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CHARAKTERYSTYKA WYNIKU KONTROLI

JAKO ROZSTRZYGNIĘCIA KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE KONTROLNE

PROBLEMY INTERPRETACYJNE

S t r e s z c z e n i e

Wynik kontroli stanowi specyficzny rodzaj rozstrzygnięcia procesowego, który obecnie 

w świetle dominującej linii orzeczniczej zaskarżalny jest tylko w przypadku, gdy kształtuje 

prawa i obowiązki beneficjenta wyniku. Tym samym za zaskarżalny nie jest uznawany taki 

wynik, z którego w sposób oczywisty nie wynika, iż kształtuje prawa i obowiązki adresata. 

Ponieważ ustawa o kontroli skarbowej nie zawiera definicji wyroku, taki stan prawny 

oznacza, że o tym czy dany wynik podlega zaskarżalności, czy też nie, ostatecznie decyduje 

interpretacja jego treści dokonana przez sąd administracyjny. Takie rozwiązanie, zdaniem 

Autorki, w oczywisty sposób narusza konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawa 

oraz dostatecznej określoności prawa.
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orzecznictwo.

THE RESULT OF TREASURY CONTROL

INTERPRETATION ISSUES

S u m m a r y

The outcome of treasury control constitutes such an institution of tax law that does not 

have a statutory definition. This type of a procedural decision is normalized exclusively in one 

act of tax law, i.e. in the Act on Treasury Control.  Depending on the content, one should 

distinguish between results which are actionable and non-actionable with respect to 

administrative courts. Actionable are only those results the content of which shapes the rights 

and obligations of a beneficiary of the result. Since the Act on Treasury Control does not 

provide a definition of a procedural decision, it is within the discretion of administrative 

courts whether to assume a given result to be actionable or not. The Author is of the opinion 

that such a solution violates the constitutional principles of the democratic state of law and the 

sufficiently definite character of the law.
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