieniach lub ciążących na nich obowiązkach procesowych oraz możliwość
korzystania z przysługujących (przyznanych przez prawo) uprawnień procesowych, a także warunki do wypełniania obowiązków”31. Lojalność procesowa ma
niebagatelne znaczenie z punktu widzenia zachowania zasady kontradyktoryjności postępowania. Z kolei kontradyktoryjność w procesie jest – jak wskazano już
powyżej – istotna dla poczynienia prawdziwych ustaleń faktycznych w jego toku.
Nadto dodatkowym instrumentem pozwalającym na kontrolę działalności organu procesowego byłoby wprowadzenie instytucji zażalenia na postanowienie
o odmowie dopuszczenia do udziału w czynności (art. 317 § 2 k.p.k.), co pozwoliłoby na kontrolę decyzji prowadzącego postępowanie przygotowawcze32.
Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że ustanowienie takiej regulacji mogłoby
(nawet znacząco) wydłużyć czas trwania postępowania przygotowawczego, co
byłoby spowodowane koniecznością przekazywania akt sprawy do organu kontrolnego i z powrotem, poświęceniem czasu na rozpoznanie zażalenia itd. Wydaje
się także, że korzystanie z uprawnienia do wniesienia takiego zażalenia przez
obrońcę aktywnego w postępowaniu przygotowawczym byłoby częste, a każdorazowe zaskarżenie decyzji prokuratora wydłużałoby czas trwania postępowania
o kolejne dni czy tygodnie. Trzeba przy tym pamiętać, że „sprawne postępowanie
przygotowawcze – to wyścig z czasem, niszczącym świeżość dowodów”33. Niemniej postulat wprowadzenia instytucji zażalenia na postanowienie o odmowie
dopuszczenia do udziału w tzw. innej czynności śledztwa można powiązać z inną
propozycją, dotyczącą ustanowienia regulacji, wedle której podstawą ustaleń
sądu mogłyby być co do zasady tylko takie czynności dowodowe przeprowadzone na etapie postępowania przygotowawczego, które zostały zrealizowane z zachowaniem wzmożonej kontradyktoryjności tego stadium procesu, tj. w istocie te
czynności, w których udział brały obie strony postępowania. O tej kwestii będzie
mowa jeszcze w dalszej części niniejszego opracowania.
Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt omawianej problematyki, a mianowicie na istnienie (lub brak) obowiązku czynnego działania
przez obrońcę na etapie postępowania przygotowawczego. Zasadą jest, że obrońca
może przedsiębrać czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego (art. 86
§ 1 k.p.k.). W doktrynie trafnie zauważono, że „zadaniem obrońcy jest prowadzenie działalności zmierzającej do uzyskania dla oskarżonego najkorzystniejszego
31
H. Paluszkiewicz, Lojalność organów procesowych a kwestia wyodrębniania nowych zasad w systemie prawa karnego procesowego, [w:] W. Cieślak, S. Steinborn [red.], Profesor Marian
Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, Warszawa 2013, s. 958.
32
R. Ponikowski, Granice jawności wewnętrznej…, s. 208.
33
S. Waltoś, Model postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 1968, s. 264.
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rozstrzygnięcia w toczącym się postępowaniu karnym”34. Pytanie jednak, czy
z możliwości przedsiębrania przez obrońcę czynności jedynie na korzyść oskarżonego (podejrzanego) należy wywodzić obowiązek aktywnego działania obrońcy, także na etapie przygotowawczego stadium procesu karnego, czy też obrońca
nie jest zobligowany do podejmowania aktywnych działań, a w konsekwencji
może pozostawać bierny, byleby tylko tak prowadzona przez obrońcę działalność
nie wiązała się z negatywnymi skutkami dla oskarżonego. Z natury rzeczy jest to
kwestia ocenna, albowiem wiąże się z szeroko pojętą taktyką działania obrońcy,
która za każdym razem powinna być indywidualnie oceniana zarówno z punktu widzenia przedmiotowego (tj. oceniano okoliczności konkretnej sprawy), jak
i podmiotowego (warsztat i taktykę działania konkretnego adwokata – obrońcy).
Praktyka w tym względzie nie napawa optymizmem, ponieważ panuje niemalże
powszechne przeświadczenie, „że polem działania obrońcy (a także pełnomocnika) jest sąd i musi on zachować jak najsilniejsze atuty do ich przedstawienia sądowi i podjęcia skutecznego sporu w toku rozprawy głównej”35. Na to dodatkowo
nakładają się okoliczności natury pragmatycznej, a mianowicie kwestie związane
z wielością obowiązków obrońcy w różnych sprawach i przez to z ograniczonymi
możliwościami udziału w czynnościach postępowania przygotowawczego, które są czasochłonne. W konsekwencji obrońcy często ograniczają swą aktywność
w przygotowawczym stadium procesu po to, aby móc w pełni zaangażować się
w przebieg postępowania jurysdykcyjnego. Niemniej trzeba stwierdzić – w ślad
za Piotrem Kardasem – że „granice działań obrońcy w procesie karnym wyznaczane są przez trzy elementy: ukierunkowanie na uzyskanie efektów korzystnych
dla mandanta, brak wynikającego z przepisów prawa zakazu oraz niesprzeczność
z zasadami etyki. W najogólniejszym ujęciu można konstatować, że obrońca może
i powinien podejmować wszelkie działania, które są korzystne dla reprezentowanego przez niego mandanta, dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa oraz
nie naruszają etycznych zasad wykonywania zawodu adwokata”36. Należałoby
zatem stwierdzić, że na obrońcy spoczywa obowiązek podejmowania aktywnych
działań mających na celu osiągnięcie możliwie najbardziej korzystnego rezultatu
dla reprezentowanego przez niego klienta, i to już na etapie postępowania przygotowawczego, albowiem – jak wspomniałem powyżej – aktywna postawa obrońcy
może np. skutkować brakiem konieczności skierowania sprawy do stadium jurysdykcyjnego ze względu na szybsze rozstrzygnięcie o jej przedmiocie.
W konsekwencji należy rozważyć, czy obrońca nie powinien podejmować
aktywnych działań w celu uzyskania informacji na temat planowanych czynności
śledztwa. Mogłoby to w pewnym stopniu odciążyć organy procesowe w zakreJ. Grajewski, S. Steinborn, komentarz do art. 86 k.p.k., Nb. 1, [w:] L. K. Paprzycki [red.],
J. Grajewski, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego, t. I: Komentarz do art. 1–424, LEX
2013.
35
R. Ponikowski, Granice jawności wewnętrznej…, s. 204–205.
36
P. Kardas, Etyczne i proceduralne determinanty…, s. 50.
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sie postulowanego w niniejszej pracy obowiązku informowania obrońcy o zamierzonych czynnościach. Efektem wspomnianych aktywnych działań obrońcy mogłoby być np. udostępnienie mu przez organ procesowy planu śledztwa.
Obowiązek sporządzenia takiego planu przez prokuratora został przewidziany
w § 145 r.w.u.p., zgodnie z którym niezwłocznie po wszczęciu śledztwa sporządza się, w miarę potrzeby, plan śledztwa lub plan czynności śledczych, zwłaszcza
w sprawach zawiłych i o poważne przestępstwa. Plan śledztwa i plan czynności
śledczych należy aktualizować stosownie do ujawnionych nowych okoliczności
(ust. 1). Plany te przechowuje się w aktach podręcznych sprawy (ust. 2). W odniesieniu do śledztwa prowadzonego przez policję lub inne uprawnione organy,
a jedynie nadzorowanego przez prokuratora, warto wskazać na treść § 246 ust. 1
r.w.u.p., który stanowi, że powierzając tym organom przeprowadzenie śledztwa
w całości lub określonym zakresie, prokurator udziela wytycznych oraz określa
termin do przedstawienia planu śledztwa albo planu czynności śledczych, jeżeli
zachodzi potrzeba jego sporządzenia. Plan ten podlega kontroli prokuratora, który w razie potrzeby dokonuje w nim zmian i uzupełnień oraz wskazuje czynności
procesowe, których dokona sam lub w których chce uczestniczyć. Plan śledztwa
jest jednak dokumentem przeznaczonym na wewnętrzny użytek organów prowadzących postępowanie przygotowawcze, co w powiązaniu z taktyką działania tych organów powoduje, że trudno się spodziewać, aby organy chętnie go
udostępniały. Praktyka działania wskazanych powyżej organów opiera się często
na założeniu, że wcześniejsze ujawnienie zamiaru dokonania określonej czynności dowodowej mogłoby ją utrudnić lub nawet udaremnić, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na przebieg postępowania przygotowawczego. Wobec
powyższego można postulować ustanowienie zasady, wedle której Policja lub
prokurator będzie przedstawiać obrońcy wyciąg z planu śledztwa, obejmujący
zaplanowane czynności dowodowe lub inne czynności procesowe, w których
udział podejrzanego lub jego obrońcy jest możliwy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym ich czas i miejsce. Nie przedstawiano by natomiast tych
elementów planu śledztwa, których ujawnienie mogłoby skutkować zagrożeniem
prawidłowego biegu postępowania przygotowawczego lub zagrożeniem interesu
pokrzywdzonych. Na gruncie normatywnym (w przepisach k.p.k.) warto byłoby nadać obrońcy uprawnienie w zakresie zapoznania się z wyciągiem z planu
śledztwa oraz skorelowany z nim obowiązek organu procesowego, polegający na
konieczności udostępnienia takiego wyciągu. Wydaje się, że takie rozwiązanie
mogłoby realizować w pełniejszym zakresie wspomnianą już powyżej zasadę
lojalności procesowej, wynikającą także z zasad etycznych wykonywania zawodów adwokata i prokuratora37.
Nie można w tym miejscu pominąć niezwykle ciekawego postulatu P. Kardasa,
który wskazuje, że byłoby zasadne ustanowienie regulacji, wedle której podstawą
37

Zob. szerzej na ten temat: ibidem, s. 48–51.
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ustaleń sądu mogłyby być co do zasady tylko takie czynności dowodowe przeprowadzone na etapie postępowania przygotowawczego, które zrealizowano z zachowaniem wzmożonej kontradyktoryjności tego stadium procesu, tj. w istocie te
czynności, w których udział brały obie strony postępowania. O problemie tym była
już mowa powyżej, jako o połączonym z inną propozycją dotyczącą wprowadzenia instytucji zażalenia na postanowienie prokuratora o odmowie dopuszczenia
podejrzanego i jego obrońcy w tzw. innych czynnościach śledztwa. Zagadnienie
to warto skonfrontować z ukształtowaniem celów postępowania przygotowawczego, określonych w art. 297 k.p.k., zarówno w obecnym brzmieniu tego przepisu, jak i brzmieniu zmienionym ustawą nowelizującą. Przede wszystkim należy
zwrócić uwagę na treść art. 297 § 1 pkt 5 k.p.k., który stwierdza, że celem postępowania przygotowawczego jest m.in. zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym
zakresie utrwalenie dowodów dla sądu. Ustawa nowelizująca zmieniła treść tego
przepisu. Począwszy od 1 lipca 2015 r. celem przygotowawczego stadium procesu
będzie zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów w zakresie niezbędnym
do stwierdzenia zasadności wniesienia aktu oskarżenia albo innego zakończenia postępowania, jak również do przedstawienia wniosku o dopuszczenie tych
dowodów i przeprowadzenie ich przed sądem. Zasadnie wskazuje się przy tym,
że ustawa nowelizująca zmienia model postępowania przygotowawczego w ten
sposób, że prokurator (organ procesowy) będzie na tym etapie procesu zbierał,
zabezpieczał i utrwalał dowody „na własne potrzeby”, co powoduje, że postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone dla prokuratora, a nie dla sądu38.
Następczym celem tak ukształtowanej działalności organów procesowych będzie
stwierdzenie – po przeprowadzeniu wszystkich czynności tego postępowania –
czy wniesienie aktu oskarżenia przeciwko dotychczasowemu podejrzanemu jest
zasadne. Dlatego też wydaje się, że uwzględnienie przez ustawodawcę powyższego postulatu byłoby celowe. W sytuacji, w której prokurator nie dokonuje
czynności dowodowych „dla sądu”, lecz „dla siebie”, powinno to samo w sobie
oznaczać ograniczone możliwości wykorzystania przed sądem protokołów z tych
czynności w drodze odstępstwa od zasady bezpośredniości. Istota tkwi w tym,
aby protokoły z czynności przeprowadzonych na etapie postępowania przygotowawczego nie stanowiły następnie samoistnej podstawy skazania. Temu celowi
mają służyć dodatkowe regulacje39 w postaci nowego art. 334 § 3 k.p.k., zgodnie z którym protokoły przesłuchania świadków, których wezwania na rozprawę
żąda oskarżyciel, przekazuje się sądowi w wyodrębnionym zbiorze dokumentów40, czy zmienionego art. 311 k.p.k. uszczuplającego uprawnienia Policji w za38
P. Kruszyński, M. Zbrojewska, Nowy model postępowania karnego ukształtowany nowelą
do k.p.k. z 27 września 2013 r., „Palestra” 2014, nr 1–2, s. 58–59.
39
Zob. szerzej: ibidem, s. 59–60.
40
Abstrahując od kontrowersji związanych z użytym w powołanym przepisie terminem „wyodrębnionego zbioru dokumentów”, którego ustawodawca nie wyjaśnia, ani też nie precyzuje,
jaki jest status tego zbioru, możliwość stron w zakresie zapoznania się z dokumentami zawartymi
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kresie dokumentowania zeznań świadków do formy protokołu ograniczonego
do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących udział w czynności,
przy czym ta ograniczona forma będzie dopuszczalna jedynie w odniesieniu do
czynności mieszczących się w zakresie, w jakim prokurator powierzył Policji
dokonanie poszczególnych czynności śledztwa (art. 311 § 2 zd. 2 znowelizowanego k.p.k.). W razie takiego powierzenia Policja będzie mogła dokonać innych
czynności tylko wówczas, gdy wyłoni się taka potrzeba, a jeśli w ramach tych
czynności dojdzie do przesłuchania świadków, to zeznania tych osób będą mogły zostać udokumentowane w formie wskazanego powyżej protokołu jedynie
w wypadkach niecierpiących zwłoki (art. 311 § 4 znowelizowanego k.p.k.). Co do
zasady bowiem Policja będzie wówczas utrwalać wypowiedzi świadka w formie
notatki urzędowej, której nie można będzie odczytać na rozprawie (art. 311 § 5
w zw. z art. 393 § 1 zd. 2 znowelizowanego k.p.k.).
Jak wskazano powyżej, wymienione regulacje mają na celu ograniczenie
dopuszczalności sytuacji, w których protokoły utrwalające czynności procesowe postępowania przygotowawczego (w szczególności protokoły przesłuchania
świadków) będą stanowić samoistną podstawę skazania oskarżonego już w postępowaniu przed sądem. Niemniej należy zauważyć, że przepisy statuujące odstępstwa od zasady bezpośredniości i pozwalające na odczytywanie na rozprawie
materiałów zgromadzonych w toku postępowania przygotowawczego nie ulegają
istotnym zmianom. Znowelizowany art. 391 k.p.k. wskazuje, że treść protokołów
będzie odczytywana świadkom przez strony, a nie przez sąd, a nadto „w niezbędnym zakresie”. Pierwsza modyfikacja jest niewątpliwie konsekwencją przyjętych
przez ustawodawcę zmian w zakresie postępowania dowodowego. Znowelizowany art. 167 k.p.k. w § 1 zd. 1 stanowi, że w postępowaniu przed sądem, które
zostało wszczęte z inicjatywy strony, dowody są przeprowadzane przez strony po
ich dopuszczeniu przez prezesa sądu, przewodniczącego lub sąd. Druga modyfikacja polega na wprowadzeniu do powołanego przypisu pojęcia nieostrego, przy
czym praktyka wymiaru sprawiedliwości może pójść i w tym kierunku, w którym każda możliwość odczytania świadkowi protokołu jego zeznań zostanie objęta „niezbędnym zakresem” z punktu widzenia chociażby celów postępowania
(ustalenie prawdy materialnej). Ponadto żadnej zmianie nie ulega art. 392 k.p.k.
Trzeba także zwrócić uwagę, że w doktrynie pojawiły się – skądinąd zasadne –
głosy, iż błędne jest założenie, że „sam przepis programowy jest w stanie zmienić (rzeczywisty) kształt postępowania”41. Mowa oczywiście o znowelizowanym
art. 297 k.p.k. Trafnie bowiem podnosi A. Bojańczyk, że przepis ten był już nowelizowany kilkukrotnie (ustawa z 27 września 2013 r. dokonała piątej zmiany
w tym zbiorze oraz dopuszczalność ich wykorzystania w procesie, przy czym w wypadku tego
ostatniego można zasadnie wnioskować, że skoro w zbiorze takim znajdują się protokoły zeznań
świadków przesłuchanych w postępowaniu przygotowawczym, to lege non distinguente mogą one
zostać ujawnione na rozprawie w trybie art. 391–392 k.p.k.
41
A. Bojańczyk, Obrońca a nowelizacja procedury karnej…, s. 264.
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jego treści), a zatem trudno przyjąć, aby zmiana celów postępowania przygotowawczego rzeczywiście miała realny wpływ na to, jak jest ono prowadzone.
W konsekwencji nie wydaje się, aby postępowanie przygotowawcze zostało w jakikolwiek sposób ograniczone pod względem dowodowym. Zasadne jest założenie, że prokuratorzy nadal będą żmudnie prowadzić postępowanie dowodowe,
niejako „z ostrożności”, po to, aby móc przedstawić przed sądem odpowiednie
argumenty przemawiające za skazaniem oskarżonego. Przemawiają za tym dwie
kolejne kwestie. Po pierwsze, nowelizacja k.p.k. w tym zakresie bez reformy
ustroju i organizacji prokuratury nie może przynieść istotnej zmiany sposobu
procedowania. Obecnie prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze
nie popiera sporządzonego przez siebie aktu oskarżenia przed sądem, albowiem
to jest już rolą prokuratorów z tzw. wydziałów sądowych. Ci z kolei (tzw. prokuratorzy „sesyjni”) nie są w stanie zapoznać się ze wszystkimi sprawami, w których występują przed sądem, co jest często podnoszonym problemem w związku
z obecnym kształtem postępowań sądowych, w szczególności w zakresie przebiegu postępowania dowodowego i związanej z nim aktywności uczestników
procesu. W związku z powyższym prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze będzie musiał tak je ukształtować, aby kolejny prokurator, występujący
przed sądem, miał w zanadrzu odpowiedni arsenał argumentów. Sam nie może
natomiast udać się na rozprawę, ponieważ sytuacja, w której prokuratorzy prowadziliby swoje sprawy od początku do końca całkowicie zdezorganizowałaby
pracę prokuratury. Po drugie zaś, za zasadnością wskazanego powyżej stanowiska przemawia także ogólny sceptycyzm środowiska prokuratorskiego w kwestii uchwalonej nowelizacji k.p.k., co z jednej strony nierozerwalnie wiąże się
z dotychczasowym brakiem nowelizacji ustroju prokuratury, a z drugiej pozwala
wnioskować o tym, na ile zmiany wprowadzone przez ustawodawcę przyjmą się
w praktyce funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Choć zachowanie takiego
status quo byłoby niedopuszczalne, to dokonując kompleksowej reformy postępowania karnego, z którą powinna iść w parze nowelizacja przepisów regulujących
ustrój prokuratury, należy mieć na względzie obecną sytuację.
Podsumowując ten wątek rozważań, warto wskazać, że zasadne są obawy co
do braku realnej zmiany w zakresie toku postępowania przygotowawczego. Dlatego należy poprzeć postulat domagający się wprowadzenia zasady, wedle której
w postępowaniu sądowym mogłyby zostać wykorzystane jedynie protokoły tych
czynności, w których udział wzięły strony postępowania przygotowawczego. Ponadto wprowadzenie dopuszczalności zażalenia na postanowienie prokuratora
o odmowie dopuszczenia do udziału w „innej czynności śledztwa”, w przypadku jego uwzględnienia, mogłoby mieć ten skutek, że wynik czynności przeprowadzonej bez udziału strony bezzasadnie niedopuszczonej do tej czynności nie
mógłby stanowić podstawy ustaleń sądu. W braku możliwości zaskarżenia takiej
decyzji prokuratora obowiązuje swoiste domniemanie zasadności i prawidłowości postanowienia o odmowie dopuszczenia do udziału w czynności z art. 317 § 1
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k.p.k., co rodzi pełną dopuszczalność wykorzystania w postępowaniu sądowym
protokołów z czynności przeprowadzonych bez udziału stron.
Warto dodać, że na gruncie wciąż obowiązującego stanu prawnego wydaje się, iż w przypadku niedopuszczenia obrońcy do udziału w „innych czynnościach śledztwa”, co może wynikać także z wcześniejszego niezawiadomienia go
o planowanym jej przeprowadzeniu, dojdzie do rażącego naruszenia przepisów
postępowania, które może mieć wpływ na ocenę całokształtu przygotowawczego stadium procesu karnego i skutkować zwrotem przez właściwy sąd sprawy
do uzupełnienia istotnych braków postępowania przygotowawczego w trybie
art. 345 k.p.k. Z takim istotnym brakiem, mogącym skutkować zarządzeniem
przez Sąd zwrotu sprawy we wspomnianym trybie, mamy bowiem „do czynienia wówczas, gdy określone czynności postępowania przygotowawczego zostały przeprowadzone wadliwie (np. z ograniczeniem gwarancji procesowych stron
związanych z tymi czynnościami […]”42. Niemniej ustawa nowelizująca uchyliła
przepis art. 345 k.p.k., przez co, począwszy od 1 lipca 2015 r., sąd nie będzie miał
możliwości skorzystania z przewidzianego w nim trybu. Zmiana ta wpisuje się
jednak w ogólnie przyjęte przez ustawodawcę wzmożenie kontradyktoryjności
postępowania i ograniczenie możliwości działania przez sąd z urzędu, w związku
z czym należy przyjąć, że stanowi naturalną konsekwencję ogólnego kierunku
zmian procedury karnej.

VI
Jak wskazano powyżej, wzmożona kontradyktoryjność postępowania –
w tym postępowania przygotowawczego – wymaga wdrożenia odpowiednich instrumentów jej realizacji. Choć, generalnie rzecz ujmując, ustawodawca bardzo
skromnie potraktował tę kwestię w zakresie przygotowawczego stadium procesu, tak też niewątpliwie takim instrumentem jest art. 321 k.p.k. w zmienionym
brzmieniu, regulujący procedurę tzw. końcowego zaznajomienia się z materiałami postępowania przygotowawczego.
Ze względu na powyższe warto jednak obrać za punkt wyjścia dla dalszych
rozważań to, że od wejścia w życie nowelizacji k.p.k.43 prokurator nie będzie
zobowiązany do przesłania sądowi, wraz z aktem oskarżenia, całości akt postępowania przygotowawczego (jak ma to miejsce teraz), a jedynie te materiały postępowania, które są związane z kwestią odpowiedzialności osób wskazanych

42
Komentarz do art. 345 k.p.k., [w:] P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297–467, t. II, wyd. 4, Legalis, Warszawa 2011.
43
Co nastąpi w dniu 1 lipca 2015 r.
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w przesłanym do sądu akcie oskarżenia za czyny w tym akcie zarzucane. Materiały te mają obejmować:
– postanowienia i zarządzenia dotyczące wskazanych powyżej osób wydane
w toku postępowania;
– protokoły z czynności dowodowych i załączniki do nich przewidziane
przez ustawę;
– opinie i dokumenty urzędowe i prywatne uzyskane lub złożone do akt sprawy (znowelizowany art. 334 § 1 k.p.k.).
Jak można zatem zauważyć, sąd otrzyma wraz z aktem oskarżenia jedynie dokumenty wskazujące na popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu
czynu. Inne materiały postępowania przygotowawczego będą mogły zostać załączone do aktu oskarżenia jedynie na wniosek strony postępowania przygotowawczego (pokrzywdzonego lub podejrzanego), zgłoszony w terminie 3 dni od
dnia tzw. końcowego zaznajomienia się z materiałami tego postępowania (art. 334
§ 2 w zw. z art. 321 § 5 k.p.k.). Rola instytucji „końcowego zaznajomienia” niewątpliwie wzrośnie, czynność ta bowiem będzie częstokroć wyznaczała zakres
wiedzy sądu, którą sąd zdobędzie, zapoznając się z materiałami załączonymi
do aktu oskarżenia. To wyznaczy dodatkowe obowiązki stronom oraz ich profesjonalnym reprezentantom – obrońcom i pełnomocnikom. Zasadnie wskazuje
się w tym względzie, że „trzeba […] zerwać z praktyką »luźnego« traktowania
uprawnień przewidzianych w art. 321 k.p.k. […] i bardzo uważnie przeczytać te
akta, aby ewentualnie złożyć odpowiedni wniosek o uzupełnienie materiału dowodowego”44. Tajemnicą poliszynela jest bowiem, że wielu obrońców nie korzysta z uprawnienia do końcowego zaznajomienia się z materiałami postępowania
przygotowawczego ze względu na wskazany powyżej problem związany z tym,
iż uznaje się, że polem działania obrońcy jest sala sądowa, a wiedza o materiałach
przygotowawczego stadium procesu zostanie zdobyta przez obrońcę w trakcie
lektury aktu oskarżenia. W kontekście zawartych we wcześniejszej części niniejszego artykułu rozważań o konieczności podjęcia przez obrońcę aktywnych
działań już na etapie postępowania przygotowawczego warto podkreślić, że ustawodawca niejako zmusza obrońców do takiej właśnie formy aktywności w procesie. W omawianym wypadku zasadnie można twierdzić, że obowiązek działania
na korzyść oskarżonego (podejrzanego) obliguje obrońcę do wzięcia udziału
w czynności końcowego zaznajomienia się z materiałami postępowania przygotowawczego i – w następstwie powyższego – do ewentualnego złożenia wniosku
o uzupełnienie tych materiałów. Bierność obrońcy w tym zakresie może nieść
ze sobą negatywne skutki dla oskarżonego, w tej mianowicie postaci, że sąd nie
otrzyma materiałów przemawiających na korzyść tego ostatniego. Powyższe wpisuje się nadto w szerszą problematykę związaną z efektywną koncentracją materiału dowodowego już na etapie przygotowawczego stadium procesu, co mogłoby
44

P. Kruszyński, M. Zbrojewska, Nowy model postępowania karnego…, s. 61.
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usprawnić przebieg całego postępowania45. Zasadnie bowiem postuluje się, aby
usprawnianiu tej koncentracji towarzyszyło „efektywne zaangażowanie stron”46.
W konsekwencji można byłoby stwierdzić, że paradoksalnie47 wzrośnie waga
czynności dowodowych na etapie postępowania przygotowawczego, a przeto
konieczność ich skrupulatnego i wszechstronnego przeprowadzania. Zwiększone możliwości udziału obrońcy w tych czynnościach byłyby zatem z korzyścią
zarówno dla organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, jak i – co
oczywiste – dla samego podejrzanego. Organ zyskałby możliwość pełnego wykorzystania protokołów z tych czynności w stadium jurysdykcyjnym, jako niebudzących wątpliwości z punktu widzenia ich przebiegu w zgodzie z regułami
przewidzianymi przez ustawę procesową. Podejrzany zaś mógłby w pełniejszym
zakresie realizować przysługujące mu prawo do obrony materialnej już na etapie
postępowania przygotowawczego.
Z zarysowaną powyżej problematyką wiąże się także kwestia regulacji dotyczącej treści aktu oskarżenia i jego wymogów formalnych. Znowelizowany
art. 333 § 1 k.p.k. stanowi bowiem, że akt oskarżenia powinien zawierać wykaz
dowodów, o których przeprowadzenie podczas rozprawy głównej wnosi oskarżyciel, wraz z określeniem dla każdego dowodu, jakie okoliczności mają być udowodnione, a w razie potrzeby także wraz ze wskazaniem sposobu i kolejności
przeprowadzenia dowodów. Wykaz powinien być usystematyzowany według
rodzajów czynności dowodowych, w szczególności powinien zawierać odrębne
listy:
– osób, których wezwania na rozprawę oskarżyciel żąda;
– dokumentów, których odczytania, odtworzenia bądź ujawnienia domaga się
oskarżyciel;
– dowodów rzeczowych, podlegających oględzinom.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że waga czynności końcowego
zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego wyraża się także
w tym, że skuteczne uzupełnienie tych materiałów na wniosek złożony w terminie 3 dni od daty końcowego zaznajomienia może skutkować wskazaniem
w treści aktu oskarżenia wnioskowanych materiałów wraz z zakreśloną przez
oskarżyciela tezą dowodową. Nic nie wyklucza przecież tego, aby oskarżyciel
żądał dopuszczenia dowodów na okoliczności przemawiające na korzyść oskarżonego, wszak jego pozycja procesowa jest także zdeterminowana treścią art. 4
k.p.k., zgodnie z którym organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane
45
Zob. szerzej: H. Paluszkiewicz, P. Wiliński, S. Stypuła, Usprawnianie procesu karnego
poprzez koncentrację materiału dowodowego. Propozycje de lege ferenda, [w:] T. Grzegorczyk,
J. Izydorczyk, R. Olszewski [red.], Z problematyki funkcji procesu karnego, Warszawa 2013,
s. 543.
46
Ibidem, s. 548.
47
To jest wbrew założonej przez ustawodawcę tendencji do „odchudzenia” postępowania
przygotowawczego pod względem dowodowym, o czym była mowa wcześniej.
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badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak
i na niekorzyść oskarżonego, co jest normatywnym wyrazem zasady obiektywizmu. W powiązaniu z treścią wspomnianego powyżej art. 167 § 1 k.p.k. może
dojść do sytuacji, w której oskarżyciel będzie przeprowadzał na rozprawie dowód
w istocie korzystny dla oskarżonego. Kontradyktoryjność postępowania w żadnym stopniu tego nie wyklucza, albowiem nie wyłącza konieczności zachowania obiektywizmu przez prokuratora jako oskarżyciela publicznego. Warto także
podkreślić, że taka sytuacja usprawniłaby postępowanie sądowe w ten sposób, iż
nie powodowałaby konieczności przeprowadzenia takich dowodów przez obrońcę
lub samego oskarżonego, co wiązałoby się z wcześniejszą koniecznością skutecznego poszukiwania tych dowodów przez wskazane podmioty. Wypada także zauważyć, że swoistą „ostatnią deskę ratunku” wprowadza znowelizowany art. 338
§ 1 k.p.k., zgodnie z którym w sytuacji, gdy akt oskarżenia odpowiada warunkom
formalnym, prezes sądu lub referendarz sądowy niezwłocznie zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając do składania wniosków dowodowych
w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia, a także pouczając o prawie
do złożenia wniosku o zobowiązanie prokuratora do uzupełnienia materiałów postępowania przygotowawczego dołączonych do aktu oskarżenia o określone dokumenty zawarte w aktach tego postępowania, gdy ma to znaczenie dla interesu
oskarżonego. Ustawodawca nie wprowadza wprost mechanizmu prekluzji dowodowej, niemniej zobowiązuje oskarżonego i jego obrońcę do działania w oznaczonym terminie, co nie może oznaczać – nawet pomimo trudności z ustaleniem
charakteru prawnego tego terminu – że bierność oskarżonego i jego obrońcy
również w tym zakresie niosłaby ze sobą negatywne konsekwencje procesowe
dla oskarżonego. Wydaje się zatem, że powyższa problematyka w pełni wpisuje
się w ideę usprawnienia postępowania karnego poprzez efektywną koncentrację
materiału dowodowego, w której strony powinny uczestniczyć z odpowiednim
stopniem zaangażowania.

VII
Podsumowując rozważania zawarte w niniejszym opracowaniu, należy
wskazać, że udział obrońcy w czynnościach procesowych postępowania przygotowawczego pełni niewątpliwie istotną rolę zarówno z punktu widzenia należytej
ochrony gwarancji przynależnych podejrzanemu, jak i sprawności tego postępowania oraz możliwości wykorzystania zgromadzonych w nim materiałów już
w stadium jurysdykcyjnym. Szkoda jednak, że ustawodawca nie zdecydował się
w ustawie z 27 września 2013 r. na dalej idące zmiany w zakresie wzmożenia
kontradyktoryjności przygotowawczego stadium procesu i zwiększenia zakresu
jego jawności wewnętrznej. Wydaje się, że proponowane w niniejszym artykule
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zmiany materii normatywnej Kodeksu postępowania karnego mogłyby się przyczynić zarówno do zwiększenia gwarancyjności dokonywanych w nim czynności, jak i do należytej realizacji jego celów, a nawet ustalenia prawdy materialnej
już na tym etapie procesu, co mogłoby skutkować podjęciem odpowiedniej decyzji procesowej w zakresie wszczęcia postępowania sądowego lub umorzenia
postępowania przygotowawczego. Realizacja proponowanych założeń mogłaby
także wpłynąć na stopień efektywności działania organów wymiaru sprawiedliwości. W ten sposób zostałby osiągnięty ów akceptowalny kompromis, o którym
była mowa na wstępie niniejszego opracowania, a o który należy niewątpliwie
stale zabiegać.

SELECTED ISSUES OF COUNSEL’S DEFENCE PARTICIPATION
IN PROCEDURAL ACTS DURING PREPARATORY CRIMINAL
PROCEEDINGS

Summary
In the article the author discusses selected issues of the counsel’s defence participation
in procedural acts during preparatory criminal proceedings, which is highly important
as the guarantee of a suspect’s right to defence. An essential part of this paper focuses
on the way of obtaining information by the counsel about planned procedural acts of
proceedings authorities, as well as highly precise methods of expressing the will by
the counsel to take part in those acts. The mentioned issues are often clearly presented
by the doctrine, but the expressed views are not always complementary with practical
problems connected with them. As a result, it seems necessary to make such amendments
to the Criminal Procedure Code that, on the one hand, will provide an adequate level of
procedural guarantees to the defendant, and on the other hand will not be destroying the
efficiency level of preparatory criminal proceedings. Presented remarks have been also
made in the context of Act of 27 September 2013 amending the Criminal Procedure Code
and certain other acts. Although the mentioned act does not make crucial amendments
in case of the counsel’s participation in procedural acts during preparatory criminal
proceedings and such amendments are still needed, there are several regulations that
may have an impact on the course of preparatory proceedings under the new law and
consequently on the counsel’s possibilities (even obligations) to take part in procedural
acts during this stage of proceedings.

Z Wydziału

STUDIA IURIDICA LIX

WRĘCZENIE KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ PROFESOROWI
TADEUSZOWI ERECIŃSKIEMU

W 2011 r. profesor Tadeusz Ereciński – wybitny znawca postępowania cywilnego, związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od początku swojej kariery naukowej, Sędzia Sądu Najwyższego i Prezes
Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej, a także wielki kodyfikator,
pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, obchodził jubileusz 65-lecia swoich
urodzin. Z tej okazji w dniu 18 listopada 2011 r. w Sali Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego wręczona została Panu Profesorowi księga pamiątkowa ku Jego
czci, przygotowana przez grono przyjaciół, kolegów, uczniów i współpracowników Jubilata, zredagowana przez Sędziego Sądu Najwyższego Jacka Gudowskiego i prof. Karola Weitza, symbolicznie zatytułowana Aurea praxis, aurea teoria.
Ceremonia wręczenia księgi miała uroczystą oprawę. Patronat nad nią objęli: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof.
Krzysztof Rączka, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski
oraz Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Sylwetkę Jubilata przedstawił prof. Krzysztof Rączka, a laudację na Jego część wygłosił prof. Karol
Weitz. Okolicznościowe wystąpienia przedstawili także: prof. Tadeusz Tomaszewski, Prorektor ds. nauczania i polityki kadrowej (w imieniu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego), Zbigniew Wrona, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości (w imieniu Ministra Sprawiedliwości), prof. Walerian Sanetra,
Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (w imieniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego)
i Tomasz Laskowski, Prezes Zarządu wydawnictwa LexisNexis, wydawcy księgi. Ważnym akcentem było wystąpienie prof. Lecha Garlickiego, Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przyjaciela i druha Jubilata od czasów
studenckich1.
Piotr Rylski
1
Bliżej o uroczystości i księdze pamiątkowej dedykowanej prof. T. Erecińskiemu zob.: J. Gudowski, K. Weitz, Jubileusz Profesora Tadeusza Erecińskiego, „Polski Proces Cywilny” 2012,
nr 1, s. 197–201.
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Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
NAUKOWEJ „NOWE REGULACJE RYNKU USŁUG
PŁATNICZYCH I PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO”

W ostatnim czasie można odnotować wysoką aktywność regulacyjną dotyczącą usług płatniczych zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Zestaw
proponowanych aktów prawnych (PSD2, MIF, PAD) z dużym prawdopodobieństwem zmieni europejski rynek usług płatniczych oraz bankowości detalicznej.
W efekcie istotnej modyfikacji będą musiały ulec funkcjonujące dziś modele biznesowe, w szczególności na rynku kart płatniczych. Także aktywność polskiego ustawodawcy powoduje, że wyzwania związane z nowymi regulacjami stają
się punktem krytycznym dla wielu dostawców usług płatniczych i operatorów
systemów płatności, w tym płatności mobilnych.
Sytuacja ta stała się przyczynkiem do zorganizowania ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nowe regulacje rynku usług płatniczych i pieniądza elektronicznego”, która odbyła się 13 maja 2014 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
Organizatorem konferencji było Centrum Prawa Nowych Technologii Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – samodzielna pracownia
funkcjonująca w strukturach Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA
UW. Wydarzenie zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Instytut
Zmian.
Celem konferencji było podjęcie próby przedstawienia i zobrazowania kluczowych wyzwań polskiego sektora usług płatniczych wynikających z nowych
regulacji prawnych przez przedstawicieli świata akademickiego, dostawców
usług płatniczych, nadzorców oraz reprezentantów administracji rządowej. Nie
mniej istotne było wypracowanie wspólnego podejścia względem strategicznych
interesów polskiego rynku usług płatniczych w nadchodzących latach.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Związku Banków Polskich, które to instytucje
zarazem objęły konferencję swoimi patronatami honorowymi. Partnerem Strategicznym konferencji była Accenture Sp. z o.o., Partnerem konferencji zaś – kancelaria PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp. k. Konferencja
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zyskała także dwóch Partnerów Merytorycznych – PayU SA oraz MasterCard Europe SPRL Oddział w Polsce. Partnerami medialnymi wydarzenia byli „Dziennik
Gazeta Prawna”, „Miesięcznik Finansowy BANK”, Centrum Informacji Gospodarczej oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.
Konferencja została podzielona na dwa panele tematyczne tj. „Aspekty prawne i biznesowe dostępu do rachunku płatniczego” oraz „Zmiany regulacyjne
na rynku kart w UE i nowelizacja ustawy o usługach płatniczych”, w ramach
których zostały poruszone kwestie projektu nowej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2) i rozporządzenia w sprawie opłat intercharge (MIF) oraz nowelizacji ustawy o usługach płatniczych.
Jednak tematem przewodnim konferencji była zaproponowana w projekcie
nowej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2) kwestia dostępu do rachunku płatniczego przez podmioty niewchodzące w posiadanie środków będących
przedmiotem transakcji płatniczej. Całość konferencji moderował mgr Paweł
Widawski (Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), który powitał
uczestników konferencji. Ze względu na naukowy charakter konferencji oraz
miejsce, w którym się odbywała, otworzył ją prof. dr hab. Tomasz Giaro (Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego), podkreślając rolę prawa jako narzędzia kształtującego ramy funkcjonowania nowych rozwiązań technologicznych, w tym instrumentów sektora finansowego. Drugi wykład otwierający wygłosił dr Mieczysław
Groszek (Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich), który podkreślił, jak
istotne jest nawiązywanie dyskusji i podnoszenie problemów sektora bankowego
w środowisku akademickim, które stwarza jednocześnie neutralną i obiektywną
platformę wymiany myśli i poglądów
W pierwszym panelu („Aspekty prawne i biznesowe dostępu do rachunku
płatniczego”), moderowanym przez mgra Pawła Widawskiego, pierwszy wystąpił Tadeusz Parys (Dyrektor Departamentu Licencji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji
Nadzoru Finansowego), który mówił o dostępie do rachunku płatniczego w kontekście skontrastowania innowacji na tym polu z zagadnieniem bezpieczeństwa
środków będących przedmiotem transakcji płatniczych w rozumieniu PSD2.
Kolejnym referentem był Adam Tochmański (Dyrektor Departamentu Systemu
Płatniczego Narodowego Banku Polskiego), który również poruszył problem dostępu do rachunku płatniczego, lecz z perspektywy banku centralnego. Następnie
dr Tadeusz Białek (Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków
Polskich) omówił próby samoregulacji polskiego sektora bankowego z perspektywy dostępu do informacji na rachunku bankowym. Nowatorskie spojrzenie na
dyskutowaną problematykę przedstawił dr Wojciech Wiewiórowski (Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych), który w wystąpieniu nakreślił granice
ingerencji państwa w prywatność finansów obywateli wobec możliwości dostępu
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do informacji finansowej o obywatelu – również w kontekście rachunku płatniczego. Z kolei dr Radosław Hofman (Dyrektor Compliance PayU SA) omówił konkurencję między podmiotami na rynku usług płatniczych według norm
PSD2. Ostatnim prelegentem panelu był dr Michał Grabowski (radca prawny),
który dokonał analizy dostępu do rachunku płatniczego przez podmioty trzecie.
Po tej prezentacji nastąpiła dyskusja panelowa, w której udział wzięli wszyscy
wymienieni referenci oraz – dodatkowo – Michał Masłowski (ekspert w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów) i Piotr Kupisz
(Senior Manager w Accenture).
Po przerwie rozpoczął się panel drugi („Zmiany regulacyjne na rynku kart
w UE i nowelizacja ustawy o usługach płatniczych”) z dotychczasowym moderatorem. O nowelizacji1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych2
opowiedziała Małgorzata Drążyk (ekspert w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów), o wpływie zaś regulacji prawnych na polski
rynek akceptacji kart płatniczych opowiedział dr Michał Polasik (Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu). Uwagi na tle rozporządzenia w sprawie opłaty
interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych (geneza, założenia i skutki
dla polskiego sektora usług płatniczych) przedstawił Rafał Kożuchowski (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Instytut Zmian). Końcową prezentację miała Maria
Thun-Janowska (Vice President Public Policy MasterCard Europe SPRL Oddział
w Polsce).Tematem wystąpienia była rewolucja regulacyjna na rynku kart z perspektywy biznesu. Wszyscy prelegenci oraz Robert Klepacz (Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego), a także
Aleksandra Bańkowska (Senior Associate Kancelaria PricewaterhouseCoopers
Legal Szurmińska-Jaworska sp. k.) i Katarzyna Józepczuk (Junior Associate
Kancelaria PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp. k.) wzięli
udział w finalnej dyskusji panelowej, która pozwoliła na żywą wymianę poglądów na tematy poruszone w panelu.
Podsumowania konferencji dokonał mgr Paweł Widawski, który na koniec raz
jeszcze podziękował partnerom i patronom za wsparcie konferencji. Podziękował
też referentom za niesamowity wkład merytoryczny w prezentację i debaty panelowe, uczestnikom konferencji zaś za przybycie i partycypację. Podkreślił, że
rolą wszystkich uczestników rynku usług płatniczych jest dążenie do równowagi, z której wszyscy mają korzyści. Od kształtu przyjmowanych regulacji zależy
bowiem istnienie zrównoważonego ekosystemu, który warunkuje dalszy rozwój
rynku. Projekty Komisji Europejskiej aktualnie nie spełniają tego postulatu.
Uczestnicy konferencji doszli do wniosku, że propozycja Komisji Europejskiej nie gwarantuje odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zarówno dostaw1
Dz.U. z 2013 r., nr 0, poz. 1036 (z 7 października 2013 r.) oraz Dz.U. z 2013 r., nr 0, poz. 1271
(z 1 stycznia 2014 r.).
2
Dz.U. z 2011 r., nr 199, poz. 1175.
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com usług płatniczych, jak i użytkownikom (konsumentom). Regulacja powinna
uwzględniać potrzebę zachowania poufności loginu i hasła do bankowości elektronicznej w taki sposób, aby podmiot trzeci (TPP) nie wchodził w jego posiadanie. Logowanie powinno następować na stronie dostawcy usług płatniczych,
nie zaś na stronie podmiotu trzeciego. Aby osiągnąć ten efekt, dostawcę usług
płatniczych oraz podmiot trzeci powinna łączyć umowa dwustronna lub wielostronna, tak aby umowa taka określała aspekty techniczne i biznesowe wzajemnej współpracy. Także użytkownik powinien równolegle zawrzeć odpowiednią
umowę z podmiotem trzecim (TPP).
Zorganizowanie tej konferencji w środowisku akademickim ma na celu podkreślenie rangi podnoszonego zagadnienia i stworzenie możliwości skonfrontowania opinii przedstawicieli biznesu i finansów z punktem widzenia nauki,
w szczególności nauki prawa.
Z racji na niewyczerpanie tematu przez uczestników i duże zainteresowanie
tym wydarzeniem jest planowana już na jesieni 2014 roku kolejna konferencja
poświęcona tej tematyce.
Paweł Widawski
Łukasz Hnatkowski

In Memoriam
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PRZEMÓWIENIA WYGŁOSZONE NA POGRZEBIE
PROF. DR HAB. ANNY TURSKIEJ

Postać Anny Turskiej wyrasta w skali naszego Wydziału ponad przeciętność
i właśnie o tym będę mówił w moim krótkim wystąpieniu. Wspomnienia bardziej
osobiste wygłoszą bardziej do tego powołani. Pominę również sprawowane przez
Annę Turską funkcje Prodziekana (1990–1998) czy Kierownika Studium Doktoranckiego (1996–2000), chociaż wywiązała się z nich wzorowo i poniosła przy
tym wielkie zasługi dla wydziałowej społeczności. Chcę natomiast zadać pytanie, co zawdzięcza Jej nasz Wydział w sensie naukowym. Na pytanie to można
odpowiedzieć w dwóch słowach: socjologię prawa.
Jak do tego doszło? W roku 1963 Anna Turska broni pracy doktorskiej Teoretyczne problemy świadomości prawnej. Niewiele wcześniej – w 1962 roku –
ukazała się pionierska książka Adama Podgóreckiego Socjologia prawa. Tenże
uczony wykładał socjologię prawa na naszym Wydziale, jednak czynił to w charakterze wykładowcy „zewnętrznego”, podobnie jak nauczano wtedy ekonomii
politycznej czy logiki formalnej. Były to czasy realnego socjalizmu, którego naturalną ideologią był pozytywizm prawniczy, a nawet swego rodzaju socjalistyczny normatywizm, biorący przepisy za rzeczywistość.
Tymczasem postawione przez Annę Turską pytanie o świadomość prawną
to pytanie o autorefleksję systemu prawnego. W tym – rzec by można – petrażycjańskim pytaniu chodzi nie o treść norm prawnych, lecz o to, jaką rzeczywistą
rolę odgrywają one w naszej psychice. Anna Turska reprezentowała więc coraz
wyraźniej, zwłaszcza od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, podejście empiryczne w badaniach prawa. Podejście to utorowało Jej w przyszłości
drogę do instytucjonalizacji socjologii prawa na naszym Wydziale. Jej inicjatorska rola w tej dziedzinie była uznawana również na innych Wydziałach Prawa
w Polsce i w całym Bloku Wschodnim.
W 1971 roku Anna Turska habilitowała się na podstawie typowo socjologicznej rozprawy Czynnik społeczny i zawodowy w wymiarze sprawiedliwości.
Trzeba przypomnieć, że na postawione przez słynnego Mauro Cappellettiego pytanie o „dostęp do wymiaru sprawiedliwości” (acces to justice) w Polsce jeden
z naszych profesorów mógł wówczas odpowiedzieć z pełna powagą, że sprawę
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załatwia u nas taki a taki przepis konstytucji w powiązaniu z innym przepisem
kodeksu postępowania cywilnego. W 1983 roku Anna Turska opublikowała
nagrodzoną przez Ministra Nauki książkę Samorządność osiedlowa. Studium
empiryczne.
Ten sam charakterystyczny dla kierunku badawczego Autorki podtytuł
„Studium empiryczne” będzie zresztą nosić późniejsza książka wydana pod Jej
redakcją w 2010 roku – Prawo i wykluczenie. W 1987 roku Anna Turska otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1993 roku – profesora zwyczajnego, lecz już w 1990 roku została kierownikiem utworzonej na Wydziale Prawa
i Administracji UW Katedry Socjologii Prawa – pierwszej lub jednej z pierwszych w naszym kraju. To jest właśnie owa zasługa, o której wspomniałem na
wstępie, zmaterializowana w postaci organizacyjnej i sformalizowanej.
Jest to zasługa na tyle niecodzienna, że nie każdemu z profesorów naszego
Wydziału było dane wprowadzić nowy przedmiot do programu studiów i nową
katedrę do struktury organizacyjnej Wydziału. Z pewnością dopomogła w tym
Annie Turskiej możność działania wśród doborowego pod względem naukowym
i lojalnego zespołu współpracowników. Należeli do niego m.in. Elżbieta Łojko
i Wiesław Staśkiewicz, jednak jego naukowym liderem, niekwestionowanym autorytetem i inicjatorem wszystkich przedsięwzięć badawczych była Anna Turska.
Dziękujemy Jej za to i zachowamy Ją na zawsze w naszej pamięci.
Tomasz Giaro
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Szanowna Rodzino, Magnificencjo Rektorze, Panie Dziekanie, Drodzy Przyjaciele zmarłej profesor Anny Turskiej!
Żegnamy profesor Annę Turską, prawnika, wybitnego uczonego i nauczyciela,
koleżankę i profesora, teoretyka prawa i socjologa, a przede wszystkim przyjaznego, fantastycznego i dobrego człowieka, uśmiechniętą, życzliwą, serdeczną.
Całe 60-letnie życie zawodowe Pani Profesor wiązało sie z Wydziałem Prawa
UW, a z Instytutem Nauk o Państwie i Prawie była związana od jego utworzenia.
Pani Profesor owocnie kierowała przez 10 lat Katedrą Teorii Państwa i Prawa,
była twórcą i od 1990 roku kierownikiem Katedry Socjologii Prawa, wieloletnim,
zawsze przyjaznym i chętnym do współpracy członkiem naszej społeczności.
Można powiedzieć, że Uniwersytet był częścią życia Pani Profesor.
Całe naukowe i zawodowe życie profesor Anny Turskiej to liczne publikacje naukowe, to wypromowani doktorzy i magistrowie rozwijający polską naukę
prawa, zwłaszcza socjologię prawa – ostatnio chyba najważniejszą dla Zmarłej
dziedzinę nauk prawnych, której była współtwórczynią. W pracy naukowej chodziło Pani Profesor nie tylko o satysfakcję intelektualną z przeprowadzonych badań, lecz i o to, by miały one odzwierciedlenie w rzeczywistości. Podkreślenia
wymaga Jej niezwykłe zaangażowanie i wszechstronna metodologia badawcza,
jak również promowana przez Nią idea pracy zespołowej, która doprowadziła do
utworzenia w naszym Instytucie silnego zespołu badawczego. Swoje doświadczenia naukowe przekazała nam na piśmie w licznych publikacjach, ostatnio jako
współautor i redaktor naukowy nowatorskiej i ważnej rozprawy dotyczącej zjawiska wykluczenia prawnego.
Do ostatnich dni Pani Profesor aktywnie uczestniczyła w życiu naukowym,
mimo zmagań z losem, walki z chorobą i przeciwnościami, które znosiła pogodnie i z wielką pokorą. Do Jej obecności przyzwyczailiśmy się w szczególny sposób – była ona dla nas zawsze dostępna, zawsze aktywnie uczestniczyła
w rozwiązywaniu spraw instytutowych, w obronach doktoratów, jej nagły brak
wywołuje w nas poczucie fizycznej wręcz straty i żalu, odczuwamy pustkę, którą
będzie trudno zapełnić.
Wspominamy Panią Profesor Annę Turską jako wspaniałego, mądrego i pełnego pomysłów człowieka, z którym spędziliśmy wiele lat na płaszczyźnie naukowej, wielu z nas zapamięta Ją przede wszystkim jako swego Mistrza. Wyraźnie
i trwale wpisała się w historię naszej instytutowej i uniwersyteckiej społeczności,
jesteśmy Jej winni wdzięczną pamięć i słowo.
W imieniu całego Instytutu Nauk o Państwie i Prawie dziękuję Ci, Droga
Pani Profesor, że byłaś z nami. Żegnamy Cię dziś w wielkim smutku, ale także
z wiarą w sercu, że dzieło Twe nie przeminie, że będziemy jego godnymi kontynuatorami i przyczynimy się do jego rozwoju i upowszechnienia tej wiedzy
i wartości, które udało nam się przejąć od Ciebie.
Zachowamy Cię głęboko w naszych sercach.
Andrzej Malinowski

