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KRZYSZTOF BOJARSKI* 0

ILE SAMORZ¥DU W SAMORZ¥DZIE GOSPODARCZYM?

W powszechnej œwiadomoœci spo³ecznej samorz¹d kojarzy siê w pierw-
szej kolejnoœci z samorz¹dem terytorialnym, który jest jednym z zasadni-
czych elementów sk³adowych obecnego ustroju pañstwowego. Jednak¿e to
spontaniczne skojarzenie i instynktowne ograniczenie pojêcia samorz¹du
w pierwszej kolejnoœci do samorz¹du terytorialnego, z ca³kowitym niemal
pominiêciem samorz¹du gospodarczego, wbrew pozorom nie jest ca³kiem
bezpodstawne i ma poniek¹d uzasadnienie prawnoustrojowe. Postawione
w temacie artyku³u pytanie oparte jest bowiem na istotnych przes³ankach,
wynikaj¹cych z obecnej regulacji prawnej.

Punktem wyjœcia do analizy przedmiotowego zagadnienia jest proble-
matyka decentralizacji administracji publicznej. Jak zauwa¿a S. Fundowicz:
„problematyka ta wi¹¿e siê z najbardziej donios³ymi treœciami demokratycz-
nego pañstwa prawa, takimi jak równoœæ, partycypacja, zbli¿enie admi-
nistracji do obywatela”1. Za J. Staroœciakiem w literaturze przyjmuje siê, ¿e
o istocie decentralizacji stanowi prawem okreœlona samodzielnoœæ, samo-
dzielnoœæ w wykonywaniu zadañ, zatem chodzi o decentralizacjê prawn¹,
opart¹ na przepisach prawa. Oczywiœcie owa samodzielnoœæ mo¿e byæ
wiêksza lub mniejsza2. We wspó³czesnym ustroju pañstwowym zasada
decentralizacji jest jedn¹ z zasad podstawowych3, z której z jednej strony
wynika zakaz skupiania w³adzy, a z drugiej nakaz poszukiwania najbardziej
efektywnych rozwi¹zañ4. W zwi¹zku z tym system administracji zdecentrali-
zowanej polega na tym, ¿e obok administracji rz¹dowej istnieje szereg
innych podmiotów, które wykonuj¹ administracjê samodzielnie. Przede
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wszystkim takimi podmiotami s¹ zwi¹zki publicznoprawne, czyli w³aœnie
samorz¹d. Okreœlenie „samorz¹d” s³u¿y wiêc oznaczeniu pewnego sposobu
administrowania, a mianowicie administracji sprawowanej samodzielnie
przez zwi¹zki publicznoprawne5. Takie rozumienie samorz¹du odpowiada
zasadniczo teorii pañstwowej samorz¹du, wed³ug której samorz¹d jest opar-
t¹ na przepisach ustawy zdecentralizowan¹ administracj¹ pañstwow¹, wy-
konywan¹ przez lokalne organy, niepodleg³e hierarchicznie innym orga-
nom, i samodzieln¹ w granicach ustawy i ogólnego porz¹dku prawnego6. Jak
stwierdza³ M. Jaroszyñski: „Wszechw³adza pañstwa wspó³czesnego jest fak-
tem. Poza pañstwem nie ma miejsca na samorz¹d, bo poza pañstwem nie ma
zadañ publicznych. Natomiast w pañstwie samem, w obrêbie jego orga-
nizacji, jest dla samorz¹du miejsce i to bardzo poczesne. Tote¿ samorz¹d
musia³ siê staæ i sta³ siê rzeczywiœcie organem pañstwa (oczywiœcie nie
rz¹du)”7. W teorii tej zosta³ odrzucony pogl¹d o zasadniczej materialnej
ró¿nicy miêdzy administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹. Samorz¹d jest od-
mian¹ administracji publicznej i nie zachodzi tu sprzecznoœæ interesów
miêdzy w³adz¹ centraln¹ a w³adz¹ samorz¹dow¹. Mo¿na zatem postawiæ
pytanie, co w³aœciwie przemawia za decentralizacj¹ administracji publicznej?
W literaturze przedmiotu podaje siê przede wszystkim dwa argumenty
przemawiaj¹ce za decentralizacj¹. Mianowicie, z jednej strony samorz¹d
zbli¿a obywatela do pañstwa, a zatem skrócony jest proces decyzji i zadania
realizowane s¹ szybciej i oszczêdniej, z drugiej zaœ strony samorz¹d jest
funkcj¹ decentralizacji, w której najpe³niej urzeczywistnia siê idea demo-
kracji obywatelskiej8. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e pañstwowa teoria samo-
rz¹du nie przeciwstawia interesów pañstwa spo³eczeñstwu. Zak³ada jedy-
nie, ¿e spo³eczeñstwo jest konieczne do wykonywania administracji de facto
pañstwowej w formach zdecentralizowanych.

Zatem podsumowuj¹c i nie wdaj¹c siê w dalsze rozwa¿ania natury
historycznej dotycz¹ce ewolucji samorz¹du, nale¿y stwierdziæ, i¿ obecnie
samorz¹d w rozumieniu publicznoprawnym dzia³a z woli pañstwa, które
decyduje o jego powstaniu, organizacji i formach. W literaturze przedmiotu
do podstawowych cech samorz¹du zalicza siê: korporacyjny (zrzeszeniowy)
charakter samorz¹du, obligatoryjn¹ przynale¿noœæ do samorz¹du (z mocy
prawa), wykonywanie przez samorz¹d zadañ nale¿¹cych do administracji
publicznej, decentralizacjê (czyli wykonywanie zadañ samodzielnie
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w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ)9. Tym niemniej zdarza
siê równie¿, ¿e terminu „samorz¹d” u¿ywa siê w piœmiennictwie w szerszym
znaczeniu (socjologicznym czy politycznym), gdzie cechê samorz¹dnoœci
przypisuje siê ró¿nym grupom spo³ecznym lub wy³onionym przez nie
organom, bez wzglêdu na to, czy realizuj¹ funkcje administracji publicznej.
Jednak nale¿y podkreœliæ, i¿ na gruncie prawniczym mówi siê o samorz¹dzie
w wê¿szym znaczeniu, a mianowicie w znaczeniu grup spo³ecznych i ich
reprezentacji, które zosta³y powo³ane przez przepisy prawa, celem spra-
wowania funkcji administracji publicznej w formach zdecentralizowanych10.
W takim te¿ znaczeniu bêdzie rozwa¿any problem samorz¹dnoœci samo-
rz¹du gospodarczego w Polsce, zarówno w chwili obecnej, jak i pod k¹tem
dalszego jego rozwoju – przede wszystkim w jakim, w istocie rzeczy, kie-
runku ten samorz¹d powinien ewoluowaæ.

Problematyka samorz¹du gospodarczego wbrew pozorom nie jest za-
gadnieniem marginalnym i nie ma podstaw, by deprecjonowaæ jego zna-
czenie dla funkcjonowania pañstwa. Doœæ zauwa¿yæ, ¿e dotyczy on spraw
natury gospodarczej, a zatem spraw o podstawowym wrêcz znaczeniu nie
tylko dla jego przedstawicieli, ale dla ca³ego bytu pañstwowego i kondycji
gospodarczej kraju. Samorz¹d gospodarczy w znaczeniu publicznopraw-
nym ma charakter nieterytorialnych zwi¹zków przymusowych, wystêpu-
j¹cych jako zwi¹zki ekonomiczne. Jednoczy on zatem ludzi zwi¹zanych ze
sob¹ wspólnot¹ interesów gospodarczych. Tak oczywiœcie jest w przypadku,
co trzeba podkreœliæ, samorz¹dów gospodarczych maj¹cych wy¿ej omówio-
ne cechy samorz¹dów publicznoprawnych. W takiej te¿ postaci funkcjo-
nowa³ samorz¹d gospodarczy w okresie miêdzywojennym. Odradzaj¹ca siê
po raz kolejny pod koniec XX w. wolna i demokratyczna Polska nawi¹zywa³a
czêsto do dorobku i tradycji II RP, jednak¿e, jak siê okazuje, nie dotyczy to
w zasadzie samorz¹du gospodarczego.

Dla œcis³oœci nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e zasadnicze zrêby samorz¹du
gospodarczego zosta³y ukszta³towane ju¿ na prze³omie lat 1988/89 i by³y one
dzie³em polityków mijaj¹cej w³aœnie epoki politycznej (motywacji ich dzia-
³añ mo¿emy jedynie siê domyœlaæ: uwarunkowane one byæ mo¿e by³y chêci¹
korzystnego przejœcia z jednego systemu do drugiego). Do tych podsta-
wowych aktów prawnych kszta³tuj¹cych samorz¹d gospodarczy nale¿y
zaliczyæ: ustawê z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia³alnoœci gospodarczej11,
ustawê z dnia 22 marca 1989 r. o rzemioœle12, ustawê z dnia 30 maja 1989 r.
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o samorz¹dzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych13 oraz
ustawê z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych14. £atwo zatem
stwierdziæ, ¿e akty te zosta³y uchwalone jeszcze przed pierwszymi czêœciowo
wolnymi wyborami do parlamentu. Czy taki poœpiech w tym zakresie by³
faktycznie konieczny, czy mo¿e raczej w grê wchodzi³a polityka (strategia)
faktów dokonanych?

Aktem prawnym wyznaczaj¹cym kierunek rozwoju samorz¹du gospo-
darczego by³a niew¹tpliwie ustawa o dzia³alnoœci gospodarczej, moc¹ której
zosta³a wprowadzona zasada ca³kowitej dobrowolnoœci zrzeszania siê w in-
stytucjach samorz¹du gospodarczego15. Nastêpnie wybór tej formy samo-
rz¹du gospodarczego opartego na zasadzie dobrowolnoœci cz³onkostwa zo-
sta³ potwierdzony i rozwiniêty w ustawie o izbach gospodarczych. Wed³ug
art. 1 tej ustawy, przedsiêbiorcy mog¹ zrzeszaæ siê w izby gospodarcze
dzia³aj¹ce na podstawie niniejszej ustawy i statutów. Natomiast art. 2 tej
ustawy stanowi wprawdzie, ¿e izba gospodarcza jest organizacj¹ samorz¹du
gospodarczego, reprezentuj¹c¹ interesy gospodarcze zrzeszonych w niej
podmiotów, w szczególnoœci wobec organów w³adzy publicznej, jednak¿e
dalsza analiza tego aktu prawnego nie potwierdza tezy, ¿e t¹ drog¹ mo¿na
powo³aæ organizacje rzeczywistego samorz¹du gospodarczego. Tak wiêc
najistotniejszymi mankamentami tej ustawy, które jednoczeœnie sprzeczne
s¹ z publicznoprawnym rozumieniem pojêcia samorz¹du, s¹: zasada dobro-
wolnej przynale¿noœci do izb gospodarczych, sposób powo³ywania izb w try-
bie inicjatywy za³o¿ycielskiej samych zainteresowanych, forma uzyskiwania
osobowoœci prawnej poprzez wpis do rejestru s¹dowego, oparcie maj¹tku
izb gospodarczych na sk³adkach cz³onkowskich, darowiznach, spadkach,
zapisach oraz dochodach z w³asnej dzia³alnoœci, a tak¿e brak wyraŸnie
okreœlonych zadañ z zakresu administracji publicznej16. Zatem przepisy te
jednoznacznie wskazuj¹, i¿ izby gospodarcze w tym kszta³cie nie maj¹
pozycji zwi¹zków publicznoprawnych, a to, co ustawodawca nazywa samo-
rz¹dem, w istocie rzeczy ma charakter zwi¹zków (stowarzyszeñ) prywatno-
prawnych.

Niestety, równie¿ aktualnie obowi¹zuj¹ca Konstytucja RP z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. nie zmieni³a tej niekorzystnej sytuacji dla samorz¹du gospo-
darczego, stanowi ona bowiem w art. 17 ust. 2, ¿e: „W drodze ustawy mo¿na
tworzyæ równie¿ inne rodzaje samorz¹du. Samorz¹dy te nie mog¹ naruszaæ
wolnoœci wykonywania zawodu ani ograniczaæ wolnoœci podejmowania
dzia³alnoœci gospodarczej”. Jak trafnie zauwa¿y³ S. Wykrêtowicz, w tym
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stwierdzeniu pomieszano dwa zagadnienia, a mianowicie: wolnoœæ zrze-
szania siê przedsiêbiorców i samorz¹d gospodarczy. W pierwszym przy-
padku mamy do czynienia z organizacjami i klubami biznesu o charakterze
prywatnych stowarzyszeñ, których oddzia³ywanie na ³ad rynkowy jest
poœrednie, g³ównie za pomoc¹ lobbingu, natomiast w drugim przypadku
mog¹ wystêpowaæ tylko izby samorz¹du gospodarczego jako korporacje
publicznoprawne o cz³onkostwie obligatoryjnym, których wp³yw na kszta³-
towanie ³adu rynkowego jest bezpoœredni, poniewa¿ z mocy ustawy uczest-
nicz¹ w tworzeniu prawa gospodarczego17. Nieco nadziei na zmianê tego
stanu rzeczy mog³a wnieœæ ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia-
³alnoœci gospodarczej18, która nie zawiera³a ju¿ przepisu o dobrowolnej
przynale¿noœci do samorz¹du gospodarczego, co interpretowano jako nieza-
mykanie ustawodawstwu zwyk³emu drogi do wprowadzenia obowi¹zku
nale¿enia do samorz¹du gospodarczego, jako ¿e uregulowanie ustroju samo-
rz¹du gospodarczego, zadañ i sposobu jego tworzenia oraz trybu powo³y-
wania w³adz organizacji samorz¹du gospodarczego pozostawiono odrêbnej
ustawie. Tym niemniej, w myœl przyjêtych rozwi¹zañ samorz¹d gospodarczy
nie posiada³ uprawnieñ w³adczych w stosunku do przedsiêbiorców w zakre-
sie wykonywanej przez nich dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e nie móg³
podejmowaæ dzia³añ ograniczaj¹cych zakres wykonywanej przez przed-
siêbiorców dzia³alnoœci gospodarczej lub godz¹cych w zasadê konkurencji.
Te rozwi¹zania ustawowe samorz¹du gospodarczego nie znalaz³y jednak
swego odzwierciedlenia w kolejnej ustawie o swobodzie dzia³alnoœci gos-
podarczej19, która nie zawiera w swojej treœci przepisów o samorz¹dzie
gospodarczym20. Artyku³ 12 tej ustawy stanowi jedynie, ¿e wykonuj¹c swe
zadania, organy administracji publicznej wspó³dzia³aj¹ z organizacjami pra-
codawców, organizacjami pracowników, organizacjami przedsiêbiorców
oraz samorz¹dami zawodowymi i gospodarczymi.

Raz jeszcze trzeba wiêc podkreœliæ, i¿ aktualne regulacje prawne wska-
zuj¹, ¿e to, co okreœlane jest przez ustawodawcê mianem samorz¹du gospo-
darczego, z punktu widzenia publicznoprawnego nie ma rzeczywistych cech
samorz¹du i nie jest przejawem faktycznej decentralizacji administracji
publicznej. W istocie rzeczy nie mamy dziœ do czynienia w Polsce z samo-
rz¹dem gospodarczym w znaczeniu publicznoprawnym, zatem przejrzyœciej
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i poprawniej by³oby pos³ugiwaæ siê, w celu zdefiniowania obecnie funkcjo-
nuj¹cych izb gospodarczych i organizacji przedsiêbiorców, okreœleniem sto-
warzyszeñ prywatnoprawnych o charakterze gospodarczym.

Œwiadomoœæ tego stanu rzeczy powoduje, ¿e coraz silniej rozwija siê
dyskusja dotycz¹ca przysz³oœci samorz¹du gospodarczego w Polsce. Dys-
kusja ta toczy siê w œrodowisku naukowym, ale przede wszystkim równie¿
wœród samych przedsiêbiorców. Trzeba jednoczeœnie zauwa¿yæ, ¿e œrodo-
wisko gospodarcze jest podzielone w kwestii modelu ustrojowego samo-
rz¹du gospodarczego. Wielu przedsiêbiorców chce zmiany istniej¹cego sta-
nu rzeczy w kierunku samorz¹du publicznoprawnego, ale wielu te¿ chce, by
zosta³o tak, jak jest, a jest i ca³a rzesza przedsiêbiorców, która w ogóle zdaje
siê nie zauwa¿aæ problemu samorz¹du gospodarczego.

Zwolennicy powszechnego samorz¹du gospodarczego dowodz¹, i¿ utwo-
rzenie samorz¹du gospodarczego to wytworzenie pewnej równowagi (po-
miêdzy administracj¹ rz¹dow¹ a œrodowiskiem przedsiêbiorców), ale tak¿e
mo¿liwoœæ rozwoju dialogu spo³ecznego; to równie¿ realny wp³yw na zmniej-
szenie bezrobocia poprzez zoptymalizowanie i zracjonalizowanie prowa-
dzenia dzia³alnoœci gospodarczej; to ponadto przyczynienie siê do integracji
spo³eczeñstwa, jak te¿ do budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego, a tym
samym do zwiêkszenia uczestnictwa obywateli w ¿yciu spo³eczno-politycz-
nym naszego kraju. Samorz¹d gospodarczy to wp³yw na warunki ekono-
miczne, na warunki ¿ycia – w zasadzie – ka¿dego z nas; to realny wp³yw na
podniesienie poziomu us³ug oraz mo¿liwoœæ egzekwowania w³aœciwych
postaw etycznych us³ugodawców, bêd¹cych czêsto pracodawcami; to tak¿e
zwiêkszenie mo¿liwoœci korzystania z przywilejów wynikaj¹cych z przy-
st¹pienia Polski do Unii Europejskiej21. Ponadto, zdaniem przedsiêbiorców
skupionych w Business Centre Club, Krajowej Izbie Gospodarczej, Naczelnej
Radzie Zrzeszeñ Handlu i Us³ug, Polskiej Radzie Biznesu i w Zwi¹zku
Rzemios³a Polskiego: powszechny samorz¹d gospodarczy bêdzie pierwszym
w Polsce „parlamentem przedsiêbiorców, a 97% niezrzeszonych mikro, ma-
³ych i œrednich przedsiêbiorców otrzyma mo¿liwoœæ bezpoœredniego wp³y-
wu na proces legislacyjny”22. Obecnie dzia³a bowiem w Polsce co prawda
ponad 100 izb przemys³owo-handlowych i 260 ró¿nych organizacji samo-
rz¹dowych, w tym zrzeszenia handlu i us³ug, transportu, stowarzyszenia
kupców, izby rzemieœlnicze, stowarzyszenia przemys³u, zrzeszenia bran-
¿owe, s¹ to jednak organizacje prawa prywatnego, bez zadañ publicznych,
które zrzeszaj¹ kilkanaœcie tysiêcy przedsiêbiorców, co nie przekracza 3%
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ogó³u, przy czym reprezentuj¹ g³ównie œrednich i du¿ych przedsiêbiorców,
trochê ma³ych, a mikro przedsiêbiorców, poza izbami rzemieœlniczymi –
w ogóle23. W tym kontekœcie wyraŸnie widaæ, i¿ utworzenie powszechnego
samorz¹du gospodarczego nie tylko jest wskazane, ale wrêcz konieczne. Nie
ma przecie¿ ¿adnych podstaw, by tak du¿a rzesza przedsiêbiorców nie mia³a
swojej reprezentacji, mog¹cej byæ rzeczywistym i silnym partnerem, zarów-
no dla administracji rz¹dowej, jak i dla samorz¹du terytorialnego. Wrêcz
przeciwnie – brak izb samorz¹du gospodarczego w historycznym procesie
transformacji gospodarki polskiej stwarza³ i wci¹¿ stwarza przes³anki do
dzia³añ patologicznego lobbingu: prowadzi do korupcji, niejasnych po-
wi¹zañ na linii œrodowiska biznesowe – grupy mafijne i do innych dzia³añ
przestêpczych zak³ócaj¹cych ³ad rynkowy, w które zamieszana jest równie¿
czêœæ klasy politycznej. Œwiadcz¹ o tym liczne przyk³ady afer gospodarczych,
³amania prawa, psucia prawa w sferze legislatywy, zaniku dobrych obycza-
jów i etyki w biznesie24. Ponadto doœwiadczenie minionych lat wskazuje
niezbicie, ¿e dobrowolnoœæ zrzeszania siê i brak statusu publicznoprawnego
organizacji przedsiêbiorców prowadzi do rozdrobnienia ich organizacji
i w konsekwencji do os³abienia ich znaczenia w kontekœcie kszta³towania
ustroju gospodarczego kraju.

Zdaniem zwolenników samorz¹du gospodarczego, samorz¹d musi byæ
instytucj¹ publicznoprawn¹25, dlatego te¿ celem takiego samorz¹du powinno
byæ: zapewnienie pe³nej, proporcjonalnej i publicznej reprezentacji przed-
siêbiorcom; utworzenie w³adz i organów samorz¹du jako instytucji publicz-
nej, realizuj¹cej, obok w³asnych, zadania zlecone i powierzone; a tak¿e
zapewnienie mo¿liwoœci wyra¿ania wspólnych stanowisk w imieniu przed-
siêbiorców i ich organizacji w procesie legislacyjnym w zakresie deregulacji,
zmian w prawie. Tak rozumiany samorz¹d gospodarczy powinien zatem
wykonywaæ np. nastêpuj¹ce zadania: prowadziæ system informacji gospo-
darczej, a w tym centralnej i terenowej ewidencji przedsiêbiorców i dzia-
³alnoœci; kszta³ciæ syndyków, rzeczoznawców maj¹tkowych i nieruchomoœci,
kuratorów osób prawnych, mediatorów, bieg³ych; wydawaæ opinie co do
zwyczajów handlowych, warunków obrotu i konkurencji; a tak¿e prowadziæ
listy bieg³ych, mediatorów, syndyków, kuratorów osób prawnych, rzeczo-
znawców dla spraw gospodarczych i korporacyjnych w zakresie rozstrzy-
gania sporów wynikaj¹cych ze stosunków gospodarczych miêdzy
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przedsiêbiorcami i przedsiêbiorcami a konsumentami26. Oczywiœcie, jednym
z najbardziej kluczowych zagadnieñ jest finansowanie takiego samorz¹du
i w tej kwestii proponuje siê –uwzglêdniaj¹c jego znaczenie, rolê w budowa-
niu prawa, zwiêkszenie przejrzystoœci dzia³añ lobbystycznych czy zmniej-
szanie korupcji – finansowanie publiczne np. w wysokoœci 0,2% odpisu
z podatku VAT27. Idea powszechnego samorz¹du gospodarczego znajduje
zatem swoje coraz konkretniejsze i precyzyjne zdefiniowanie, jak równie¿
zrozumienie i poparcie, ale jednoczeœnie ma tak¿e swoich przeciwników,
którzy wyra¿aj¹ swoje obawy i niecelowoœæ tworzenia takiego samorz¹du.

Przeciwnicy samorz¹du gospodarczego w rozumieniu publicznopraw-
nym dowodz¹, i¿ utrzymywanie jakiejkolwiek organizacji przedsiêbiorców
z podatków obci¹¿one jest grzechem pierworodnym, bo taki sposób finanso-
wania wyklucza skutecznoœæ, niezale¿noœæ, zabieganie o interesy cz³onków.
Maj¹ równie¿ w¹tpliwoœci co do rzeczywistej potrzeby wy³onienia repre-
zentacji wszystkich przedsiêbiorców, skoro obecnie z powodu zró¿nicowa-
nia interesów (ze wzglêdu na wielkoœæ firmy, bran¿e, regiony) przedsiê-
biorcy nie s¹ w stanie uzgodniæ wspólnego stanowiska w kwestiach finansów
publicznych, podatków, emerytur, kodeksu pracy, przyjêcia euro, sklepów
wielkopowierzchniowych itd. A je¿eli nie mo¿na wypracowaæ wspólnych
postulatów legislacyjnych, to czy istnieje inne uzasadnienie ponoszenia
znacznych kosztów budowania reprezentacji wszystkich przedsiêbiorców?
Zdaniem przeciwników samorz¹du gospodarczego równie¿ postulowane
zadania tego samorz¹du s¹ ju¿ w wiêkszoœci dziœ wykonywane, lepiej lub
gorzej. Jeœli nagle mia³by je wykonywaæ kosztowny samorz¹d gospodarczy,
to przede wszystkim powinno siê oceniæ koszty realizacji us³ug publicznych
w wariancie pierwszym, kiedy œwiadczone s¹ przez samorz¹d, i w wariancie
drugim, kiedy œwiadczone s¹ przez instytucje publiczne bezpoœrednio lub
przez komercyjne instytucje prywatne pod nadzorem w³adz publicznych.
W koñcu przeciwnicy samorz¹du gospodarczego maj¹ w¹tpliwoœci, czy
rzeczywiœcie wiêkszoœæ przedsiêbiorców (a nie dzia³aczy i cz³onków organi-
zacji zrzeszaj¹cych przedsiêbiorców) chce i jest gotowa czynnie, a przy-
najmniej œwiadomie, uczestniczyæ w wyborach do w³adz samorz¹du i w jego
bie¿¹cej dzia³alnoœci? I sami odpowiadaj¹, ¿e „przy powszechnej biernoœci
przedsiêbiorców bêdziemy mieli sytuacjê jak w samorz¹dach rolniczym,
lekarskim czy in¿ynierskim: ma³¹ u¿ytecznoœæ spo³eczn¹ i administracjê
wykorzystuj¹c¹ dzia³alnoœæ samorz¹dow¹ do zarabiania pieniêdzy lub reali-
zowania kariery politycznej. Jedyna ró¿nica bêdzie taka, ¿e dzisiejsi dzia-
³acze organizacji maj¹cy k³opoty z legitymizacj¹ w³asnej pozycji bêd¹ mogli

14 Krzysztof Bojarski

26 Vademecum wiedzy..., s. 3, http://www.portal.bcc.org.pl [dostêp: 8 sierpnia 2011 r.].
27 Komunikat. Samorz¹d gospodarczy podstawowe pytania – proste odpowiedzi, http://www.por-

tal.bcc.org.pl [dostêp: 8 sierpnia 2011 r.].



stwierdziæ, ¿e reprezentuj¹ wszystkich przedsiêbiorców z mocy ustawy”28.
W kontekœcie powy¿szego wywodu trzeba przyznaæ, ¿e i przeciwnicy samo-
rz¹du gospodarczego maj¹ mocne argumenty przeciw jego utworzeniu. Czy
mo¿na bowiem odmówiæ s³usznoœci w¹tpliwoœciom co do aktywnoœci sa-
mych przedsiêbiorców czy co do efektywnoœci dzia³ania utworzonej w ten
sposób administracji? Przecie¿ niejedno doœwiadczenie uczy, ¿e ka¿da admi-
nistracja ma wewnêtrzne sk³onnoœci do opiesza³oœci czy mno¿enia nie
zawsze koniecznej dokumentacji i wyd³u¿ania drogi za³atwiania spraw.

Ws³uchuj¹c siê w argumentacjê zarówno zwolenników, jak i przeciw-
ników samorz¹du gospodarczego, warto mieæ jeszcze na uwadze jeden
element, a mianowicie, ¿e w tej dyskusji powinna byæ brana równie¿ pod
uwagê przysz³oœæ polskiej gospodarki. Od tego bowiem, czy bêdzie to
gospodarka stabilna, zdolna do rozwoju i konkurencyjna, zale¿y nie tylko
dobrobyt obywateli naszego kraju, ale i pozycja Polski w Unii Europejskiej29.
Dopiero w tym kontekœcie rozwa¿ania na temat samorz¹du gospodarczego
nabieraj¹ w³aœciwej perspektywy, perspektywy, która uwzglêdnia szerokie
spektrum oddzia³ywania samorz¹du gospodarczego.

Dlatego te¿, nie odmawiaj¹c s³usznoœci w¹tpliwoœciom wyra¿anym przez
przeciwników samorz¹du gospodarczego, nale¿y jednak sk³oniæ siê do sta-
nowiska zwolenników tego samorz¹du. Trudno bowiem oczekiwaæ, by tak
rozdrobnione organizacje gospodarcze maj¹ce charakter prywatnoprawny,
bez w³adztwa administracyjnego i reprezentuj¹ce ma³¹ grupê œrodowiska
gospodarczego, mog³y skutecznie zabiegaæ o jego interesy, a w konsekwencji
o interesy gospodarki narodowej, a taki stan mamy obecnie. Stan, gdzie ca³a
rzesza organizacji przedsiêbiorców chce, zapewne w dobrej wierze, jak naj-
skuteczniej reprezentowaæ i dbaæ o interesy swoich cz³onków, tyle tylko, ¿e
efekty ich dzia³alnoœci s¹ na tyle s³abe, ¿e wci¹¿ to administracja rz¹dowa
w ostatecznym rozrachunku decyduje o jakoœci i strukturze ¿ycia gospo-
darczego w Polsce. Byæ mo¿e tu jest jeden z powodów, dla którego do chwili
obecnej nie uda³o siê utworzyæ w naszym kraju publicznoprawnego samo-
rz¹du gospodarczego. Administracja rz¹dowa (czytaj: w dalszej kolejnoœci
politycy) bardzo niechêtnie pozbywa siê swoich uprawnieñ i kompetencji na
rzecz innych podmiotów, a w dziedzinie gospodarczej, co ukazuje dotych-
czasowa sytuacja, najchêtniej niczego by nie zmieniano. Jest to bowiem
najwygodniejsza sytuacja dla realizacji polityki „dziel i rz¹dŸ” i zachowania
szerokich wp³ywów na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, co jednak skutkuje wieloma
patologiami na styku polityki i biznesu. W zwi¹zku z tym utworzenie publicz-
noprawnego samorz¹du gospodarczego, odwo³uj¹cego siê do doœwiadczeñ
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i tradycji z okresu miêdzywojennego, a tak¿e do doœwiadczeñ innych krajów
europejskich, jest bez w¹tpienia potrzebne i dobrze przys³u¿y siê dalszemu
rozwojowi gospodarczemu kraju. Oczywiœcie, kszta³tuj¹c nowy ustrój samo-
rz¹du gospodarczego, nale¿y mieæ na uwadze równie¿ w¹tpliwoœci wyra¿ane
przez jego przeciwników, tak by ten nowy samorz¹d by³ mo¿liwie efektywny
i skuteczny oraz spe³nia³ pok³adane w nim nadzieje. Jednak obawy przeciw-
ników tego samorz¹du nie mog¹ byæ przeszkod¹ dla jego utworzenia. Œrodo-
wisko gospodarcze ma bowiem prawo posiadaæ swoj¹ w³asn¹ publiczno-
prawn¹ strukturê samorz¹dow¹. Strukturê, która bêdzie pe³noprawnym
partnerem dla zarówno administracji rz¹dowej, jak i samorz¹du terytorial-
nego, co pozwoli na zrównowa¿enie interesów i wp³ywów tych œrodowisk
na kszta³t i funkcjonowanie pañstwa polskiego.

S³owa kluczowe: decentralizacja, samorz¹d, samorz¹d gospodarczy

HOW MUCH SELF-GOVERNMENT IN ECONOMIC SELF-GOVERNMENT?

S u m m a r y

The democratic nature of the Polish state facilitates, among other things, the
empowerment of various groups and communities. The notion and the idea of
self-government is most of all associated with the local government, whereas the
economic self-government is almost completely overlooked. It is probably due to
the fact that it operates within private law. As a result, the economic government
exercises little influence on the activity of public administration and governing
bodies in the whole business area. Such a situation is disadvantageous for both
entrepreneurs and the economy. The atomization of local government organiza-
tions translates into their diminished importance and thus the economy lacks
a strong and rational patron who would understand its needs and encourage its
growth. Therefore, why does this situation prevail and how much of actual
self-government is there in economic self-government? This article attempts to
briefly analyze these questions.

Key words: decentralization, self-government, economic self-government

ÑÊÎËÜÊÎ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Â ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ?

P å ç þ ì å

Ïðîáëåìàòèêà ýêîíîìè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âîïðåêè âèäèìîñòè, ÿâ-

ëÿåòñÿ î÷åíü âàæíîé íå òîëüêî ñ ñèñòåìíî-ïðàâîâîé òî÷êè çðåíèÿ, íî è ýêîíî-
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ìè÷åñêîé. Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî êàñàåòñÿ îíî ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ,

êîòîðûå èìåþò ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå íå òîëüêî äëÿ åãî ïðåäñòàâèòåëåé, íî

è äëÿ âñåãî ãîñóäàðñòâà è ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñòðàíû. Ýêîíîìè÷åñêîå

ñàìîóïðàâëåíèå â îáùåñòâåííî-ïðàâîâîì çíà÷åíèè õàðàêòåðèçóåòñÿ íåòåððè-

òîðèàëüíûìè ïðèíóäèòåëüíûìè ñîþçàìè, âûñòóïàþùèìè êàê ýêîíîìè÷åñêèå

ñîþçû.

Òåì íå ìåíåå, àêòóàëüíûå ïðàâîâûå ðåãóëÿöèè óêàçûâàþò, ÷òî òî, ÷òî çàêî-

íîäàòåëüíûì îðãàíîì íàçûâàåòñÿ ýêîíîìè÷åñêèì ñàìîóïðàâëåíèåì, ñ îáùåñ-

òâåííî-ïðàâîâîé òî÷êè çðåíèÿ íå èìååò ïîäëèííûõ õàðàêòåðèñòèê ñàìîóïðàâ-

ëåíèÿ è íå ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì ôàêòè÷åñêîé äåöåíòðàëèçàöèè ïóáëè÷íîé

àäìèíèñòðàöèè. Äåéñòâèòåëüíî, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ïîëüøå ìû íå èìååì

äåëî ñ ýêîíîìè÷åñêèì ñàìîóïðàâëåíèåì â îáùåñòâåííî-ïðàâîâîì çíà÷åíèè,

ñëåäîâàòåëüíî, áîëåå ÷åòêî è áîëåå ïðàâèëüíî áûëî áû èñïîëüçîâàòü äëÿ äåôè-

íèöèè ñóùåñòâóþùèõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ òîðãîâûõ ïàëàò è ïðåäïðèíèìàòå-

ëüñêèõ îðãàíèçàöèé îïðåäåëåíèå ÷àñòíûõ ïðàâîâûõ îáúåäèíåíèé ñ ýêîíîìè-

÷åñêèì õàðàêòåðîì. Òàêèì îáðàçîì, ñëåäóåò ïðèçíàòü ïðàâèëüíûì ïîñòóëàò

ñîçäàíèÿ îáùåñòâåííî-ïðàâîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ññûëàÿñü

íà îïûò è òðàäèöèè ìåæâîåííîãî ïåðèîäà, à òàêæå îïûò äðóãèõ åâðîïåéñêèõ

ñòðàí.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äåöåíòðàëèçàöèÿ, ñàìîóïðàâëåíèå, ýêîíîìè÷åñêîå ñàìîóï-

ðàâëåíèå

Ile samorz¹du w samorz¹dzie gospodarczym? 17





KAROL D¥BROWSKI* 0

OBOWI¥ZYWANIE KONSTYTUCJI MARCOWEJ

PO 1944 ROKU NA PRZYK£ADZIE USTAWODAWSTWA

DOTYCZ¥CEGO IZB PRZEMYS£OWO-HANDLOWYCH

Izby przemys³owo-handlowe by³y instytucjami samorz¹du gospodar-
czego, a œciœlej mówi¹c, w odró¿nieniu od samorz¹du rzemios³a i samorz¹du
rolniczego, instytucjami samorz¹du przemys³owo-handlowego. W okresie
II Rzeczypospolitej jednolit¹ regulacj¹ w zakresie omawianych izb przy-
nios³o rozporz¹dzenie z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemys³owo-handlo-
wych1. Formalnie obowi¹zywa³o ono do czasu wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia
7 marca 1950 r. o Centralnym Urzêdzie Drobnej Wytwórczoœci (CUDW)2.
Uchylono je wiêc na dwa lata przed uchwaleniem Konstytucji PRL3.

Mo¿liwoœæ przeœledzenia powojennego ustawodawstwa dotycz¹cego
izb przemys³owo-handlowych wydaje siê byæ szczególnie interesuj¹ca, po-
niewa¿ w³aœnie na przyk³adzie tych regulacji mo¿na zaobserwowaæ praktykê
stosowania (lub niestosowania) postanowieñ Konstytucji RP z 1921 r.4 w okre-
sie Polski Ludowej.

Analizuj¹c system prawny okresu Polski Ludowej pod k¹tem samorz¹du
przemys³owo-handlowego, napotkaæ mo¿na bowiem podstawowy problem.
Mianowicie, ustawodawca ludowy nie uregulowa³ statusu izb powszechnie
obowi¹zuj¹cymi aktami prawnymi. W Dzienniku Ustaw ani w Monitorze
Polskim nie znajdziemy zatem aktów prawnych zmieniaj¹cych ustrój

S T U D I A P R A W N I C Z E K U L
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0* Dr, Pracownia Badañ nad Samorz¹dami przy Fundacji Obywatelskiego Rozwoju –
Ryki.

1 Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemys³owo-handlowych,
Dz. U. Nr 67, poz. 591 z póŸn. zm.

2 Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o Centralnym Urzêdzie Drobnej Wytwórczoœci, Dz. U. Nr 10,
poz. 104 z póŸn. zm.

3 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy
w dniu 22 lipca 1952 roku, Dz. U. Nr 33, poz. 232.

4 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 44,
poz. 267.



samorz¹du przemys³owo-handlowego. Wszystkie zmiany wprowadzano
albo na drodze faktycznej, albo aktami prawa wewnêtrznego. Dlatego te¿
Andrzej Ajnenkiel stwierdzi³, ¿e izby po II wojnie œwiatowej „podjê³y pracê
w znacznym stopniu wed³ug przedwojennych wzorców”5.

W Dzienniku Ustaw da siê odnaleŸæ tylko jeden akt prawny, i to ni¿szej
rangi, w którym ustawodawca ludowy osobno wyró¿ni³ pojêcia „organizacji
samorz¹du gospodarczego”, „instytucji publiczno-prawnych”, „zwi¹zków
publiczno-prawnych”, „instytucji publicznych i zrzeszeñ korzystaj¹cych
z gwarancji, kredytów lub subwencji pañstwowych”, „w³adz i urzêdów
pañstwowych i samorz¹dowych”. By³o to rozporz¹dzenie Ministra Skarbu
z dnia 19 lutego 1949 r. o przedp³atach na poczet zaliczek na podatek
obrotowy i dochodowy podatników wykonuj¹cych roboty budowlane oraz
inne prace zwi¹zane z robotami budowlanymi6.

W zwi¹zku z tym, i¿ izby mia³y funkcjonowaæ w kszta³cie nadanym im
przez wspomniane rozporz¹dzenie Prezydenta z 15 lipca 1927 r., nale¿y
nawi¹zaæ do zagadnienia obowi¹zywania Konstytucji marcowej po roku
1944. Problem ten by³ analizowany przez bardzo wielu badaczy7. Komuniœci,
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5 A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1977, s. 145.
6 Rozporz¹dzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1949 r. o przedp³atach na poczet zaliczek

na podatek obrotowy i dochodowy podatników wykonuj¹cych roboty budowlane oraz inne
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Gospodarczym 1945-1954. Studium historycznoprawne, Bia³ystok 2002, s. 302 i 306; A. Garlicki,
Stalinizm, Warszawa 1993, s. 39; J.W. Go³êbiowski, Za³o¿enia, realizacja i wyniki nacjonalizacji
przemys³u, [w:] J. Kaliñski, Z. Landau (red.), Gospodarka Polski Ludowej 1944-1955, t. 1, Warszawa
1974, s. 73; W. Góra, Polska Ludowa 1944-1984. Zarys dziejów politycznych, Lublin 1986, s. 18; ten¿e,
Powstanie w³adzy ludowej w Polsce. Z zagadnieñ kszta³towania siê zal¹¿ków ludowego aparatu w³adzy
w latach 1943-1944, Warszawa 1972, s. 50, 60 i 77; W. Góra, R. Halaba, O utworzenie i utrwalenie
w³adzy ludowej 1944-1948. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1968, s. 12 i 211; K. Grzybowski, Polskie
prawo pañstwowe, Warszawa 1951, s. 190; ten¿e, Ustrój Polski wspó³czesnej 1944-1948, Kraków 1948,
s. 9; ten¿e, Ustrój polityczny Polski, [w:] K. Grzybowski i in. (red.), Zarys historyczno-polityczny I-go
Rz¹du Demokratycznego w Polsce 1944-1946, Kraków 1947, s. 27; J. Karpiñski, Ustrój komunistyczny
w Polsce, Warszawa 2005, s. 100 i 124; M. Kallas, A. Lityñski, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej,
Warszawa 2000, s. 41; M. Lipska, Aparat administracyjny PKWN, „Czasy Nowo¿ytne” 2005,
t. 18/19, s. 27; A. Peretiatkowicz, Konstytucja Marcowa a Konstytucja Lutowa, „Pañstwo i Prawo”
1947, z. 11, s. 56; S. Rozmaryn, Polskie prawo pañstwowe, Warszawa 1951, s. 297; F. Ryszka, G³ówne
problemy historii pañstwa i prawa polskiego [w:] Cz. Madajczyk (red.), IX Zjazd Historyków Polskich
w Warszawie 13-15 wrzeœnia 1963. Referaty i dyskusja. Polska Ludowa, Warszawa 1964 passim;



odwo³uj¹c siê do Konstytucji marcowej, tworzyli bowiem instytucje ustro-
jowe z ni¹ sprzeczne. Ponadto rozpatrywano j¹ w opozycji do Konstytucji
kwietniowej, któr¹ do ok. 1956 r. nazywano „faszystowsk¹”8. Akcentowano
powszechnie rewolucyjny charakter nowego ustroju, co mia³o usprawied-
liwiaæ i uprawomocniaæ politykê nowych w³adz9. Jak stwierdzi³ Wies³aw
Skrzyd³o:

„Nowe si³y spo³eczne, które objê³y w³adzê pañstwow¹ w wyniku rewolucyjnych prze-
mian, zamierza³y wprowadziæ nowe stosunki spo³eczne i polityczne. Nie by³y wiêc zwi¹zane
i nie musia³y liczyæ siê z treœci¹ norm prawnych pochodz¹cych z okresu miêdzywojennego.
Klasa spo³eczna zdobywaj¹ca w³adzê pañstwow¹ w sposób rewolucyjny nie jest zwi¹zana
prawem, jakie zastaje w chwili swego zwyciêstwa”10.

Przepisy Konstytucji z 1921 r. odnosz¹ce siê do samorz¹du terytorial-
nego, gospodarczego, podzia³u administracyjnego pañstwa polskiego i orga-
nizacji administracji publicznej zdeprecjonowa³ Stefan Rozmaryn. Posun¹³
siê nawet do twierdzenia, i¿ te fundamentalne dla kszta³tu administracji
publicznej postanowienia nie mia³y „charakteru konstytucyjnego”. Jego
zdaniem nale¿a³y jedynie do „postanowieñ techniczno-organizacyjnych”.
W konkluzji stwierdzi³, i¿ obowi¹zywa³y tylko, jeœli by³y zawarte w ustawach
zwyk³ych. Je¿eli natomiast nie powtórzono ich w nowym ustawodawstwie,
to – jak to uj¹³ – w ogóle nie obowi¹zywa³y11.

Id¹c tym tokiem rozumowania, nale¿a³oby przyj¹æ, i¿ izby w okresie
1944-1950 nie mia³y jakichkolwiek podstaw prawnych dla swej dzia³alnoœci.
W pewnym sensie u³atwia to interpretacjê prawnych losów samorz¹du
przemys³owo-handlowego po II wojnie œwiatowej. Nale¿a³oby wówczas
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M. Turlejska, Spór o Polskê. Szkice historyczne, Warszawa 1991, s. 336; J. Wrona, Lublin w okresie
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, [w:] T. Radzik i A.A. Witusik (red.), Lublin w dziejach
i kulturze Polski, Lublin 1997, s. 366; ten¿e, System partyjny w Polsce 1944-1950. Miejsce - funkcje -
relacje partii politycznych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego, Lublin 1997; ten¿e,
Zale¿ni czy suwerenni? Stronnictwo Demokratyczne w woj. lubelskim 1944-1975, Lublin 1998, s. 16-29;
M. Zaborski, Ustrój s¹dów wojskowych w Polsce w latach 1944-1955, Lublin 2005, s. 38; J. Zakrzewska,
Krajowa Rada Narodowa jako organ przedstawicielski, [w:] A. Burda (red.), dz. cyt., s. 96.

8 Zob. np. A. Burda, K. Grzybowski, A. Gwi¿d¿, dz. cyt., s. 56; E. Gdulewicz, Konstytucja
kwietniowa z 1935 roku. Mity i rzeczywistoœæ, Warszawa 1985, s. 41; K. Grzybowski, Polskie prawo...,
s. 184; A. Gwi¿d¿, Bur¿uazyjno-obszarnicza Konstytucja z 1921 roku w praktyce, Warszawa 1956,
passim; A. Litwin, Samorz¹d w Polsce bur¿uazyjno-obszarniczej w latach 1918-1939, Warszawa 1954,
s. 11; S. Rozmaryn, Polskie prawo..., s. 127.

9 Zob. np. A. Burda, K. Grzybowski, A. Gwi¿d¿, dz. cyt., s. 51; A. Ma³kiewicz, K. Ró¿ewicz,
Koncepcja frontu narodowego w programie PPR, [w:] W. Rawski (red.), U Ÿróde³ Polski Ludowej, seria:
„Humanistyka i klasy”, Warszawa 1980, s. 26; A. Wendel, KRN i PKWN - Pierwsze W³adze Polski
Ludowej, „Rocznik Lubelski” 1959, nr 2, s. 15.

10 W. Skrzyd³o, Administracja pañstwowa i s¹downictwo, [w:] A. Kierek (red.), Dzieje Lubel-
szczyzny, t. 2, Warszawa 1979, s. 94. Zob. te¿ W. Skrzyd³o, J. Ziembiñski, Zmiany ustrojowe po
1944 r. jako podstawa rozwoju spo³eczno-gospodarczego, [w:] A. Kierek (red.), dz. cyt., s. 9.

11 S. Rozmaryn, W jakim zakresie obowi¹zuje dziœ Konstytucja z 17 marca 1921 roku, „Pañstwo
i Prawo” 1948, z. 1, s. 10.



uznaæ, i¿ izby istnia³y po prostu tymczasowo, prowizorycznie, na drodze
faktycznej. Wydawane „ad hoc” akty prawa wewnêtrznego i nadawane im
w drodze ustawodawczej uprawnienia by³yby zaœ zjawiskiem przejœciowym,
wystêpuj¹cym w polskim ustawodawstwie do czasu ich likwidacji z woli
„ludu pracuj¹cego miast i wsi”.

Na ciekawe aspekty zwróci³ uwagê Grzegorz Górski. Dowodzi³, i¿
powo³anie Krajowej Rady Narodowej (KRN) w nocy z 31 grudnia na
1 stycznia 1943 r., Deklaracja Programowa KRN, Statut Rad Narodowych,
a tak¿e ustawa KRN z 21 lipca 1944 r. o powo³aniu Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego (PKWN) to mistyfikacje. Tezê o obowi¹zywaniu
w Polsce podstawowych za³o¿eñ Konstytucji marcowej traktowa³ jako jedn¹
z wielu fikcji, tworzonych przez komunistów. Jego zdaniem PKWN w sensie
prawnym nigdy nie powsta³. O dokumencie, na którego podstawie mia³
zostaæ utworzony PKWN, napisa³:

„...formalnym punktem wyjœcia dla tworzenia polskich instytucji ustrojowych PRL jest
akt prawny, który nigdy nie zosta³ uchwalony przez wskazane w nim cia³o, do tego akt
zawieraj¹cy stwierdzenia bêd¹ce oczywistym k³amstwem.”12

Adam Lityñski stwierdzi³, ¿e wszystkie instytucje tzw. „Polski lubelskiej”
by³y nielegalne, z PKWN i KRN na czele. Pisa³ tak¿e o fikcyjnych kodeksach
karnych wojskowych, które nigdy nie zosta³y uchwalone13. Na dezinforma-
cyjny charakter Manifestu PKWN zwróci³a uwagê Anna Stawarska-Rippel,
która wielokrotnie wypowiada³a siê na temat prawa Polski Ludowej14. Zaœ
Maria Turlejska zajê³a bardzo radykalne stanowisko, pisz¹c:

„Wielki „legalista” Józef Stalin, który zapewne podsun¹³ pomys³ z kon-
stytucj¹ marcow¹ dzia³aczom ZPP, przyczyni³ siê do powstania wielu k³o-
potów polskich teoretyków i historyków prawa pañstwowego, którzy nie
mogli siê uporaæ z pogodzeniem i zdefiniowaniem owych dwóch Ÿróde³
w³adzy PKWN: legalnej i pozalegalnej (rewolucyjnej). Musieli bowiem
pomijaæ milczeniem jej Ÿród³a wyp³ywaj¹ce z Kremla.”15.
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12 Zob. G. Górski, Tworzenie podstaw ustrojowych PRL, „Czasy Nowo¿ytne” 2005, t. 18/19, s. 25;
ten¿e, Wokó³ genezy PRL, Warszawa 2004, s. 14.

13 Zob. A. Lityñski, Z problematyki legalnoœci aktów prawnych Polski Ludowej. W zwi¹zku z orze-
czeniem Izby Wojskowej S¹du Najwy¿szego z 19 czerwca 2001 r. (WKN 13/01), „Studia z Dziejów
Pañstwa i Prawa Polskiego” 2006, t. 9, cz. 2, s. 454 oraz Nowe ustawodawstwo w nowym ustroju.
O prawie karnym i cywilnym w pierwszym dwudziestoleciu Polski Ludowej, „Studia Historico-Iuridica”
2006, t. 4, s. 125.

14 Zob. A. Stawarska-Rippel, „Nowy” ustrój a „stare” prawo. Wstêp do badañ nad prawem II RP
w pocz¹tkach Polski Ludowej, „Z Dziejów Prawa” 2003, t. 4, s. 170 oraz O klauzulach generalnych
w pierwszych latach Polski Ludowej uwag kilka, „Miscellanea Iuridica” 2005, t. 6, s. 117; Transformacja
ustrojowa a prawo s¹dowe pierwszych lat Polski Ludowej, „Czasy Nowo¿ytne” 2004, t. 16, s. 217; Treœci
„starego” prawa w Polsce Ludowej, „Z Dziejów Prawa” 2004, t. 5, s. 119.

15 M. Turlejska, Te pokolenia ¿a³obami czarne... Skazani na œmieræ i ich sêdziowie, Warszawa 1990,
s. 35.



Ciekaw¹ myœl wypowiedzia³ Jan Morwiñski. By³ on zdania, i¿ w odnie-
sieniu do systemu prawnego PRL powinna zostaæ wspó³czeœnie zachowana
generalna zasada ci¹g³oœci pañstwa i porz¹dku prawnego. Niemniej jednak,
„pewnym instytucjom czy organizacjom mo¿na przypisaæ sta³e i niejako
programowe ³amanie podstawowych praw cz³owieka, konsekwencj¹ tego
mo¿e byæ ich delegalizacja ex post”16. Powstaje pytanie, czy w takim razie
mo¿na by by³o zdelegalizowaæ PKWN. Autorzy pracy Tajne oblicze GL-AL
i PPR. Dokumenty uznali, i¿ aktywiœci PPR, wprowadzaj¹c system socja-
listyczny w Polsce, dopuœcili siê, na gruncie obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa,
przestêpstwa zdrady stanu17. Zaœ Pawe³ Stolarczyk zaproponowa³ na forum
naukowym przywrócenie mocy obowi¹zuj¹cej Konstytucji kwietniowej18.

Sprawê obowi¹zywania b¹dŸ nieobowi¹zywania poszczególnych prze-
pisów, zasad, instytucji ustrojowych, tudzie¿ „podstawowych za³o¿eñ” Kon-
stytucji marcowej w okresie Polski Ludowej celnie uj¹³ W³adys³aw Æwik.
Wed³ug niego Manifest PKWN: „zapowiada³, ¿e a¿ do uchwalenia nowej
konstytucji bêd¹ obowi¹zywa³y za³o¿enia Konstytucji marcowej z 1921 r. (nie
okreœlono jednak które)”19.

Ju¿ historycy z okresu PRL stwierdzili, ¿e odwo³anie siê do Konstytucji
marcowej by³o deklaracj¹ nastawion¹ na doraŸny efekt polityczny. Janusz
Trzciñski napisa³ wprost, ¿e postanowienia Konstytucji marcowej obowi¹zy-
wa³y „nie dlatego, ¿e Konstytucja marcowa obowi¹zywa³a, lecz dlatego, ¿e
taka by³a wola ustawodawcy”20. Mo¿na zatem wysnuæ wniosek, ¿e do 1950 r.
ustawodawca ludowy opiera³ siê na za³o¿eniu, i¿ na podstawie Konstytucji
marcowej dopuszcza siê istnienie w Polsce samorz¹du przemys³owo-handlo-
wego, a po 1950 r. zerwa³ z tym za³o¿eniem, likwiduj¹c izby przemys³o-
wo-handlowe21. Ich zniesienie zbieg³o siê z koñcem ewolucji ustrojowej
pañstwa polskiego, której fina³em by³o uchwalenie Konstytucji z 1952 roku.
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16 J. Morwiñski, O mo¿liwoœci podwa¿enia legalnoœci systemu ustrojowego PRL wraz z orga-
nizacjami i s³u¿bami w kontekœcie prawa krajowego i miêdzynarodowego, „Zeszyty Prawnicze Biura
Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2007, nr 2, s. 262.

17 Zob. M.J. Chodakiewicz, P. Gontarczyk, L. ¯ebrowski (oprac.), Tajne oblicze GL - AL i PPR.
Dokumenty, t. 3, Warszawa 1999, passim.

18 P. Stolarczyk, Ci¹g³oœæ prawna wspó³czesnego pañstwa polskiego, „Prawo-Administracja-Koœ-
ció³” 2006, nr 4, s. 293; ten¿e, Konstytucja kwietniowa w perspektywie pañstwowoœci polskiej po 2004
roku, „Prawo-Administracja-Koœció³” 2005, nr 1/2, s. 299.

19 W. Æwik, Historia administracji, Zamoœæ 2004, s. 155.
20 J. Trzciñski, Konstytucje Polski Ludowej, [w:] M. Kallas (red.), dz. cyt., s. 259. Zob. te¿

J. Surowiec, J. Trzciñski, Manifest PKWN wobec kwestii obowi¹zywania Konstytucji marcowej z 1921 r.,
„Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnêtrznych” 1984, nr 36, s. 153.

21 Dla przyk³adu, Anna Machnikowska stwierdzi³a, ¿e niezdefiniowanie „podstawowych
za³o¿eñ” i niewskazanie obszarów, jakich mia³yby one dotyczyæ, pozwala³o ustawodawcy
ludowemu na swobodne ustalanie zasad wymiaru sprawiedliwoœci (zob. A. Machnikowska,



Dodatkowo nale¿y zwróciæ uwagê na dwie kwestie, pomijane w obecnej
literaturze, a moim zdaniem bardzo istotne. Leon Chajn, na którego wspom-
nienia czêsto powo³ywa³ siê Adam Lityñski, w jednym z fragmentów swojej
ksi¹¿ki wyraŸnie napisa³:

„W koñcu sierpnia 1944 roku przyby³ do Lublina kierownik Resortu Sprawiedliwoœci Jan
Czechowski. W istocie o jego nieobecnoœci w Lublinie od czasu powstania PKWN wiedzieli
tylko wtajemniczeni. Nie wiem, czy zatajenie przed opini¹ publiczn¹ nieobecnoœci Czechow-
skiego by³o zamierzone, ale od pierwszej chwili utworzenia PKWN wszêdzie, pod ka¿dym
dokumentem, zamieszczano jego podpis, mimo ¿e Czechowski tych dokumentów nie widzia³.
Tak te¿ by³o ze wszystkimi aktami prawnymi zamieszczonymi w Dzienniku Ustaw.”22.

Jak mo¿na siê dowiedzieæ z protoko³ów posiedzeñ KRN, Jana Czechow-
skiego zdymisjonowano 30 sierpnia 1944 r.23 Zatem – odwo³uj¹c siê do s³ów
Grzegorza Górskiego – sfa³szowana by³aby nie tylko ustawa o powo³aniu PKWN,
ale i ca³e ustawodawstwo opublikowane miêdzy 22 lipca a 31 sierpnia 1944 r.

Ponadto historycy powo³uj¹ siê na poni¿sze postanowienie Manifestu
PKWN:

„Podstawowe za³o¿enia Konstytucji z 17 marca 1921 roku, jedynie obowi¹zuj¹cej kon-
stytucji legalnej, uchwalonej prawnie, obowi¹zywaæ bêd¹ a¿ do zwo³ania wybranego w g³oso-
waniu powszechnym, bezpoœrednim, równym, tajnym i stosunkowym Sejmu Ustawodaw-
czego, który uchwali, jako wyraziciel woli narodu, now¹ konstytucjê”.

Wczytaæ siê nale¿y dok³adnie w treœæ podanego fragmentu. Otó¿ Mani-
fest PKWN postanawia³, i¿ „podstawowe za³o¿enia Konstytucji [...] obo-
wi¹zywaæ bêd¹ a¿ do zwo³ania wybranego w g³osowaniu powszechnym,
bezpoœrednim, równym, tajnym i stosunkowym Sejmu Ustawodawczego
[...]”. Oznacza to, ¿e jeœli bêdziemy interpretowaæ wprost postanowienia
Manifestu, to dojdziemy do wniosku, i¿ podstawowe za³o¿enia Konstytucji
marcowej obowi¹zywa³y do 1989 r. Sejm Ustawodawczy z 1947 r. nie by³
przecie¿ wybrany w g³osowaniu powszechnym, bezpoœrednim, równym,
tajnym i proporcjonalnym, poniewa¿ wybory zosta³y sfa³szowane. Co wiê-
cej, ¿aden Sejm okresu PRL nie spe³nia³ norm ustalonych w Manifeœcie
PKWN. Do takich paradoksów dochodzi, gdy dokonuje siê postracjonalizacji
politycznych dzia³añ w³adzy ludowej.

Jako ostatnie warto przytoczyæ stanowisko Andrzeja Rzepliñskiego,
który postawi³ pytanie, czy przepisy wydawane przez w³adzê ludow¹ w la-
tach 1944-1956:

„...mo¿na nazwaæ w ogóle przepisami uchwalonymi przez prawowit¹ w³adzê. Pytanie to
ma szczególne znaczenie w odniesieniu do KRN oraz powo³anego formalnie przez ni¹ PKWN,
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Zasady Konstytucji marcowej a podstawy prawne polskiego wymiaru sprawiedliwoœci w latach 1944-1950,
„Gdañskie Studia Prawnicze” 2005, t. 14, s. 69).

22 L. Chajn, Kiedy Lublin by³ Warszaw¹, Warszawa 1964, s. 61.
23 Zob. protokó³ nr 1 z posiedzenia z 30 sierpnia 1944 r., [w:] J. Kochanowski (oprac.),

Protoko³y posiedzeñ Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1944-1947, Warszawa 1995, s. 20.



funkcjonuj¹cego od 21 lipca do 31 grudnia 1944 r. Organy te nie uzyska³y uznania praw-
nomiêdzynarodowego i mia³y znikome poparcie spo³eczne na terenach przekazywanych im
pod zarz¹d przez Armiê Czerwon¹. Nic tu nie da powo³ywanie siê na rewolucyjnoœæ tej
w³adzy. Rewolucji nie mog¹ bowiem wywo³aæ wrogie aspiracjom narodowym obca armia
i obca policja polityczna, nawet je¿eli uwalniaj¹ pañstwo od jeszcze bardziej okrutnej okupacji.
Te same uwagi nale¿y odnieœæ do przepisów prawnych wydawanych przez powo³any przez
KRN (w miejsce PKWN) Rz¹d Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej. [...] sfa³szowanie refe-
rendum z 30 czerwca 1946 r. oraz wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r. nie
mog³o nadaæ demokratycznej legitymacji wy³onionym w wyniku tych wyborów organom
w³adzy, w tym oczywiœcie i ustawodawczej”24.

W œwietle powy¿szych rozwa¿añ, pytanie, dlaczego wspó³czeœnie stoso-
wane s¹ przepisy pochodz¹ce z okresu Polski Ludowej, nabiera funda-
mentalnego znaczenia. Problem pog³êbia siê, gdy weŸmie siê pod uwagê
korzystanie w praktyce przez w³adzê ludow¹ z przepisów wydanych na
podstawie Konstytucji kwietniowej (o czym bêdzie dalej mowa).

Wychodz¹c jednak z punktu widzenia ustawodawcy ludowego, jako
ogólne podstawy prawne funkcjonowania samorz¹du przemys³owo-hand-
lowego w okresie 1944-1950 nale¿y wskazaæ:

1. Manifest PWKN z dnia 22 lipca 1944 r.,
2. Konstytucjê RP z dnia 17 marca 1921 r.,
3. ustawê KRN z dnia 11 wrzeœnia 1944 r. o organizacji i zakresie

dzia³ania rad narodowych25,
4. ustawê z dnia 31 grudnia 1944 r. o powo³aniu Rz¹du Tymczasowego RP26,
5. ustawê konstytucyjn¹ z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie

dzia³ania najwy¿szych organów RP (nowelizowan¹)27.
Mo¿na tak¿e wspomnieæ o ustawach przyznaj¹cych rz¹dom komu-

nistycznym prawo wydawania dekretów z moc¹ ustawy28.
Manifest PKWN by³ konstytucj¹ rewolucyjnej w³adzy ludowej. Na jego

postanowienia powo³ywa³y siê KRN i Sejm Ustawodawczy29. W swej treœci
odwo³ywa³ siê do Konstytucji marcowej. Bazuj¹c na nim, mo¿na twierdziæ,
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24 A. Rzepliñski, Przystosowanie ustroju s¹downictwa do potrzeb pañstwa totalitarnego w Polsce
w latach 1944-1956, [w:] W. Kulesza, A. Rzepliñski (red.), Przestêpstwa sêdziów i prokuratorów
w Polsce lat 1944-1956, Warszawa 2001, s. 10.

25 Ustawa z dnia 11 wrzeœnia 1944 r. o organizacji i zakresie dzia³ania rad narodowych, Dz. U.
Nr 5, poz. 22.

26 Ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. o powo³aniu Rz¹du Tymczasowego Rzeczypospolitej
Polskiej, Dz. U. Nr 19, poz. 99.

27 Ustawa konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie dzia³ania najwy¿szych
organów Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 18, poz. 71 z póŸn. zm., dalej jako Ma³a Kon-
stytucja.

28 Zob. na przyk³ad ustawê Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tym-
czasowym trybie wydawania dekretów z moc¹ ustawy, Dz. U. Nr 1, poz. 3.

29 Zob. preambu³ê do ustawy z 11 wrzeœnia 1944 r. o organizacji i zakresie dzia³ania rad
narodowych, art. 1 ustawy z 31 grudnia 1944 r. o powo³aniu Rz¹du Tymczasowego RP oraz
preambu³ê do Ma³ej Konstytucji z 1947 r.



¿e w czasach Polski Ludowej podstaw¹ prawn¹ dla funkcjonowania samo-
rz¹du gospodarczego nie by³ odpowiedni przepis Konstytucji kwietniowej,
lecz jakieœ (bli¿ej nieokreœlone) „za³o¿enie” Konstytucji marcowej. Mo¿na
uwa¿aæ, i¿ jednak obowi¹zywa³ art. 68 tej Konstytucji, mówi¹cy o samo-
rz¹dzie gospodarczym. Mo¿na te¿ zak³adaæ, odwo³uj¹c siê do rewolucyj-
noœci nowego porz¹dku, ¿e baz¹ dla istnienia izb nie by³y jakiekolwiek
przepisy konstytucyjne, lecz po prostu wola nowych w³adz.

W Manifeœcie PKWN zadeklarowano przywrócenie wszystkich swobód
demokratycznych, wolnoœci organizacji politycznych i zawodowych. Mienie
„zrabowane” przez Niemców „poszczególnym obywatelom, ch³opom, kup-
com, rzemieœlnikom, drobnym i œrednim przemys³owcom, instytucjom i koœ-
cio³owi” mia³o zostaæ zwrócone „prawowitym w³aœcicielom”. Obiecano znie-
sienie niemieckich „znienawidzonych” zakazów, krêpuj¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Zaœ „inicjatywa prywatna, wzmagaj¹ca têtno ¿ycia gospo-
darczego”, tak¿e mia³a znaleŸæ wsparcie pañstwa.

Powstaje pytanie, co mog³oby wynikaæ z powy¿szych deklaracji dla izb i ich
cz³onków – czyli przedsiêbiorców. Zadeklarowano przywrócenie prawa w³as-
noœci ruchomoœci i nieruchomoœci odebranych przez w³adze okupacyjne – jak
ogólnie stwierdzono – instytucjom, czyli tak¿e izbom. Zapowiedziano przy-
wrócenie zasady swobody prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Obiecano
zwrot zrabowanej w³asnoœci kupcom, œrednim i drobnym przemys³owcom.

Niektórzy mog¹ zwróciæ uwagê, i¿ w Manifeœcie PKWN pominiêto
przemys³owców, którzy nie mieœcili siê w kategorii drobnych lub œrednich.
Tym samym – jeœli mo¿na tak domniemywaæ – zapowiedziano ich dyskry-
minacjê. O tym, kto zalicza³ siê do klasy przemys³owców „wielkich”, jak
mo¿na rozumieæ, decydowa³a w³adza ludowa. W stosunku do organów
okupacyjnych, których decyzjom podlega³y izby, autorzy Manifestu nakazali
ich natychmiastowe rozwi¹zanie i og³osili, ¿e nie mog¹ dzia³aæ na ziemiach
polskich (chodziæ mog³o np. o gubernatorów dystryktów).

Nawi¹zanie do Konstytucji z 1921 r. znalaz³o siê tak¿e w art. 1 tzw. Ma³ej
Konstytucji z 19 lutego 1947 r. Na równi z „podstawowymi za³o¿eniami”
Konstytucji marcowej postawiono „zasady” Manifestu PKWN, „zasady usta-
wodawstwa o radach narodowych”, odwo³uj¹c siê zarazem do „reform
spo³ecznych i ustrojowych, potwierdzonych przez Naród w g³osowaniu
ludowym z dnia 30 czerwca 1946 r.”.

Wzmiankowaæ nale¿y te¿ o uregulowaniach odnosz¹cych siê do Kra-
jowej Rady Narodowej i rad narodowych (wojewódzkich, powiatowych,
miejskich i gminnych). Wedle cytowanej ustawy z dnia 11 wrzeœnia 1944 r.
o organizacji i zakresie dzia³ania rad narodowych, rady narodowe mieli
tworzyæ przedstawiciele demokratyczno-niepodleg³oœciowych organizacji
i zrzeszeñ, które zg³osi³y swoj¹ dzia³alnoœæ organom PKWN i sta³y „na
gruncie mocy obowi¹zuj¹cej” Konstytucji marcowej (art. 3). W sk³adzie KRN
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mieli siê znaleŸæ przedstawiciele m.in. organizacji gospodarczych, central-
nych zrzeszeñ zawodowych i spo³ecznych, organizacji, zrzeszeñ przemy-
s³owych i handlowych (art. 4 pkt 2 i art. 5 § 2 lit. f). Nie wiadomo, czy wed³ug
twórców ustawy izby mieœci³y siê w pojêciu „organizacji oraz zrzeszeñ
przemys³owych i handlowych”. Do momentu zniesienia KRN izby nie mia³y
tam swoich przedstawicieli. Jej sk³ad by³ zreszt¹ ustalany przez dzia³aczy
PPR. Warto podkreœliæ, ¿e w lipcu 1945 r. Prezydium KRN odrzuci³o postulat
Stowarzyszenia Kupców Polskich w Lublinie o przyznanie miejsc dla przed-
stawicieli kupiectwa30.

Dodaæ mo¿na, i¿ ustawodawca, dekretem z 6 czerwca 1945 r. o mocy
obowi¹zuj¹cej orzeczeñ s¹dowych, wydanych w okresie okupacji niemiec-
kiej na terenie RP, przewidzia³, ¿e „wyroki i inne orzeczenia wydane podczas
okupacji przez s¹dy niemieckie s¹ niewa¿ne i pozbawione mocy prawnej”31.
Akt ten by³ analogiczny do dekretu Prezydenta RP z 30 listopada 1939 r.
o niewa¿noœci aktów prawnych w³adz okupacyjnych32. Orzeczenia s¹dów
niemieckich dotycz¹ce np. mienia izb uznano wiêc za niewa¿ne z mocy
samego prawa. W przypadku Izby Przemys³owo-Handlowej w Lublinie
dotyczy³oby to prawa w³asnoœci gmachu Izby przy ul. Okopowej w Lublinie
oraz kamienicy mieszkalnej na rogu ul. Chopina i ul. Okopowej.

Wymowny jest wiêc fakt, i¿ budynki stanowi¹ce przed II wojn¹ œwiatow¹
w³asnoœæ Izby po 1944 roku nie zosta³y jej zwrócone. Jak w 1940 roku siedziba
Izby zosta³a przejêta przez Wydzia³ Lasów urzêdu gubernatora dystryktu, tak
w 1944 zosta³a objêta przez Dyrekcjê Lasów Pañstwowych. Podobnie naro¿na
kamienica zosta³a w 1939 r. zajêta przez ¿o³nierzy Wehrmachtu oraz funk-
cjonariuszy SS, a wyrzucono mieszkaj¹cych tam pracowników Izby. Gdy
w 1944 r. chcieli oni wróciæ do swoich mieszkañ, zostali usuniêci tym razem
przez funkcjonariuszy PPR, którzy zajêli ten budynek jako „poniemiecki”33.

Poddaæ wiêc warto analizie obowi¹zywanie w praktyce po 1944 roku
przepisów przedwojennego rozporz¹dzenia o izbach przemys³owo-hand-
lowych. Za nad wyraz istotne dla powojennych dziejów samorz¹du przemy-
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30 Zob. protokó³ z posiedzenia Prezydium KRN z 10 lipca 1945 r., [w:] J. Kochanowski
(oprac.), dz. cyt., s. 87. Œwiadectwo „rêcznego sterowania” sk³adem KRN przez PPR daje:
Protokó³ z posiedzenia odbytego dnia 6/7 wrzeœnia [1944 r.], dok. nr 2, [w:] A. Kochañski (oprac.),
Protoko³y posiedzeñ Biura Politycznego KC PPR 1944-1945, („Dokumenty do Dziejów PRL”, zesz. 2),
Warszawa 1992, s. 12.

31 Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowi¹zuj¹cej orzeczeñ s¹dowych, wydanych w okre-
sie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 25, poz. 151 z póŸn. zm.

32 Dekret Prezydenta RP z dnia 30 listopada 1939 r. o niewa¿noœci aktów prawnych w³adz
okupacyjnych, Dz. U. Nr 102, poz. 1006.

33 Protokó³ nr 101/1 z 8 stycznia 1945 r., [w:] Ksiêga protokó³ów Prezydium Izby Przemys³o-
wo-Handlowej w Lublinie 1929-1950, s. 336, Archiwum Pañstwowe w Lublinie, zespó³ Izba Prze-
mys³owo-Handlowa w Lublinie, sygn. 4 – dalej jako APL, IP-H Lublin; Materia³y do historii samorz¹du
przemys³owo-handlowego w okresie od dn. 22 lipca 1944 r. do marca-kwietnia 1945 r., tam¿e, sygn. 71.



s³owo-handlowego historycy uznaj¹ Wytyczne organizacyjne dla przemys³u
w Polsce z wrzeœnia 1944 r.34 Przez d³u¿szy czas by³y bowiem jedynym aktem
legitymuj¹cym izby wobec szeregu instytucji cywilnych i wojskowych. Dziê-
ki nim samorz¹dowi przemys³owo-handlowemu powierzono nadzór nad
sektorem prywatnym35. Fragment dotycz¹cy izb brzmia³, jak nastêpuje:

„Izby Przemys³owo-Handlowe s¹ organami samorz¹du gospodarczego oraz reprezen-
tacj¹ interesów zawodowych i gospodarczych prywatnego przemys³u i handlu, w poruczonym
przez Resort Gospodarki Narodowej i Finansów zakresie wykonuj¹ zadania administracyjne
i nadzór w stosunku do firm prywatnych. Maj¹ one g³os doradczy i opiniodawczy w stosunku
do w³adz gospodarczych, ich œcis³e kompetencje okreœla rozporz¹dzenie Prezydenta RP
z dn. 15 lipca 1927 r. Wydzia³y przemys³owe winny jak najszerzej rozwin¹æ wspó³pracê
z Izbami przemys³owo-handlowymi, udzielaæ im poparcia i korzystaæ z ich wspó³pracy.”

Omówione wytyczne potwierdzono okólnikiem nr 116 Ministra Prze-
mys³u z 15 maja 1945 r. Napisano w nim, i¿ przedsiêbiorstwa prywatne
„w ¿adnym razie” nie mog¹ byæ wcielane do zjednoczeñ przemys³u pañ-
stwowego. Jak dodano, zak³ady prywatne:

„...kierowane s¹ wy³¹cznie przez swych w³aœcicieli, a zjednoczeniom przemys³owym
¿adna ingerencja w stosunku do przedsiêbiorstw prywatnych nie przys³uguje. Przedsiêbiorcy
prywatni maj¹ swobodê w uruchamianiu i organizowaniu swoich przedsiêbiorstw.”36.

Podstawowe znaczenie dla funkcjonowania samorz¹du przemys³owo-
-handlowego po wojnie mia³ okólnik nr 142 Ministra Przemys³u z dnia
16 sierpnia 1945 r.37 Na jego podstawie zmieniono zakres dzia³alnoœci izb,
wynikaj¹cy z art. 4 rozporz¹dzenia o izbach z 1927 r. Ograniczono ich
kompetencje, pozostawiaj¹c je wy³¹cznie w stosunku do przedsiêbiorstw
sektora prywatnego. Zamierzano tym samym dostosowaæ, przynajmniej
czêœciowo i prowizorycznie, status izb do zmienionej powojennej rzeczy-
wistoœci. Izby – z woli Ministra Przemys³u – mia³y nadzorowaæ prywatne
zak³ady przemys³owe, zorganizowaæ zrzeszenia prywatnego przemys³u,
uk³adaæ plany dla przemys³u prywatnego, wspó³dzia³aæ przy zaopatrzeniu
firm w surowce i inne œrodki produkcji, a tak¿e organizowaæ zbyt na towary
wytwarzane przez przedsiêbiorstwa inicjatywy prywatnej. Od tego momen-
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34 Instrukcja nr I/1 z wrzeœnia 1944 r. dla grup operacyjnych, Archiwum Akt Nowych, zespó³
PKWN, sygn. VIII/2, mikrofilm 24223, k. 7 i 10; sygn. 233/7, k. 1; sygn. VIII/29; Archiwum Pañ-
stwowe w Krakowie, zespó³ Izba Przemys³owo-Handlowa w Krakowie 1945-1950, sygn. 1, k. 175.

35 Zob. J.W. Go³êbiowski, Nacjonalizacja przemys³u w Polsce, Warszawa 1965, s. 108; ten¿e,
Za³o¿enia, realizacja i wyniki nacjonalizacji..., s. 80; K. Kersten, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
22.VII-31.XII.1944, Lublin 1965, s. 141; J.W. Go³êbiowski (oprac.), Ustawa o nacjonalizacji przemys³u
w Polsce, Lublin 1981, s. 13; D. Winiarska-Tworóg, Odbudowa i upañstwowienie przemys³u Lublina
(1944-1948), „Rocznik Lubelski” 1985/1986, t. 27/28, s. 206.

36 APL, IP-H Lublin, sygn. 147, k. 68.
37 Okólnik nr 142 Ministra Przemys³u z 16 sierpnia 1945 r., APL, IP-H Lublin, sygn. 132, k. 3;

Archiwum Akt Nowych, zespó³ Izba Przemys³owo-Handlowa w Warszawie, sygn. 1462 – dalej
jako AAN, IP-H Warszawa.



tu okólnik nr 142, a nie rozporz¹dzenie z 1927 r., stanowi³ podstawê dzia³ania
izb na polu przemys³u prywatnego.

Zosta³ on uzupe³niony okólnikiem nr 53 Ministra Aprowizacji i Handlu
z dnia 18 czerwca 1946 r.38 Zgodnie z nim, izby mia³y nadzorowaæ prywatne
zak³ady przemys³u spo¿ywczego, które znajdowa³y siê w gestii Ministerstwa
Aprowizacji i Handlu (MAiH). Kompetencje izb, np. wobec prywatnych
przetwórni, oparte by³y wiêc na powy¿szym okólniku, a nie na ustawodaw-
stwie przedwojennym39.

Nowe normy, wprowadzane tak¿e aktami formalnie wewnêtrznie obo-
wi¹zuj¹cymi, zawê¿a³y zakres stosowania ustaw i rozporz¹dzeñ z okresu
II RP. Dlatego te¿ Tadeusz Bigo sugerowa³, ¿e – okreœlona w przedwojennym
prawie przemys³owym – zasada swobody prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej przesta³a obowi¹zywaæ40.

Sytuacja ta rzutowa³a przede wszystkim na realizacjê postanowieñ
rozporz¹dzenia o izbach z 15 lipca 1927 r. (w brzmieniu z 1936 r.)41. Zgodnie
z art. 1 rozporz¹dzenia, izby reprezentowa³y interesy przedsiêbiorstw pry-
watnych, pañstwowych, komunalnych i spó³dzielczych, w tym przemys³o-
wych, handlowych, górniczych, finansowych, transportowych i ubezpiecze-
niowych. Faktycznie po wojnie by³y one jednak reprezentantami tylko
sektora prywatnego, który w dodatku ogranicza³ siê do drobnych zak³adów
przemys³owych i sklepów detalicznych42.

Nie stosowano art. 2 rozporz¹dzenia, który mówi³ o okrêgach, tworzeniu
i siedzibach izb. Zamiast tworzyæ izby w drodze uchwa³y Rady Ministrów, na
wniosek Ministra Przemys³u i Handlu, reaktywowano je samorzutnie, wsku-
tek luŸnego porozumienia nowych w³adz z przedstawicielami inicjatywy
prywatnej. Izby w Czêstochowie, Szczecinie czy Wroc³awiu powstawa³y
nieformalnie, bez umocowania prawnego. Zarazem nikt nie potwierdzi³
likwidacji izb we Lwowie, Sosnowcu i Wilnie.
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38 Okólnik nr 53 Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 18 czerwca 1946 r. w przedmiocie prywat-
nego przemys³u spo¿ywczego, APL, IP-H Lublin, sygn. 132, k. 4; AAN, IP-H Warszawa, sygn. 1462.

39 Zob. te¿ projekt zarz¹dzenia o przejêciu kontroli nad prywatnym przemys³em spo¿yw-
czym przez Zwi¹zek Izb Przemys³owo-Handlowych, AAN, zespó³ Ministerstwo Przemys³u
i Handlu 1947-1949, sygn. 2844, k. 314; protoko³y posiedzeñ Biura Politycznego KC PPR z wrzeœ-
nia 1945 r. [w:] A. Kochañski (oprac.), dz. cyt., s. 100.

40 Zob. T. Bigo, Ewolucja prawa przemys³owego, „Pañstwo i Prawo” 1949, z. 6/7, s. 54. Zob. te¿
W. Wyrzykowski, Wolnoœæ gospodarcza w Polsce - istota i kierunki zmian, „Pieni¹dze i WiêŸ” 2008,
nr 2, s. 95.

41 Obwieszczenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 17 kwietnia 1936 r. w sprawie og³o-
szenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r.
o izbach przemys³owo-handlowych, Dz. U. Nr 45, poz. 335.

42 Zob. B. Biñczak, Izby przemys³owo-handlowe – rys historyczny i propozycje organizacyjne,
„Organizacja-Metody-Technika” 1985, nr 11/12, s. 44.



Rozszerzano zakres nadzoru nad izbami ze strony Ministra Przemys³u
i Handlu wynikaj¹cy z art. 3 rozporz¹dzenia. Zawê¿ono za to obszar dzia³al-
noœci izb oparty na artykule 4. Nie stosowano art. 5, który mówi³ o upraw-
nieniach opiniodawczych izb. Ograniczono wydatnie stosowanie art. 6,
który nak³ada³ na przedsiêbiorstwa i instytucje obowi¹zek udzielania izbom
danych statystycznych.

Po 1944 r. nie zaktualizowano statutów i regulaminów izb. Izba lubelska
nadal pos³ugiwa³a siê postanowieniami przedwojennymi, odnosz¹cymi siê
do woj. wo³yñskiego, mimo i¿ zmieni³y siê granice Polski. Z³amano tym
samym postanowienia rozporz¹dzenia z 1927 r., mówi¹ce o dostosowaniu
statutów izb w razie zmian ich okrêgów.

Nie stosowano art. 8 rozporz¹dzenia, który regulowa³ sprawê wyborów
radców. Nie by³o ani radców z wyboru, ani radców mianowanych, zaœ grono
radcowskie tworzy³y osoby kooptowane w sposób – na dobr¹ sprawê –
dowolny. Nie istnia³y zrzeszenia gospodarcze, które przed wojn¹ dele-
gowa³y radców. Zmniejszono ponadto liczbê radców, która od 1944 do
1950 r. nie by³a na sta³ym poziomie. Zrezygnowano wiêc z wprowadzenia
w ¿ycie art. 9-21 rozporz¹dzenia, dotycz¹cych wyborów, nominacji, koopta-
cji, ukonstytuowania siê izby, utraty i zawieszenia praw radcowskich.

Dopasowano do nowej rzeczywistoœci przepisy odnosz¹ce siê do prezy-
dium, zarz¹du, sekcji, plenarnego zebrania, komisji izbowych i korespon-
dentów, a tak¿e biura izby (art. 22-28 rozporz¹dzenia). Jednoczeœnie w³adze
nie pozwoli³y na reaktywacjê Zwi¹zku Izb Przemys³owo-Handlowych, czyli
nie zrealizowano art. 29-34 rozporz¹dzenia. Zamiast tego wzmocniono pozy-
cjê Izby warszawskiej jako Izby Urzêduj¹cej.

Stosowanie rozporz¹dzenia o izbach w powojennej rzeczywistoœci ró¿-
ni³o siê wiêc od norm przedwojennych. Omawiaj¹c problematykê samo-
rz¹du przemys³owo-handlowego, nale¿y zdawaæ sobie z tego sprawê.

RozdŸwiêk miêdzy ustawodawstwem a praktyk¹ staje siê jeszcze bar-
dziej wyraŸny, gdy spojrzy siê na postanowienia Konstytucji marcowej.
Sk³ada³a siê ze 126 artyku³ów umieszczonych w siedmiu rozdzia³ach. Artyku³
pierwszy: „Pañstwo Polskie jest Rzecz¹pospolit¹”, mo¿na uznaæ za zacho-
wany w tym sensie, i¿ nie wprowadzono po 1944 r. monarchii, lecz utrzy-
mano ustrój republikañski. Art. 2 nie obowi¹zywa³, choæby z tego wzglêdu, i¿
nie istnia³ Senat, ani nie mo¿na by³o mówiæ o niezawis³oœci s¹downictwa.
Art. 3 równie¿ nie obowi¹zywa³, gdy¿ nie by³o samorz¹du terytorialnego,
a akty o randze ustawowej wchodzi³y w ¿ycie bez zgody Sejmu. Podobnie
nie funkcjonowa³ art. 5, dotycz¹cy wojska. Mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, czy
dzia³a³y art. 4 oraz od 6 do 8, odnosz¹ce siê do spraw bud¿etowych. Na
pewno nie funkcjonowa³ art. 9, gdy¿ nie by³o Najwy¿szej Izby Kontroli,
a jedynie jej surogat w postaci Biura Kontroli Prezydium KRN. Artyku³y
10-37, mówi¹ce o inicjatywie ustawodawczej i statusie Sejmu i Senatu, nie
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zosta³y wdro¿one. W tworzonym systemie totalitarnym ra¿¹co i nagminnie
³amano art. 38: „¯adna ustawa nie mo¿e staæ w sprzecznoœci z niniejsz¹
Konstytucj¹, ani naruszaæ j¹”.

Nie reaktywowano instytucji Prezydenta RP w kszta³cie przewidzianym
artyku³ami 39-54, Rady Ministrów (art. 55-63), Trybuna³u Stanu (art. 64) oraz
Trybuna³u Kompetencyjnego (art. 86). Nie istnia³ samorz¹d terytorialny ani
pozosta³y (np. gospodarczy). W jego miejsce wprowadzono rady narodowe
ukszta³towane na wzór sowiecki. Nie obowi¹zywa³y zatem art. 65-70, tym
bardziej, i¿ nadzór nad instytucjami „samorz¹dowymi” wykonywany by³
przez Polsk¹ Partiê Robotnicz¹ (z³amany art. 70). Ewentualnie mo¿na by
upatrywaæ utrzymania art. 69, traktuj¹cego o rozdziale dochodów samo-
rz¹du i pañstwa. Zachowanie go – o ile nast¹pi³o – to tylko „si³¹ rozpêdu”,
wskutek utrzymania przedwojennego prawa skarbowego.

Nie zosta³y utrzymane art. 71-73, odnosz¹ce siê do s¹downictwa admi-
nistracyjnego i ³amania prawa do s¹du. Mo¿na – na podobnej zasadzie jak
art. 1 – uznaæ obowi¹zywanie art. 74 o wymierzaniu sprawiedliwoœci przez
s¹dy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, chocia¿ te¿ mo¿na by zg³osiæ
w¹tpliwoœci, bior¹c pod uwagê dzia³alnoœæ s¹dów wojskowych. Jednak ju¿
zasadnicze postanowienia z art. 75-85 reguluj¹ce ustrój s¹downictwa nie
zosta³y zachowane, np. odnoœnie do jawnoœci rozpraw, s¹dów przysiêg³ych,
niezawis³oœci sêdziów. Wyj¹tek stanowi³by art. 81 o zakazie badania przez
s¹dy zgodnoœci ustaw z Konstytucj¹, chocia¿ wybiórcze stosowanie prawa
w oparciu o „moralnoœæ rewolucyjn¹” w po³¹czeniu z wyk³adni¹ rozsze-
rzaj¹c¹ mo¿na podci¹gn¹æ pod prawotwórcz¹ dzia³alnoœæ s¹dów i faktyczne
sprawdzanie ustaw przedwojennych pod k¹tem ich zgodnoœci z celami
pañstwa socjalistycznego (czy te¿ konstytucj¹ w znaczeniu materialnym,
o której pisa³ Stefan Rozmaryn43). Nowa w³adza nagminnie te¿ ³ama³a prawa
obywatelskie, o których mowa w art. 87-124.

Podsumowuj¹c, poœród wielu zasad Konstytucji marcowej: ci¹g³oœci
pañstwa polskiego, ustroju republikañskiego, zwierzchnictwa i suweren-
noœci narodu, demokracji przedstawicielskiej, trójpodzia³u w³adz, rz¹dów
parlamentarnych, pañstwa liberalnego i zarazem unitarnego, decentralizacji
i dekoncentracji, wspó³dzia³ania organów pañstwowych, kontroli admi-
nistracji publicznej, instancyjnoœci s¹downictwa i udzia³u w nim obywateli.
trudno jest znaleŸæ takie, które by³yby zachowane po 1944 roku44.

Co wiêcej, w³adza ludowa nie tylko nie stosowa³a Konstytucji marcowej
i pominê³a prawodawstwo rz¹dów londyñskich, lecz stosowa³a przedwo-
jenne akty prawne oparte na Konstytucji kwietniowej. Interpretowano je na
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43 Zob. S. Rozmaryn, W jakim zakresie obowi¹zuje..., s. 29.
44 Zob. G. Górski, Historia administracji, Warszawa 2002, s. 259.



niekorzyœæ obywateli, rozbudowuj¹c poprzez tzw. „prawo powielaczowe”
i wykorzystuj¹c przeciwko sektorowi prywatnemu.

Przyk³ad daj¹ przepisy wyw³aszczeniowe, gdy jednoczeœnie stosowano
ustawê z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejêciu na w³asnoœæ Pañstwa podstawo-
wych ga³êzi gospodarki narodowej45; prawo o postêpowaniu wyw³asz-
czeniowym z dnia 24 wrzeœnia 1934 r.46 oraz dekret z dnia 16 grudnia 1918 r.
w przedmiocie przymusowego zarz¹du pañstwowego47. Szerokie zastoso-
wanie znalaz³y przepisy dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu
i przekazywaniu nieruchomoœci niezbêdnych dla realizacji narodowych
planów gospodarczych48.

Przepisy wyw³aszczeniowe uzupe³niano postanowieniami sanacyjnej
ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowi¹zku œwiadczeñ
rzeczowych49 oraz rozporz¹dzenia z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach
Pañstwa50. Budzi³o to zrozumia³e protesty œrodowiska inicjatywy prywat-
nej51. Symptomatyczne by³o to, i¿ identyczne procedury „prawne” (w rze-
czywistoœci bezprawne) wdra¿ano przeciwko maj¹tkowi Koœcio³a52.

W tym miejscu warto te¿ zwróciæ uwagê na zarz¹dzenie przewodni-
cz¹cego Pañstwowej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG) – Hilarego
Minca z dnia 17 listopada 1949 r. w sprawie wydawania pozwoleñ na wywóz
narzêdzi pracy dla emigrantów53. Oparte by³o ono bowiem na rozporz¹dze-
niu Rady Ministrów z dnia 1 wrzeœnia 1939 r. o zakazie przywozu i wywozu
towarów54. Wyje¿d¿aj¹cy móg³ zabraæ ze sob¹ narzêdzia s³u¿¹ce do wyko-
nywania zawodu tylko za zezwoleniem Ministra Handlu Zagranicznego
i przewodnicz¹cego PKPG. Jeœli zaœ by³ wolnego zawodu, mia³ obowi¹zek
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45 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejêciu na w³asnoœæ Pañstwa podstawowych ga³êzi
gospodarki narodowej, Dz. U. Nr 3, poz. 17.

46 Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 24 wrzeœnia 1934 r. – Prawo o postêpowaniu
wyw³aszczeniowem, Dz. U. Nr 86, poz. 776 z póŸn. zm.

47 Dekret z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarz¹du pañstwowego,
Dz. U. Nr 21, poz. 67.

48 Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomoœci nie-
zbêdnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych, Dz. U. Nr 27, poz. 197 z póŸn. zm.

49 Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowi¹zku œwiadczeñ rzeczowych, Dz. U.
Nr 30, poz. 200.

50 Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Pañstwa, Dz. U.
Nr 117, poz. 996.

51 Zob. „Wiadomoœci Gospodarcze” 1946, nr 5, s. 15; oraz nr 21, s. 6.
52 Zob. A. Barzycki, Szkolnictwo katolickie w diecezji sandomierskiej w latach 1918-1965. Studium

historyczno-prawne, mps rozprawy doktorskiej, Lublin 2007, s. 218.
53 Zarz¹dzenie Przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG)

z dnia 17 listopada 1949 r. w sprawie wydawania pozwoleñ na wywóz narzêdzi pracy dla
emigrantów, Monitor Polski A Nr 95, poz. 1140, APL, IP-H Lublin, sygn. 145, k. 2.

54 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 1 wrzeœnia 1939 r. o zakazie przywozu i wywozu
towarów; Dz. U. Nr 87, poz. 555.



za³¹czyæ zaœwiadczenie z w³aœciwej izby przemys³owo-handlowej. Celem
tego zarz¹dzenia by³o uniemo¿liwienie lub utrudnienie obywatelom wyjaz-
du z kraju oraz pozbawienie emigruj¹cych mo¿liwoœci zabrania ze sob¹
w³asnego mienia. Rz¹dz¹cy, tworz¹c system totalitarny, wykorzystali wiêc
wojenny akt prawny sanacyjnego rz¹du, oparty na Konstytucji z 1935 r. Jest
to kolejny dowód obalaj¹cy tezê, jakoby w³adza ludowa odrzuci³a prawo-
dawstwo sanacyjne, wydawane na podstawie Konstytucji kwietniowej.

Innym – dla odmiany pozytywnym – przyk³adem restytucji prawo-
dawstwa opartego na Konstytucji kwietniowej by³y losy norm dotycz¹cych
komisji nadzoru rynku miêsnego i komisowej sprzeda¿y zwierz¹t rzeŸnych.
Przepisów tych – uchwalonych na podstawie Konstytucji kwietniowej – rz¹d
Felicjana S³awoja–Sk³adkowskiego nie zd¹¿y³ zastosowaæ przed wybuchem
II wojny œwiatowej, a zosta³y wprowadzone w ¿ycie przez w³adzê ludow¹55.
Jest to kolejny paradoks prawny, jaki mo¿na napotkaæ, badaj¹c system
prawny Polski Ludowej.

Na przyk³adzie ustawodawstwa dotycz¹cego izb przemys³owo-hand-
lowych mo¿na wiêc wyraŸnie stwierdziæ, i¿ w okresie Polski Ludowej nie
obowi¹zywa³a Konstytucja marcowa, lecz przepisy wydane na podstawie
Konstytucji kwietniowej, dopasowane do totalitarnej rzeczywistoœci.

S³owa kluczowe: izby przemys³owo-handlowe, Konstytucja marcowa 1921 r.,
Manifest PKWN, samorz¹d gospodarczy

THE BINDING FORCE OF THE MARCH CONSTITUTION AFTER 1944
AS EXEMPLIFIED BY LEGAL REGULATIONS ON CHAMBERS

OF INDUSTRY AND COMMERCE

S u m m a r y

The article examines the functioning of the provisions of the Regulation on
Chambers of Industry and Commerce of 15 July 1927 in legal relations after 1944.
This discussion is also a good opportunity to analyze the binding force of the Con-
stitution of 17 March 1921 (The March Constitution) during the period of the Peo-
ple’s Republic of Poland. The author refers to claims of historians and representa-
tives of legal doctrine, and consults legal acts of all levels (from fundamental
statutes to internally binding law), archive sources and reports of principal organs
of the People’s Republic authorities. Having analyzed the provisions of the Regu-
lation and the Constitution, the author demonstrates specific examples that the
March Constitution was not legally binding in the period of the People’s Republic
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55 Zob. Rozporz¹dzenie z dnia 13 kwietnia 1939 r. o sposobie powo³ywania komisantów
koncesjonowanych, warunkach jakim powinni odpowiadaæ oraz ich prawach i obowi¹zkach,
Dz. U. Nr 47, poz. 298.



of Poland, but the legal regulations issued on the basis of the April Constitution,
adjusted by the new government to the totalitarian system, were in operation.

Key words: Chambers of commerce, March Constitution of Poland, PKWN
Manifesto

ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÌÀÐÒÎÂÑÊÎÉ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ
ÏÎÑËÅ 1944 ÃÎÄÀ, ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÏÀËÀÒ

P å ç þ ì å

Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â ïðàâîâîì

îáîðîòå ïîñëå 1944 ãîäà íîðì ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðîìûøëåííî-òîðãîâûõ ïàëàòàõ

îò15 èþëÿ 1927 ãîäà. Ýòè ðàññóæäåíèÿ ïîñëóæèëè ïîâîäîì äëÿ àíàëèçà äå-

éñòâèÿ Êîíñòèòóöèè îò 17 ìàðòà 1921 ãîäà (òàê íàçûâàåìîé «ìàðòîâñêîé Êîí-

ñòèòóöèè») âî âðåìåíà Ïîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè. Àâòîð ñòàòüè ññûëàåòñÿ

íà âûâîäû èñòîðèêîâ è ïðåäñòàâèòåëåé ïðàâîâîé äîêòðèíû, êàê ñî âðåìåí Âòî-

ðîé Ðåñïóáëèêè òàê è ÏÍÐ, îáðàùàåòñÿ ê ïðàâîâûì àêòàì íà âñåõ óðîâíÿõ (îò

îñíîâíûõ çàêîíîâ ïî ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíûå àêòû), àðõèâíûì èñòî÷íèêàì

è äîêëàäàì ãëàâíûõ îðãàíîâ íàðîäíîé âëàñòè. Ïîñëå àíàëèçà íîðì ðàñïîðÿæå-

íèÿ è Êîíñòèòóöèè îí ïðîäåìîíñòðèðîâàë íà êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ, ÷òî âî âðå-

ìåíà Ïîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè ìàðòîâñêàÿ Êîíñòèòóöèÿ íå äåéñòâîâàëà,

à äåéñòâîâàëè íîðìû, ïðèíÿòûå íà îñíîâå àïðåëüñêîé Êîíñòèòóöèè, ïðèñïîñîá-

ëåííûå íîâîé âëàñòüþ äëÿ ñîçäàâàåìîãî åþ òîòàëèòàðíîãî ðåæèìà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîìûøëåííî-òîðãîâûå ïàëàòû, ìàðòîâñêàÿ êîíñòèòóöèÿ

1921 ã., Ìàíèôåñò ÏÊÍÎ, ýêîíîìè÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå
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LES£AW GRZONKA* 0

PROBLEMATYKA STRUKTURY NORM PROGRAMOWYCH

W KONTEKŒCIE KONCEPCJI TRÓJELEMENTOWEJ ORAZ

TEORII NORM SPRZÊ¯ONYCH

Wzrost znaczenia norm programowych we wspó³czesnej legislacji
powoduje koniecznoœæ teoretycznego spojrzenia na tego typu regulacje.
Najszerzej akceptowana dotychczas koncepcja struktury norm prawnych,
czyli tzw. koncepcja norm sprzê¿onych, powinna byæ przeanalizowana
w kontekœcie adekwatnoœci do norm programowych, rozumianych jako
wyznaczaj¹ce cel dzia³añ adresata, a nie okreœlony typ zachowañ. Celem
niniejszego artyku³u jest odpowiedŸ na pytanie, czy mo¿liwe jest opisanie
struktury normy programowej z u¿yciem dotychczasowego dorobku nauki
o strukturze normy prawnej.

Generalnie mo¿na wskazaæ dwie koncepcje budowy normy prawnej:
tzw. trójcz³onow¹ oraz dwucz³onow¹ – norm sprzê¿onych.

Pierwsza z nich koncentruje siê na podziale normy prawnej na trzy
elementy: hipotezê, dyspozycjê i sankcjê1. Hipoteza wskazuje adresata nor-
my i okolicznoœci, w których powinna ona byæ zastosowana. Dyspozycja
okreœla zachowanie adresata w danych okolicznoœciach2. Sankcja zaœ obej-
muje sformu³owanie rezultatu niezastosowania siê do dyspozycji3. Kon-
cepcja ta zosta³a poddana gruntownej krytyce i aktualnie doœæ powszechnie
przyjmuje siê raczej, ¿e norma prawna sk³ada siê zasadniczo z dwóch norm:
sankcjonowanej i sankcjonuj¹cej.4 Takie ujêcie przyjmujê jako punkt wyjœcia
równie¿ w niniejszym opracowaniu.

S T U D I A P R A W N I C Z E K U L
1 (49) 2012

0* Dr, Akademia Obrony Narodowej.
1 S. Grzybowski, WypowiedŸ normatywna oraz jej struktura formalna, Kraków 1961, s. 20-27.
2 T. Stawecki, P. Winczorek, Wstêp do prawoznawstwa, Warszawa 2003, s. 64-75.
3 S. KaŸmierczyk, Sankcja normy prawnej, [w:] A. Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych.

Leksykon tematyczny, Warszawa 2008, s. 138-139.
4 J. Lande, Studia z filozofii prawa, s. 911 i nast.



Zarówno norma sankcjonowana, jak i sankcjonuj¹ca, sk³adaj¹ siê
z dwóch elementów o takich samych nazwach: hipotezy i dyspozycji.

Hipoteza normy sankcjonowanej odpowiada w³aœciwie pojêciu hipote-
zy z koncepcji trójcz³onowej normy. Zawiera wiêc dwa elementy: adresata
normy (sankcjonowanej) oraz okolicznoœci, w których dana norma ma zasto-
sowanie. Adresat ten mo¿e byæ wskazany w sposób indywidualny (np. kon-
kretny organ) lub generalny (np. okreœlona grupa ludzi). Okreœlenie, kto jest
adresatem normy, jest jednak wynikiem wyk³adni przepisów s³u¿¹cych do
rekonstrukcji normy. Czasami bowiem nie jest mo¿liwe odkodowanie adre-
sata z jednego przepisu – choæ taka sytuacja jest najprostsza, jej przyk³adem
mog¹ byæ niektóre przepisy Konstytucji wskazuj¹ce wprost adresatów nie-
których norm: Prezydenta5, Radê Ministrów, Sejm itd. Niekiedy zatem
konieczne jest dokonanie szerszej analizy w celu jednoznacznego wskazania
podmiotu, do którego kierowana jest dana norma. Z tak¹ sytuacj¹ mamy do
czynienia w przypadku norm programowych. Przepisy, z których s¹ one
odkodowywane, wskazuj¹ czêsto adresata bardzo enigmatycznie i w sposób
doœæ generalny („w³adze publiczne”, „pañstwo”6). W takiej sytuacji oczywis-
tym jest, ¿e wskazanie adresata wymaga g³êbokiej czasem pracy analitycznej.
Ponadto hipoteza normy sankcjonowanej wskazuje na okolicznoœci, w któ-
rych ma ona zastosowanie, czyli wskazuje okreœlony zakres przestrzenny
i czasowy (ogólnikowy opis realnie zdarzaj¹cych siê faktów7). Mo¿e precyzo-
waæ okreœlone okolicznoœci, od zaistnienia których uzale¿nione jest zastoso-
wanie normy. Odkodowanie prawid³owej treœci hipotezy zale¿y w pewnym
zakresie od w³aœciwego odkodowania dyspozycji. Je¿eli przedmiotem regu-
lowanego zachowania jest tworzenie jakichœ norm, to konieczna jest dodat-
kowa analiza, kto takie normy mo¿e tworzyæ. Je¿eli wiêc dyspozycja normy
obejmuje nakaz stworzenia aktu prawnego, to odkodowanie adresata wi¹¿e
siê zawsze z analiz¹ innych norm systemu prawnego, w szczególnoœci
reguluj¹cych ustrój organów pañstwowych (lub pozapañstwowych), norm
o charakterze proceduralnym oraz norm kompetencyjnych. Dopiero bo-
wiem wtedy jest mo¿liwe okreœlenie kto, a czasami tak¿e kiedy, jest adre-
satem normy. Prawodawca pos³uguje siê bowiem ró¿nymi konstrukcjami
(„minister w³aœciwy do spraw...”, „na wniosek w³aœciwego ministra”, „organ
sprawuj¹cy zarz¹dzanie kryzysowe”). Tak wiêc mo¿liwe jest, ¿e norma
odkodowywana na podstawie tych samych przepisów w tym samym
brzmieniu bêdzie mieæ ró¿nych adresatów.
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5 L. Grzonka, Akty prawne Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] M. Karpiuk (red.), Akty
normatywne i administracyjne, Warszawa 2010, s. 154-164.

6 Z. Ziembiñski, Wartoœci konstytucyjne. Zarys problematyki, Warszawa 1993, s. 71.
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Drugim elementem normy sankcjonowanej jest dyspozycja, wskazuj¹ca
na zachowanie adresata w okreœlonych okolicznoœciach. W literaturze wska-
zuje siê na ró¿ne rodzaje dyspozycji. Bez szczegó³owego wnikania w tê
problematykê mo¿na przyj¹æ, ¿e istot¹ tego cz³onu normy jest wskazanie
okreœlonego zachowania adresata (w okolicznoœciach wskazanych w hipo-
tezie). Generalnie dyspozycja mo¿e mieæ charakter nakazu lub zakazu8, choæ
mo¿na spotkaæ tak¿e pogl¹d o trzecim mo¿liwym charakterze dyspozycji,
jakim jest dozwolenie. Wskazuje siê tak¿e na wystêpowanie norm niewska-
zuj¹cych zachowania, a stan rzeczy, jaki nale¿y osi¹gn¹æ9. Problemem jest
jednak okreœlenie w³aœciwego zachowania. Skoro istot¹ norm programo-
wych jest brak wskazania nakazanego lub zakazanego zachowania, to kla-
syczne ujêcie dyspozycji w takim przypadku nie sprawdza siê. Mo¿liwe jest
oczywiœcie zastosowanie jednego z klasycznych rozumowañ prawniczych,
jakim s¹ regu³y instrumentalnego nakazu i zakazu10, czyli tzw. wnioskowa-
nie z celu na œrodki. Opieraj¹ siê one na za³o¿eniu o wynikaniu normy
z normy11, czyli o tym, ¿e nie wszystkie wzorce zachowania s¹ wyra¿one
wprost w przepisach, lecz niektóre musz¹ byæ dodatkowo wyinterpreto-
wane. Konieczne jest logiczne myœlenie, aby wypowiedzi prawodawcy
mog³y realnie oddzia³ywaæ na ¿ycie spo³eczne. Adresat normy programowej
musi przeprowadziæ te wnioskowania, aby osi¹gn¹æ przepisany przez prawo
cel. Samo stanowienie przez prawodawcê tego typu regulacji stanowi wska-
zówkê, ¿e instrumentalne wynikanie norm jest prawnie dopuszczalne. Czy
oznacza to jednak, ¿e dyspozycja normy programowej ma charakter klasycz-
ny (nakazu lub zakazu), lecz konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich
rozumowañ w celu odkodowania jej w pe³ni? Wydaje siê, ¿e takie ujêcie jest
niedopuszczalne. Oznacza³oby ono bowiem, ¿e prawodawca z nieznanych
powodów rezygnuje z opisania po¿¹danego zachowania, nak³adaj¹c jedno-
czeœnie na adresata koniecznoœæ samodzielnego wyinterpretowania tego
elementu normy. Efekty interpretacji u ró¿nych adresatów mog¹ byæ roz-
bie¿ne. Przyjêcie, ¿e prawodawca celowo dopuszcza rozbie¿noœæ w inter-
pretacji, mo¿e byæ uzasadniona jego represyjn¹ postaw¹, czyli tworzeniem
sytuacji, w których bêdzie on mieæ mo¿liwoœæ karania adresatów prawa.
Tego typu sytuacje mia³y miejsce w historii, jednak w demokratycznym pañ-
stwie prawa s¹ niedopuszczalne. Nale¿y wiêc zastanowiæ siê nad celowoœci¹
takich rozwi¹zañ i ich skutkami dla koncepcji budowy normy prawnej.
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Powodów stanowienia norm programowych jest wiele (m.in.: przeko-
nanie, ¿e adresat prawa sam dobierze najlepsze œrodki do zrealizowania celu,
ograniczenie odpowiedzialnoœci politycznej prawodawcy za nieadekwatnie
dobrane œrodki, zapewnienie wiêkszej wolnoœci). W zwi¹zku z tym racjo-
nalny ustawodawca nie stosuje tego typu rozwi¹zañ w celach represyjnych,
lecz innych. To z kolei oznacza, ¿e dopuszcza zró¿nicowanie w zachowaniu
adresatów, zak³adaj¹c, ¿e ró¿ne œrodki mog¹ prowadziæ do osi¹gniêcia
jednego celu. Tak wiêc mówienie w przypadku norm programowych o dys-
pozycji w jej klasycznym ujêciu jest b³êdne. Mo¿na raczej uznaæ, ¿e naka-
zane zachowanie to samodzielne skonstruowanie zindywidualizowanego
wzorca zachowania w oparciu o dostêpn¹ dla adresata wiedzê o relacjach
przyczynowo-skutkowych.

Norma sankcjonuj¹ca sk³ada siê równie¿ z hipotezy i dyspozycji. Hipo-
teza – jak w normie sankcjonowanej – wskazuje adresata i okolicznoœci
zastosowania. Adresatem jest w tym przypadku jednak okreœlony przez
prawo (inne normy prawne) organ pañstwowy. Okolicznoœci, w jakich
znajduje ona zastosowanie, to po prostu naruszenie dyspozycji normy
sankcjonowanej przez jej adresata. Dyspozycja normy sankcjonuj¹cej okreœ-
la, jak wskazany organ powinien siê w takiej sytuacji zachowaæ. Nale¿y
jednak¿e wskazaæ, ¿e to, czy norma sankcjonuj¹ca znajdzie zastosowanie,
zale¿y od si³y (rodzaju, jakoœci) sprzê¿enia obu norm. W pewnych przy-
padkach mamy do czynienia z silnym sprzê¿eniem, charakteryzuj¹cym siê
obowi¹zkowym nastêpstwem normy sankcjonuj¹cej w przypadku narusze-
nia normy sankcjonowanej. Mo¿liwe jest tak¿e inne – s³absze – sprzê¿enie,
gdy do zastosowania normy sankcjonuj¹cej konieczna jest okreœlona aktyw-
noœæ jakiegoœ podmiotu (np. skarga pokrzywdzonego, wniesienie powódz-
twa lub wniosku). W takim przypadku norma sankcjonuj¹ca jest niejako
mo¿liwoœci¹ zachowania siê organów pañstwa dawan¹ okreœlonym podmio-
tom. Norma sankcjonuj¹ca zawsze ma wiêc charakter hipotetyczny12. Po
pierwsze dlatego, ¿e wpierw naruszona musi zostaæ norma sankcjonowana,
co samo w sobie ma charakter wyj¹tkowy (przy za³o¿eniu przestrzegania
prawa), po drugie zaœ, samo zastosowanie normy sankcjonuj¹cej nie zawsze
jest przez pañstwo jednoznacznie narzucone.

Normy te (sankcjonowana i sankcjonuj¹ca) s¹ ze sob¹ sprzê¿one, czyli
zwi¹zane. Nale¿y zwróciæ uwagê na rodzaj tego sprzê¿enia. Mo¿na mówiæ
o sprzê¿eniu logicznym i funkcjonalnym.

J. Lande sta³ na stanowisku, ¿e norma sankcjonowana i sankcjonuj¹ca s¹
sprzê¿one w sposób logiczny13. Zgodnie z tym ujêciem, zwi¹zek obu norm
jest konieczny. Norma sankcjonuj¹ca jest wiêc wyrazem niezbêdnego przy-
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musu. Inaczej kwestiê sprzê¿enia norm przedstawi³ Z. Ziembiñski, którego
koncepcja opiera siê na istnieniu sprzê¿enia funkcjonalnego, a wiêc nie
koniecznego14. Prawodawca ma mo¿liwoœæ rezygnacji z sankcji. Nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e z punktu widzenia omawianej problematyki analiza
sprzê¿enia normy sankcjonowanej i sankcjonuj¹cej jest szczególnie donios³a.
Wynika to z faktu uznania norm programowych za normy prawne i przy-
jêcia teorii norm sprzê¿onych. Podstaw¹ analizy bêdzie próba teoretycznego
ujêcia sprzê¿enia normy sankcjonowanej i sankcjonuj¹cej w obowi¹zuj¹cym
prawie. Wydaje siê, ¿e mo¿na wyró¿niæ dwie kategorie takich sprzê¿eñ.
Pierwsza kategoria obejmuje te normy, gdzie sprzê¿enie ma charakter –
z punktu widzenia prawa – obowi¹zkowy, natomiast druga kategoria – te,
gdzie sprzê¿enie jest fakultatywne. Nie nale¿y przy tym przyk³adaæ zbytniej
wagi do nazewnictwa, gdy¿ kierowanie siê samymi nazwami mo¿e byæ
w tym przypadku myl¹ce. Chodzi raczej o jakieœ, trochê intuicyjne, naz-
wanie obu kategorii.

Kategoria pierwsza (sprzê¿enia obowi¹zkowego) obejmuje takie po-
wi¹zanie normy sankcjonowanej i sankcjonuj¹cej, gdzie wol¹ prawodawcy
jest nastêpstwo tej drugiej w przypadku okreœlonego zachowania adresata
pierwszej. W normie sankcjonowanej okreœlony jest jakiœ wzór zachowania.
W przypadku takiego (lub odmiennego) zachowania, konieczne jest zasto-
sowanie normy sankcjonuj¹cej, a wiêc okreœlona aktywnoœæ odpowiedniego
podmiotu. Tego typu normy wystêpuj¹ czêsto w prawie administracyjnym,
gdzie okreœlone zachowanie strony skutkuje okreœlonym zachowaniem pod-
miotu wykonuj¹cego w³adztwo administracyjne (tytu³em zarysowania przy-
k³adu: przedsiêbiorca mo¿e z³o¿yæ wniosek, je¿eli go z³o¿y, odpowiedni
organ powinien jakoœ siê zachowaæ, np. wydaæ decyzjê, postanowienie,
pozostawiæ bez rozpoznania itp.) oraz karnym.

Kategoria druga (sprzê¿enia fakultatywnego) obejmuje takie powi¹za-
nie normy sankcjonowanej i sankcjonuj¹cej, gdzie nastêpstwo tej drugiej
w przypadku okreœlonego zachowania adresata pierwszej jest przez prawo-
dawcê uzale¿niane od woli podmiotu trzeciego. Tym podmiotem trzecim
mo¿e byæ adresat jednej z norm, mo¿e on równie¿ mieæ charakter ca³kowicie
zewnêtrzny. Tego typu normy wystêpuj¹ g³ównie w prawie cywilnym.

Istot¹ teorii norm sprzê¿onych jest wiêc istnienie zwi¹zku pomiêdzy
norm¹ sankcjonowan¹ a sankcjonuj¹c¹ (sprzê¿enia). Norma sankcjonuj¹ca
mo¿e, lecz nie musi, nastêpowaæ po okreœlonym zachowaniu adresata normy
sankcjonowanej. Owe okreœlone dzia³ania to po prostu dolegliwoœæ zasto-
sowana wobec osoby, która zachowa³a siê niezgodnie z wol¹ pañstwa. Takie
ujêcie relacji obu norm sprzê¿onych jest doœæ w¹skie, zak³ada bowiem, ¿e
pañstwo nak³ada ró¿nego rodzaju nakazy i zakazy i w przypadku zacho-
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wania niezgodnego z nimi stosuje wobec adresata ró¿nego rodzaju œrodki
przymusu. Podobnie w¹sko bywa rozumiana ta wieŸ na gruncie prawa
administracyjnego15. Takie rozumienie tego zwi¹zku obu norm odpowiada
mocno pozytywistycznemu pogl¹dowi na pañstwo jako twórcê nakazów
i zakazów, który przymusem doprowadza do ich przestrzegania16. Wydaje
siê jednak, ¿e takie rozumienie, czyli uto¿samienie normy sankcjonuj¹cej
z sankcj¹ rozumian¹ jako œrodek przymusu (kary, dolegliwoœci), jest pew-
nym uproszczeniem. W prawie istnieje wiele norm sprzê¿onych, gdzie to
sprzê¿enie nie ma charakteru zagro¿enia17. Nale¿y zatem zarysowaæ kilka
przyk³adów celem zobrazowania tej relacji. W prawie podatkowym pañstwo
okreœla warunki nabycia prawa do ró¿nego rodzaju ulg. Podatnik ma prawo
zachowaæ siê w sposób dowolny, ale tylko zachowanie w okreœlony sposób
(np. nabycie okreœlonej us³ugi) upowa¿nia do skorzystania z ulgi. Tak wiêc
podatnik ma mo¿liwoœæ wyboru zachowania. Zachowanie okreœlonego
rodzaju zaowocuje jednak tym, ¿e w zeznaniu podatkowym bêdzie móg³ on
wpisaæ sobie prawo do owej ulgi. Mamy zatem do czynienia z norm¹
sankcjonowan¹ (okreœlony podmiot, okreœlone okolicznoœci, okreœlone
zachowanie). Zachowanie jego nie jest jednak przez pañstwo narzucane.
Zachodzi w tym przypadku odwrotnoœæ sankcji. Pañstwo za jakieœ zachowa-
nie daje nagrodê w postaci ulgi podatkowej. Norma sankcjonuj¹ca okreœla,
¿e je¿eli podatnik z³o¿y³ prawid³owe zeznanie, a w nim prawid³owo obliczo-
n¹ ulgê, to organ podatkowy nie powinien podejmowaæ dzia³añ maj¹cych na
celu pozbawienie podatnika tej ulgi, gdy¿ by³oby to bezprawne. Sprzê¿enie
obu norm ma charakter fakultatywny. Podatnik mo¿e bowiem z³o¿yæ zezna-
nie obejmuj¹ce prawo do ulgi, ale nie musi tego robiæ. Podobne sytuacje
(sprzê¿enia) mo¿na zaobserwowaæ na innych polach. Na gruncie prawa
cywilnego ka¿dy mo¿e domagaæ siê, aby s¹d stwierdzi³ istnienie lub nieist-
nienie prawa lub obowi¹zku. Je¿eli jakiœ podmiot dokonuje wa¿nej i zgodnej
z prawem transakcji kupna, to ma prawo domagaæ siê od pañstwa (s¹du)
potwierdzenia, ¿e jest w³aœcicielem. Tak wiêc mamy do czynienia z norm¹
sankcjonowan¹ (okreœlaj¹c¹ kto, kiedy i co powinien zrobiæ, aby dokonaæ
wa¿nej transakcji kupna) i sankcjonuj¹c¹ (s¹d na wniosek w³aœciciela ma
obowi¹zek potwierdziæ fakt w³asnoœci). Sprzê¿enie znowu ma charakter
fakultatywny, gdy¿ nie ma obowi¹zku ka¿dorazowego potwierdzania faktu
w³asnoœci przez s¹d. Podobne sytuacje wystêpuj¹ w ca³ym systemie prawa.
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Oczywiœcie, wol¹ prawodawcy jest stworzenie normy sankcjonuj¹cej
i okreœlenie rodzaju sprzê¿enia. Mo¿liwe jest, ¿e prawodawca zrezygnuje
z normy sankcjonuj¹cej.

Nale¿y w zwi¹zku z powy¿szym odnieœæ siê do kwestii norm progra-
mowych. Otó¿ wydaje siê oczywiste, ¿e normy programowe w rozumieniu
przyjêtym wy¿ej to zawsze normy sankcjonowane. Okreœlaj¹ bowiem adre-
sata i cel, do którego powinien on d¹¿yæ. Mo¿na oczywiœcie zastanowiæ siê,
czy mo¿e istnieæ norma sankcjonuj¹ca o charakterze normy programowej.
Kwestia ta wymaga g³êbszego zastanowienia. Otó¿ trudno znaleŸæ argument
przemawiaj¹cy zdecydowanie za tez¹, ¿e normy programowe to zawsze
normy sankcjonowane. Intuicyjne rozumienie normy programowej opiera
siê na znaczeniu tego pojêcia jako normy wskazuj¹cej cele pañstwa. Takie
normy s¹ oczywiœcie normami programowymi, jednak nie jedynymi. Za³o-
¿enie, ¿e normy programowe wystêpuj¹ w ca³ym systemie prawa, jest jedn¹
z tez niniejszego artyku³u. Nale¿y wiêc dokonaæ pobie¿nego choæby prze-
gl¹du systemu prawnego w poszukiwaniu norm programowych o charak-
terze norm sankcjonowanych i sankcjonuj¹cych.

Na pytanie, czy normy programowe mog¹ byæ normami sankcjonowa-
nymi, nale¿y odpowiedzieæ oczywiœcie pozytywnie. Wskazuj¹ one bowiem
adresata i zachowanie (poprzez wskazanie celu). Czy natomiast mog¹ byæ
przed prawodawcê u¿ywane jako normy sankcjonuj¹ce? Inaczej mówi¹c,
czy normy sankcjonuj¹ce mog¹ byæ normami programowymi? Wydaje siê,
¿e teoretycznie przynajmniej jest to mo¿liwe. Mo¿na bowiem wyobraziæ
sobie sytuacjê, w której pañstwo okreœla w normie sankcjonuj¹cej podmiot
i cel bez wskazywania œrodków jego realizacji. Mo¿na zastanowiæ siê przy-
k³adowo nad interpretacj¹ przepisu zawartego w art. 42 Kodeksu cywil-
nego18. Brzmi on tak: „§1. Je¿eli osoba prawna nie mo¿e prowadziæ swoich
spraw z braku powo³anych do tego organów, s¹d ustanawia dla niej kura-
tora. §2. Kurator powinien postaraæ siê niezw³ocznie o powo³anie organów
osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidacjê”. Przepis wydaje siê byæ
sformu³owany na tyle jasno, ¿e mo¿na uznaæ go za przepis zrêbowy normy,
a w³aœciwie dwóch norm. Wskazuje bowiem adresatów, ich po¿¹dane zacho-
wania oraz konsekwencje niezastosowania siê. Mo¿na na jego podstawie (i
oczywiœcie innych przepisów) sformu³owaæ zarys normy sankcjonowanej:
„Osoba prawna powinna dbaæ o to, by stale by³a zdolna do funkcjonowania
poprzez prawid³owo funkcjonuj¹ce organy”. Taka norma ma charakter
normy programowej, wskazuje bowiem adresata i cel. Ustêp drugi przyto-
czonego przepisu pozwala na sformu³owanie zarysu normy sankcjonuj¹cej:
„Je¿eli obowi¹zek osoby prawnej wskazany w normie sankcjonowanej zosta-
nie naruszony, pañstwo (s¹d) powo³a kuratora, którego zadaniem bêdzie
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doprowadzenie do powo³ania organów osoby prawnej”. Brak jest wska-
zówek co do sposobów dzia³ania kuratora. Bez szczegó³owego wnikania
w analizê przytoczonego przepisu i rekonstrukcjê norm na jego podstawie
mo¿na jednak wysun¹æ pewn¹ tezê. Mo¿liwe jest nadanie normie sankcjo-
nuj¹cej charakteru normy programowej. Norma tego rodzaju charaktery-
zowaæ siê bêdzie wskazaniem podmiotu, który ma doprowadziæ do jakiegoœ
stanu (zgodnoœci z prawem, powo³ania organów, zapewnienia bezpieczeñ-
stwa, stabilnoœci finansowej itp.). Tego typu normy wystêpuj¹ równie¿
w prawie administracyjnym. Przyk³adem mog¹ byæ uregulowania dotycz¹ce
zawieszania organów samorz¹du terytorialnego i powo³ywania w ich miej-
sce komisarzy. Przyczyn¹ mo¿e byæ „nierokuj¹ce nadziei na szybk¹ popra-
wê” dzia³anie tych organów. Powo³any komisarz wykonuje zadania zawie-
szonych organów. Nale¿y jednak rozumieæ, ¿e celem powo³ania komisarza
jest doprowadzenie jednostki samorz¹dowej do samodzielnoœci. Mo¿na wiêc
przyj¹æ, ¿e równie¿ w takim przypadku norma sankcjonuj¹ca ma charakter
normy programowej.

Norma programowa jest norm¹ prawn¹. Oznacza to, ¿e mo¿na spró-
bowaæ dokonaæ rekonstrukcji teoretycznej budowy tej normy w oparciu
o dorobek nauki o normie prawnej. Ka¿da norma, jak to zosta³o ju¿ wczeœ-
niej wskazane, sk³ada siê z hipotezy i dyspozycji. Nazwy te oczywiœcie maj¹
charakter pewnego uproszczenia. Mo¿na mówiæ bowiem o zakresie zastoso-
wania i normowania. W ka¿dym razie norma sk³ada siê z elementu okreœla-
j¹cego kogo i kiedy ona dotyczy oraz elementu okreœlaj¹cego zachowanie.
To, czy zachowanie to jest nakazane, zakazane lub dozwolone, nale¿y ju¿ do
treœci normy.

Pierwsz¹ kwesti¹, któr¹ nale¿y siê zaj¹æ, jest identyfikacja adresata
normy programowej. Normy programowe wystêpuj¹ w ca³ym systemie
prawnym. Mo¿na je odnaleŸæ w aktach ró¿nego typu i ró¿nej mocy prawnej,
w prawie krajowym, unijnym i miêdzynarodowym, powszechnie obowi¹zu-
j¹cym i kierownictwa wewnêtrznego. Przyjête za³o¿enie o budowie normy
prawnej skutkuje dopuszczeniem za³o¿enia o rozcz³onkowaniu norm
w przepisach, które mog¹ mieæ ró¿n¹ moc. Czasem jest tak, ¿e adresat normy
jest wskazany wprost w przepisie zrêbowym. „Wprost” oznacza w tym
kontekœcie wskazanie takich jego cech charakterystycznych, które pozwalaj¹
na jego stuprocentow¹ identyfikacjê. Prawodawca mo¿e pos³u¿yæ siê nazw¹
(np. Prezydent, Rada Ministrów, wójt) lub wskazaniem cech o charakterze
prawnym (np. rodzice, kurator, s¹d). W drugim przypadku oczywiœcie
konieczna jest dalsza interpretacja, jednak¿e wymaga ona ustalenia istnienia
okreœlonych stosunków prawnych (np. w³adzy rodzicielskiej, kurateli,
zawis³oœæ sporu s¹dowego). Czasem jednak¿e podstawowa analiza tekstu
prawnego nie pozwala na jednoznaczne wskazanie adresata. Jest tak naj-
czêœciej w przypadku norm o du¿ej ogólnoœci. Przepis zrêbowy zawiera
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tylko wskazówkê, kto mo¿e byæ adresatem (np. w³adze publiczne, pañstwo).
Czasami nawet fragmenty tekstu prawnego s¹ formu³owane w sposób
charakterystyczny dla dyrektyw celowoœciowych lub wypowiedzi opta-
tywnych. Dopiero zag³êbienie siê w system prawny daje wynik w postaci
ustalenia, ¿e wypowiedzi te maj¹ charakter normatywny oraz – w rezultacie
– do zrekonstruowania z nich pe³nych norm. Przyk³ady tego typu to ró¿nego
rodzaju programy, strategie, plany. Zamieszczone w tego typu dokumencie
stwierdzenia, ¿e „nale¿y d¹¿yæ do uzyskania przez pañstwo samowystar-
czalnoœci energetycznej” zdaje siê nie mieæ charakteru normatywnego. Jed-
nak¿e ustalenie, ¿e wypowiedŸ ta znajduje siê w za³¹czniku do rozpo-
rz¹dzenia czy uchwa³y Rady Ministrów, skutkuje stwierdzeniem, ¿e nale¿y
ona do systemu prawa. W takim przypadku stwierdzenia „nale¿y d¹¿yæ
do...” czy „w interesie pañstwa jest...” maj¹ charakter swoistego nakazu
skierowanego do adresatów owej strategii czy planu. Aktualnie w Polsce
istnieje wiele ró¿nych tego typu aktów. S¹ one przyjmowane w ró¿nych
formach, od rozporz¹dzeñ Rady Ministrów i uchwa³ rad gmin, powiatów
i sejmików województw, a¿ do form wyj¹tkowych, trudnych do sklasy-
fikowania (np. Strategia Bezpieczeñstwa Narodowego jest „zatwierdzana”
przez Prezydenta na wniosek Prezesa Rady Ministrów).

Druga kwestia to okreœlenie sytuacji, w której dana norma ma zasto-
sowanie, czyli odpowiedŸ na pytanie, kiedy adresat powinien siê do niej
stosowaæ. W przypadku norm programowych jest to czêsto trudne. Skoro
bowiem dobór œrodków realizacji celu jest w gestii adresata, zatem to samo
dotyczy równie¿ czasu, w którym bêd¹ one realizowane. Mo¿na wiêc przy-
j¹æ, ¿e w rekonstrukcji hipotezy norm programowych kluczowe jest okreœ-
lenie adresata, zaœ okolicznoœci zastosowania normy to po prostu „zawsze”
lub raczej „zawsze, gdy jest to mo¿liwe”. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e
zasadniczo normy tego typu nie maj¹ charakteru definitywnego i mo¿liwa
jest swoista konkurencja miêdzy nimi. Adresat musi w takiej sytuacji doko-
naæ wa¿enia celów i wybraæ ten, który jest w danej sytuacji istotniejszy.

Dyspozycja zawiera wskazanie po¿¹danego zachowania adresata w da-
nej sytuacji. W przypadku norm programowych ten element normy jest
przeznaczony do zrekonstruowania przez samego adresata. Okreœlenie
zachowania jest w tym przypadku sformu³owane poprzez wskazanie celu19.
Prawodawca czasami tylko daje jakieœ wskazówki b¹dŸ poprzez wskazanie
przyk³adowych œrodków realizacji celu, b¹dŸ poprzez wyposa¿enie adresata
w okreœlone kompetencje. Logiczne wydaje siê za³o¿enie, ¿e zachowanie
adresata powinno w optymalny sposób zbli¿aæ realizacjê za³o¿onego celu.
Tak wiêc adresat za ka¿dym razem musi wykonaæ pracê twórcz¹, polegaj¹c¹
na odpowiednim doborze w³asnych zachowañ. Oczywiœcie, proces wyboru
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zachowania jest uwarunkowany ró¿nymi czynnikami. Po pierwsze, klu-
czowa jest legalnoœæ dzia³ania. Po okreœleniu, które mo¿liwe zachowania s¹
prawnie dopuszczalne, adresat powinien dokonaæ analizy prakseologicznej,
czyli zbadaæ, jakie bêd¹ efekty (w ró¿nych horyzontach czasowych) podjêcia
okreœlonych dzia³añ, oraz jakie s¹ potencjalne zagro¿enia dla osi¹gniêcia
tych efektów, niezale¿ne od samego adresata. Kolejnym krokiem powinna
byæ analiza potencjalnych efektów w kontekœcie innych celów, do osi¹gniê-
cia których jest zobligowany adresat. Skoro bowiem twórca prawa nakaza³
realizacjê okreœlonych celów, to adresat nie ma mo¿liwoœci samodzielnego
odrzucenia któregoœ z nich (choæ mo¿e to byæ wyj¹tkowo dopuszczalne przy
zastosowaniu tzw. formu³y Radbrucha, czyli odrzuceniu prawa oczywiœcie
niesprawiedliwego). Mo¿e wiêc dojœæ do sytuacji, w której adresat ma
osi¹gn¹æ ró¿ne cele, jednak¿e aktualnie siê wykluczaj¹ce. Sytuacja taka jest
mo¿liwa, a szczególnie czêsto jest widoczna na poziomie centralnym (np.
zapewnienie bezpieczeñstwa ekonomicznego pañstwa mo¿e w danym cza-
sie kolidowaæ z pe³nym zatrudnieniem).

Czasami tak¿e mo¿e dojœæ do sytuacji, w której adresat Ÿle oceni³ skutek
podjêtych dzia³añ. Zapobiegaæ tego typu sytuacjom mo¿e – w pewnym
zakresie – stosowanie tzw. oceny skutków regulacji (OSR)20. Dokument taki
jest obecnie obowi¹zkowy przy niektórych pracach legislacyjnych na pozio-
mie rz¹dowym. Aktualnie OSR musi byæ przygotowywane w stosunku do
rz¹dowych projektów ustaw oraz rozporz¹dzeñ Rady Ministrów, Prezesa
Rady Ministrów i ka¿dego z ministrów21. Brak jest jednak obowi¹zku doko-
nywania OSR w stosunku do innych aktów tworzonych w ramach legislacji
administracyjnej. Chocia¿ sporz¹dzanie OSR do projektu aktów kierow-
nictwa wewnêtrznego nie wydaje siê byæ konieczne, to w przypadku aktów
prawa miejscowego nale¿y stwierdziæ istnienie takiej koniecznoœci. Akty
tego rodzaju s¹ bowiem równie¿ powszechnie obowi¹zuj¹ce, prawodawca
powinien wiêc wiedzieæ, jak nowe normy wp³yn¹ na sytuacjê spo³eczn¹,
ekonomiczn¹, polityczn¹. Negatywna OSR powinna natomiast skutkowaæ
wstrzymaniem prac nad projektem22.

Tak wiêc dyspozycja normy sankcjonowanej zawiera w istocie dwa
nakazy zachowania. Pierwszy obejmuje koniecznoœæ sformu³owania odpo-
wiednich œrodków, drugi zaœ – ich wdro¿enia.

Nale¿y zastanowiæ siê nad istnieniem norm sankcjonuj¹cych dla norm
programowych, które s¹ – zasadniczo – normami sankcjonowanymi.
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Reakcja na naruszenie normy sankcjonowanej mo¿e byæ ró¿na i zale¿y
od rodzaju tej normy.

Normy sankcjonuj¹ce s¹ ró¿ne i zale¿ne od normy sankcjonowanej.
Z jednego przepisu wynika czêsto wiele (np. cele pañstwa dotycz¹ rz¹du
i samorz¹du oraz wielu innych organów). Im bardziej skonkretyzowana
norma sankcjonowana, tym proœciej odnaleŸæ dla niej w systemie prawnym
normê sankcjonuj¹c¹. Wskazanie normy sankcjonuj¹cej jest uzale¿nione od
prawid³owoœci rekonstrukcji normy sankcjonowanej. Trudnoœæ w rekon-
strukcji normy sankcjonuj¹cej nie mo¿e natomiast uzasadniaæ przyjêcia
za³o¿enia, ¿e jakieœ normy sankcjonowane stanowi¹ leges imperfectae. Przy-
k³adowo, w przypadku norm programowych o mocy konstytucyjnej, Try-
buna³ Konstytucyjny prowadzi – a przynajmniej powinien prowadziæ –
kontrolê aktów prawnych pod k¹tem realizacji celów23.

Normy programowe zak³adaj¹ wzglêdn¹ swobodê adresata w wyborze
œrodków. Oznacza to, ¿e on sam dookreœla dyspozycjê normy, czyli wzór
zachowania. W klasycznym ujêciu zaœ norma sankcjonuj¹ca odnosi siê do
sytuacji, w której adresat normy sankcjonowanej nie zachowuje siê w sposób
w niej wskazany. Przy takim za³o¿eniu faktycznie mo¿na by uznaæ, ¿e normy
programowe nie s¹ sprzê¿one z normami sankcjonuj¹cymi. Niemniej jednak
nale¿y zwróciæ uwagê na zakres swobody adresata w okreœlaniu wyma-
ganego zachowania. Jest on ograniczany ró¿nymi czynnikami. Po pierwsze,
wzglêdami celowoœci, gdy¿ zachowanie powinno prowadziæ do realizacji
celu. Po drugie, wzglêdami legalnoœci, gdy¿ nie mo¿na stosowaæ œrodków
sprzecznych z prawem. To ostatnie zastrze¿enie odnosi siê w inny sposób do
adresatów bêd¹cych organami pañstwa i pozosta³ych. Organy pañstwa
dzia³aj¹ bowiem na podstawie i w granicach prawa, zaœ wszyscy inni mog¹
robiæ to, co nie jest zabronione. Ukazuj¹ siê w ten sposób dwa kryteria oceny
zachowania adresata, a w³aœciwie dobranych przez niego œrodków realizacji
celu: celowoœæ i legalnoœæ. W Polsce istniej¹ organy, których zadaniem jest
badanie, czy wed³ug tych kryteriów s¹ dobierane œrodki na realizacjê okreœ-
lonych celów. S¹ to: Najwy¿sza Izba Kontroli i regionalne izby obrachun-
kowe. Zakres ich w³aœciwoœci jest ograniczony do finansów publicznych,
jednak¿e krótka analiza obu kryteriów pozwala na zapoznanie siê ze sposo-
bem rozumienia obu pojêæ (celowoœci i legalnoœci).

W materia³ach udostêpnianych przez NIK mo¿na odnaleŸæ nastêpuj¹ce
stwierdzenia:

Kontrola pod wzglêdem legalnoœci oznacza badanie, czy:
– kontrolowana dzia³alnoœæ by³a zgodna z obowi¹zuj¹cymi w danym

czasie, w okreœlonej dziedzinie, przepisami prawa powszechnie obowi¹zu-
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j¹cego (Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy miêdzynarodowe, rozpo-
rz¹dzenia, akty prawa miejscowego), aktami stanowienia prawa o charakte-
rze wewnêtrznym, wi¹¿¹cymi jedyne podporz¹dkowane organy i jednostki
organizacyjne oraz kszta³tuj¹cymi ich sytuacjê prawn¹, a tak¿e okreœlaj¹cymi
zadania i kompetencje zatrudnionych pracowników, jak równie¿ umowami,
decyzjami wydanymi w sprawach indywidualnych oraz innymi rozstrzyg-
niêciami (np. postanowieniami, wyrokami, uchwa³ami) podjêtymi przez
uprawnione podmioty; w razie rozbie¿noœci miêdzy treœci¹ aktu normatyw-
nego wy¿szego rzêdu (w szczególnoœci ustawy) i aktu ni¿szego rzêdu
(wykonawczego) miarodajna dla oceny legalnoœci dzia³ania jest treœæ aktu
wy¿szego rzêdu; przy zastosowaniu kryterium legalnoœci ocenia siê tak¿e
prawid³owoœæ stanowienia przepisów wewnêtrznych obowi¹zuj¹cych dan¹
jednostkê, a tak¿e dzia³alnoœæ tej jednostki w œwietle tego rodzaju przepisów;
dokonuje siê tak¿e oceny zgodnoœci kontrolowanej dzia³alnoœci z aktami
prawnymi niemaj¹cymi normatywnego charakteru (umowami, rozstrzyg-
niêciami ró¿nych organów stosuj¹cych prawo), bada siê tak¿e prawid³owoœæ
tych aktów, je¿eli s¹ wydawane przez organy administracji pañstwowej;

– podejmowane dzia³ania mia³y w³aœciw¹ podstawê prawn¹ i mieœci³y
siê w granicach kompetencji kontrolowanego podmiotu (akty wewnêtrzne
wi¹¿¹ tylko jednostki podporz¹dkowane organowi wydaj¹cemu dany akt);

– zaniechanie dzia³ania nie wyst¹pi³o w sytuacji, gdy kontrolowany
podmiot mia³ prawny obowi¹zek podjêcia okreœlonego dzia³ania.

Kontrola pod wzglêdem celowoœci oznacza badanie, czy:
– dzia³ania podejmowane przez kontrolowan¹ jednostkê mieœci³y siê

w celach okreœlonych dla niej w aktach normatywnych reguluj¹cych funk-
cjonowanie tego rodzaju jednostek, w akcie kreuj¹cym dan¹ jednostkê,
statucie itp.;

– zastosowane metody i œrodki by³y optymalne, odpowiednie (choæby
nie by³y optymalne) dla osi¹gniêcia za³o¿onych celów;

– za³o¿one cele zosta³y osi¹gniête, a jeœli nie, to z jakich przyczyn24.
Rola organów kontrolnych jest specyficzna. Polega mianowicie na

sprawdzeniu, czy zachodzi koniecznoœæ (celowoœæ) zastosowania normy
sankcjonuj¹cej. Je¿eli ich zdaniem taka koniecznoœæ zachodzi, to maj¹ obo-
wi¹zek poinformowania o tym innych odpowiednich organów pañstwo-
wych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje jedno s³owo z przytoczonego wy¿ej
omówienia: „optymalne”. Owa „optymalnoœæ” stanowi sama w sobie dodat-
kowe niejako kryterium.

Nale¿y przytoczyæ w tym kontekœcie bardzo istotny przepis zawarty
w §1 ust. 2 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu kontroli
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aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodê i organy nie-
zespolonej administracji rz¹dowej: „Rozporz¹dzenie okreœla tryb kontroli
zgodnoœci aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodê
i organy niezespolonej administracji rz¹dowej z [...] polityk¹ Rady Minis-
trów”25. Akt prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego wskazuje jako kryterium
kontroli dzia³añ administracji zgodnoœæ z polityk¹ rz¹du. Polityka ta jest zaœ
– w pewnym zakresie – okreœlana przez ró¿nego rodzaju normy programo-
we. Tak wiêc regulacja normatywna nakazuje niejako organom administracji
terenowej dzia³anie zgodne z normami programowymi, równie¿ tymi two-
rzonymi przez Radê Ministrów.

Powy¿sza analiza pozwala na stwierdzenie, ¿e zastosowanie koncepcji
norm sprzê¿onych do badania norm programowych jest mo¿liwe, lecz
wydaje siê nietrafne. Inaczej mówi¹c, normy tego rodzaju maj¹ odmienn¹
budowê od wiêkszoœci norm prawnych w systemie.

Pierwsz¹ cech¹ charakterystyczn¹ jest budowa hipotezy. Ogranicza siê ona
bowiem zasadniczo do wskazania adresata. Okolicznoœci wymaganego zacho-
wania z regu³y nie s¹ okreœlone. Drugi element to brak standardowo rozumianej
dyspozycji. Miejsce jej zajmuje natomiast cel. Tak wiêc struktura normy progra-
mowej opiera siê na dwóch elementach: adresacie i celu. Cel w tym przypadku
nale¿y rozumieæ jako realnie osi¹galny stan lub kierunek, w którym adresat
powinien pod¹¿aæ. Naruszeniem normy programowej bêdzie natomiast nie-
uzasadnione podjêcie dzia³añ utrudniaj¹cych lub uniemo¿liwiaj¹cych osi¹gniê-
cie celu, ewentualnie zastosowanie œrodków oczywiœcie nieadekwatnych.
Konieczna jest w tym przypadku „oczywista nieadekwatnoœæ”, gdy¿ podsta-
wowym za³o¿eniem przy tworzeniu norm programowych jest zró¿nicowanie
podejmowanych œrodków, a zatem ich zró¿nicowana adekwatnoœæ. Tak zbu-
dowana norma programowa mo¿e byæ sprzê¿ona z norm¹ sankcjonuj¹c¹, która
z kolei równie¿ mo¿e mieæ postaæ standardow¹ lub programow¹. Mo¿liwe jest
bowiem ujêcie nastêpuj¹ce: adresat A powinien d¹¿yæ do celu C. W przypadku
zastosowania œrodków oczywiœcie nieadekwatnych adresat B (normy sank-
cjonuj¹cej) podejmie dzia³ania zmierzaj¹ce do zmiany zachowania adresata
A poprzez wdro¿enie œrodków adekwatnych. Odnosz¹c siê do bie¿¹cej sytuacji
w pañstwie, mo¿na stwierdziæ, ¿e jednostki samorz¹du terytorialnego powin-
ny d¹¿yæ do zapewnienia wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach26.
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Dzia³ania przez nie podejmowane s¹ jednak czêsto ma³o skuteczne.
W zwi¹zku z tym rz¹d wprowadzi program maj¹cy zachêciæ gminy do
poprawy tej sytuacji poprzez stworzenie systemu centralnego finansowania
zadañ samorz¹dowych. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e zasadniczo struktura norm
programowych opiera siê na dwóch elementach: adresacie i celu, z zastrze-
¿eniem, ¿e prawodawca mo¿e j¹ rozbudowywaæ (np. poprzez wskazanie
zamkniêtego katalogu œrodków realizacji celu).

S³owa kluczowe: norma, norma prawna, norma programowa, norma sankcjono-
wana, norma sankcjonuj¹ca

ISSUE OF THE STRUCTURE OF PROGRAMMATIC NORMS IN VIEW OF CONCEPT
OF THREE-ELEMENT NORM AND THE THEORY OF CONJUGATED NORMS

S u m m a r y

Programmatic norms exist in the whole legal system. The article includes an
analysis of the structure of such norms in a view of the concept of three-element
norm and the theory of conjugated norms. Both concepts do not allow to de-
scribe the structure of programmatic norms. Such norm consists of two elements:
addressee and target description.

Key words: norm, legal norm, programmatic norm, sanctioned norm, sanction-
ing norm

ÏÐÎÁËÅÌÀÒÈÊÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÍÎÐÌ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ
ÒÐÅÕÝËÅÌÅÍÒÍÎÉ ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ È ÒÅÎÐÈÈ ÑÎÏÐÿÆÅÍÍÛÕ ÍÎÐÌ

P å ç þ ì å
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ñòðóêòóðó ïðîãðàììíîé íîðìû. Ñëåäîâàòåëüíî, íåîáõîäèìî ñôîðìóëèðîâàòü

íîâóþ êîíöåïöèþ ñòðóêòóðû òàêèõ íîðì. Ïðîãðàììíàÿ íîðìà ñîñòîèò èç äâóõ
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BEATA KUCIA-GUŒCIORA* 0

ZASADY PODATKOWE NA TLE ORZECZNICTWA

TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO

1. Pojêcie i rola zasad podatkowych

Pojêcie „zasada” mo¿e byæ ró¿nie rozumiane. W jêzyku polskim terminu
tego u¿ywa siê na okreœlenie: prawa rz¹dz¹cego jakimiœ procesami, zja-
wiskami; formu³y wyjaœniaj¹cej to prawo; normy postêpowania; ustalonego
na mocy jakiegoœ przepisu lub zwyczaju sposobu postêpowania w danych
okolicznoœciach; podstawy funkcjonowania lub konstrukcji czegoœ1. Spoty-
kane s¹ tak¿e inne wyjaœnienia tego pojêcia: podstawa, podwalina, grunt, na
którym jakaœ rzecz siê opiera i który stanowi o jego istocie, ale tak¿e –
postulat po¿¹danego stanu2. Definicje zasady czêsto nawi¹zuj¹ do idei, myœli
przewodniej wyznaczaj¹cej cel i kierunek dzia³ania, a tak¿e cech charak-
terystycznych w³aœciwych dla danego przedmiotu lub zjawiska3.

Ta niejednorodnoœæ ujêcia jêzykowego ma tak¿e konsekwencje w ujêciu
prawnym. Doktryna, judykatura i praktyka prawa pos³uguj¹ siê pojêciem
zasad prawa. Rozumienie tego terminu tak¿e nie jest jednoznaczne. Naj-
ogólniej przyjmuje siê, ¿e zasady prawa to rodzaj norm prawnych, regu³y –
dyrektywy wyró¿niaj¹ce siê szczególn¹ rol¹, znaczeniem dla aksjologicz-
nego uzasadnienia i porz¹dkowania zbiorów norm prawnych, dziedzin,
ga³êzi czy ca³ego systemu prawa4. W doktrynie przypisuje siê zasadom
prawa jedno z trzech znaczeñ. Po pierwsze, mo¿na je rozumieæ jako wypo-
wiedŸ wskazuj¹c¹ na okreœlony sposób zachowania (ujêcie dyrektywne), po
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drugie – jako nazwê dla danego typu rozwi¹zañ instytucjonalnych (ujêcie
opisowe), po trzecie – jako postulat definicyjny dla pojêæ prawnych lub
prawniczych5. Ostatnie znaczenie – postulatywne – ró¿ni siê od dwóch
pierwszych tym, ¿e zasada prawa w tym ujêciu nie jest norm¹ prawn¹, czyli
nie jest okreœlona w prawie pozytywnym, natomiast mo¿e mieæ wp³yw na
normy (wartoœci moralne czy polityczne ect.) i stanowiæ ich podstawê.

Pojêcie zasad prawa wykorzystywane jest niemal w ka¿dej dyscyplinie.
Prawo podatkowe nie stanowi wyj¹tku. Co wiêcej, w tej dziedzinie prawa
wykorzystywane jest pojêcie zasad w ka¿dym z trzech przedstawionych
powy¿ej ujêæ. Najczêœciej jednak u¿ywa siê sformu³owania „zasady podat-
kowe” lub „zasady systemu podatkowego”, stosuj¹c jeszcze bardziej szcze-
gó³owe ich klasyfikacje.

Zarówno w kontekœcie historycznym, jak i wspó³czeœnie, zasady podat-
kowe by³y i s¹ traktowane jako postulaty doktryny, jako idee okreœlaj¹ce
warunki, których spe³nienie powinno zapewniæ prawid³owe funkcjono-
wanie systemu podatkowego oraz poszczególnych podatków6. Maj¹ wiêc
one czêsto pozanormatywny charakter aksjologiczny.

Z jurydycznego punktu widzenia nale¿y stwierdziæ, ¿e zasady podat-
kowe maj¹ tak¿e postaæ norm prawnych, ró¿norodnie sformu³owanych,
zarówno dyrektywalnie, jak i opisowo. Normatywne zasady mog¹ wynikaæ
zarówno z norm konstytucyjnych, jak i z ustawodawstwa zwyk³ego7. Mog¹
byæ wyra¿one bezpoœrednio w regulacjach prawnych lub w sposób poœredni.
Ponadto przydatny jest podzia³ normatywnych zasad na zasady wzorce –
wyra¿one expressis verbis w Konstytucji, oraz zasady – dyrektywy, czyli
normy szczegó³owe wywiedzione ze wzorca8.

Warto zaznaczyæ, ¿e zasady podatkowe w wy¿ej przyjêtym rozumieniu
nie tworz¹ zamkniêtego katalogu. Chocia¿ w doktrynie dostrze¿ono zró¿ni-
cowane katalogi zasad, to jednak same zasady w swej treœci wykazuj¹
niewielkie odmiennoœci9. Ponadto zasady podatkowe charakteryzuj¹ siê
historyczn¹ zmiennoœci¹. Od niektórych siê odchodzi, w przypadku innych
ewoluuje ich treœæ.
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5 B. Bieñ-Kaca³a, Zasada w³adztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruñ 2005, s. 43.
6 B. Brzeziñski, Wstêp do nauki prawa podatkowego, Toruñ 2003, s. 70, por. C. Kosikowski,

Finanse publiczne w Konstytucji RP, Warszawa 2004, s. 197 i n.
7 C. Kosikowski, Podatki. Problem w³adzy publicznej i podatników, Warszawa 2007, s. 82 i n.
8 R. Dowgier, Zasady stanowienia prawa podatkowego- próba klasyfikacji, [w:] J. G³uchowski,

A. Pomorska, J. Szo³no-Koguc (red.), Podatkowe i niepodatkowe Ÿród³a finansowania zadañ publicz-
nych, Lublin 2007, s. 11 i n.

9 C. Kosikowski, Finanse publiczne..., s. 198.



W literaturze przedmiotu wielokrotnie podejmowano próby klasyfikacji
zasad podatkowych10. Co wiêcej, historyczny rozwój zasad, pocz¹wszy od
teorii smithowskiej, przez koncepcjê A. Wagnera i pogl¹dy ró¿nych szkó³
kontynuuj¹cych badania nad zasadami i optymalnym systemem podat-
kowym, opiera³ siê na ich formu³owaniu i klasyfikacji. Aktualnie autorzy
modyfikuj¹ i uwspó³czeœniaj¹ zasady wczeœniej sformu³owane. Wiêkszoœæ
jednak nawi¹zuje do koncepcji zaprezentowanej przez A. Smitha oraz
A. Wagnera.

Przyjmuj¹c jako punkt odniesienia rodowód klasycznych zasad podat-
kowych, wyodrêbnia siê obecnie11: zasady techniki podatkowej, ekono-
miczne zasady opodatkowania, zasady przerzucalnoœci podatków, zasady
etyki opodatkowania.

Znaczenie zasad podatkowych jest ugruntowane nie tylko z racji doktry-
nalnych rozwa¿añ. Nabieraj¹ one szczególnego, a zarazem praktycznego
wymiaru w perspektywie konstytucyjnych standardów. W doktrynie12 pod-
jêto próbê klasyfikacji zasad opartych o normy konstytucyjne i wyeks-
ponowanych w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego. Wyodrêbniono
w tym zakresie zasady podstawowe systemu prawa daninowego (spra-
wiedliwoœæ, równoœæ, powszechnoœæ), zasadê w³adztwa daninowego i inne
podstawowe zasady prawa daninowego (wy³¹cznoœæ ustawy, legalnoœæ ak-
tów podustawowych), zasady tworzenia prawa podatkowego (zasada zau-
fania obywatela do pañstwa i tworzonego przez nie prawa i zasady zeñ
wywodzone, m.in.: zasada pewnoœci, jasnoœci, nieretroaktywnoœci), a tak¿e
zasady zwi¹zane z ochron¹ praw obywatelskich (proporcjonalnoœci, okreœ-
lonoœci itd.). W literaturze przedmiotu podkreœla siê jednak, ¿e zasady
sformu³owane przez Trybuna³ Konstytucyjny s¹ „mutacj¹” znanych od lat
zasad podatkowych wypracowanych przez Smitha, Wagnera, Neumarka13.

Wa¿ne z przedmiotowego punktu widzenia jest postawienie pytania
o cel formu³owania i propagowania zasad podatkowych. Doktryna stoi na
stanowisku, ¿e zasady s¹ formu³owane, aby sprecyzowaæ i ujednoliciæ kry-
teria obci¹¿eñ podatkowych, a przez to zapobiegaæ „chaosowi podatko-
wemu”14. Bardzo istotn¹ rolê odgrywaj¹ wiêc zasady na poszczególnych
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10 M.in. E. Strasburger, Nauka skarbowoœci, Warszawa 1924, s. 197 i n., S. G¹biñski, Nauka
skarbowoœci, Warszawa–Lwów 1925, s. 247 i n., R. Rybarski, Nauka skarbowoœci, Warszawa 1932,
s. 199 i n., A. Gomu³owicz, Zasady podatkowe wczoraj i dziœ, Warszawa 2001, C. Kosikowski, Finanse
publiczne..., s. 197 i n., ten¿e, Podatki. Problem w³adzy publicznej..., s. 82 i. n., R. Dowgier, dz. cyt., s. 11 i n.

11 A. Gomu³owicz, Zasady podatkowe wczoraj..., oraz liczne publikacje tego autora.
12 J. Oniszczuk, Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Warszawa 2001.
13 W. £¹czkowski, Zasady podatkowe w orzecznictwie polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:]

J. Ma³ecki (red.), Koncepcje wspó³czesnych reform podatkowych. Europa na drodze do wspólnej waluty,
Poznañ 1998, s. 102.

14 A. Komar, W. £¹czkowski, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1985, s. 102.



etapach funkcjonowania podatków i prawa podatkowego. Zasady powinny
byæ punktem odniesienia na etapie tworzenia – stanowienia prawa, kontroli
konstytucyjnoœci tego prawa, jego wyk³adni i stosowania. Za kluczowe w tej
sytuacji nale¿y uznaæ twierdzenie przedstawicieli nauki, ¿e bez znajomoœci
zasad podatkowych nie mo¿na przystêpowaæ do reformy systemu i prawa
podatkowego, chocia¿ w praktyce tak siê czyni15. Jako przyk³ad mog¹
pos³u¿yæ rodzime doœwiadczenia wobec braku konstytucyjnych regulacji
podatkowych do wejœcia w ¿ycie Konstytucji RP z 1997 r.16 – Trybuna³
dokonywa³ oceny konstytucyjnoœci zaskar¿anych przepisów podatkowych,
odwo³uj¹c siê do szeroko rozumianych zasad podatkowych oraz zasady
demokratycznego pañstwa prawnego17.

Warto podkreœliæ funkcjê ochronn¹ zasad podatkowych. Z jednej strony
istnieje potrzeba ochrony podatnika wobec pañstwa w³adczo rozstrzyga-
j¹cego o kszta³cie i wysokoœci daniny publicznej. Zarówno w prawie, jak
i ekonomii, d¹¿ono do wykszta³cenia katalogu zasad zabezpieczaj¹cych
przed wszechw³adz¹ pañstwa18. Co wiêcej, nawet te z zasad, które odnosz¹
siê bezpoœrednio do w³adztwa daninowego, czyli np. wy³¹cznoœæ ustawowej
regulacji, tymi wzglêdami by³y podyktowane. Ponadto dostrze¿ono, ¿e
funkcja ochronna zasad podatkowych mo¿e tak¿e byæ realizowana w dru-
gim kierunku, jako ochrona interesu publicznego, w tym interesu fiskalnego
zwi¹zku publicznoprawnego. Mog¹ one stanowiæ bufor przed niebezpie-
czeñstwem podporz¹dkowania konstrukcji podatku wy³¹cznie oczekiwa-
niom ze strony podmiotów zobowi¹zanych. Tezê tê potwierdza orzecz-
nictwo i doktryna19.
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15 C. Kosikowski, Podatki. Problem w³adzy..., s. 86., por. N. Gajl, Niektóre nowe wspó³czesne zasady
podatkowe, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1992, Nr 1183, s. 123 i n., ta¿, Zasady i teoria
opodatkowania w Polsce w okresie reform gospodarczych, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1993,
t. XLVII, s. 7 i n.

16 T. Dêbowska-Romanowska, Prawo daninowe – podstawowe pojêcia konstytucyjne i ustawowe,
„Glosa” 1996, nr 11, s. 4. Autorka w 1996 r. wyra¿a przekonanie, ¿e w wówczas przysz³ej
Konstytucji zagadnienia prawa podatkowego mog¹ byæ uregulowane poprzez „konsumpcjê”
zasad podatkowych w zasadach ustrojowych lub prawach i wolnoœciach obywatelskich. Jak
ponaddziesiêcioletnie doœwiadczenie orzecznicze i dorobek doktryny pokazuje, sta³o siê to
faktem.

17 Por. A. Gomu³owicz, Aspekty ustrojowe opodatkowania, [w:] T. Dêbowska-Romanowska,
A. Jankiewicz (red.), Konstytucja. Ustrój. System podatkowy. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Natalii
Gajl, Warszawa 1999, s. 375, C. Kosikowski, Finanse publiczne... s. 200, por. A. Gomu³owicz,
J. Ma³ecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004, s. 107.

18 A. Nita, Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowi¹zañ podatkowych,
Gdañsk 2007, s. 31 i n.

19 Orzeczenie TK z dnia 12 stycznia 1995, sygn. akt K12/94 OTK 1995, nr 1, poz. 2, W. £¹cz-
kowski, Czy bud¿et pañstwa jest wartoœci¹ konstytucyjn¹ podlegaj¹c¹ ochronie Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, [w:] T. Dêbowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), dz. cyt., s. 283 i n., por. A. Nita,
Czynnik czasu..., s. 35.



W literaturze przedmiotu zauwa¿a siê, ¿e zasady podatkowe o charak-
terze technicznym (pewnoœæ, dogodnoœæ, tanioœæ) s¹ powszechnie akcepto-
wane i ze wzglêdu na treœæ nie podlegaj¹ nadmiernym modyfikacjom.
Natomiast postulaty sprawiedliwoœci, równomiernoœci czy elastycznoœci ze
swej istoty s¹ sprzeczne i nieprecyzyjne20.

Znaczenie zasad nale¿a³oby oceniæ przez pryzmat skutków ich prze-
strzegania b¹dŸ konsekwencji niestosowania. Nale¿y wyjœæ od tego, ¿e
w stosunku do ustawodawcy nie zosta³ sformu³owany nakaz stosowania
zasad podatkowych, mimo ich oczywistej utylitarnoœci. Stwierdzenie to jest
prawdziwe w szczególnoœci w odniesieniu do zasad typu postulatywnego.
Ich rola jednak wzrasta w sposób bezdyskusyjny z uwagi na treœæ Konsty-
tucji i wywodzone zeñ normy21. Ponadto niebagatelne znaczenie ma te¿
judykatura, w szczególnoœci Trybuna³ Konstytucyjny, który, jak ju¿ wska-
zywano, oceniaj¹c konstytucyjnoœæ przepisów prawa podatkowego, opiera³
siê na zasadach podatkowych.

Warto z ca³¹ moc¹ podkreœliæ wiêc, ¿e zasady postulatywne w tym
zakresie, w jakim ujmowane s¹ w Konstytucji, sta³y siê kryterium oceny
obowi¹zuj¹cego prawa, przez co poœrednio wp³ywaj¹ na jego kszta³t22.
Konstytucyjnie potwierdzone zasady maj¹ tak¿e znaczenie, jako normy
ogólne, dla wyk³adni prawa podatkowego23.

Z uwagi na rozleg³oœæ tematyki badawczej nie wskazano w niniejszym
opracowaniu zasad wyk³adni prawa podatkowego, których analiza mog³aby
stanowiæ odrêbne studium.

2. Charakter zasad konstytucyjnych oraz zasad wynikaj¹cych
z orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego

Konstytucja RP okreœla zasady odnosz¹ce siê do podatków i prawa
podatkowego. W literaturze przedmiotu okreœla siê je jako ustrojowe pod-
stawy opodatkowania24. Rolê Konstytucji w opodatkowaniu nale¿y dostrzec
zarówno z uwagi na jej miejsce w systemie prawa, jak i to, i¿ jest podstaw¹
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20 A. Huchla, Nieprzestrzeganie „zasad podatkowych” w procesie tworzenia polskiego prawa podat-
kowego, [w:] A. Kostecki (red.), Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na prze³omie wieków,
Kraków 2000, s. 88 i n.

21 B. Brzeziñski, Wstêp do nauki..., s. 135, zob. R. Mastalski, Orzecznictwo podatkowe Trybuna³u
Konstytucyjnego a polski system podatkowy, „Pañstwo i Prawo”1993, nr 4, s. 3 i n.

22 A. Nita, Czynnik czasu..., s. 35.
23 B. Brzeziñski, Wstêp do nauki..., s. 135, ten¿e, Podstawy wyk³adni prawa podatkowego, Toruñ

2008, s. 95 i n.
24 B. Brzeziñski, Wstêp do nauki..., s. 135.



prawn¹ ingerencji w sferê maj¹tkow¹ – obci¹¿enia jednostki obowi¹zkami,
w tym finansowymi, wzglêdem pañstwa25. W Konstytucji wiêc mo¿na od-
czytaæ zarówno naczelne zasady dotycz¹ce tworzenia prawa podatkowego,
jak i jego stosowania. S¹ one wyra¿one bezpoœrednio lub poœrednio w treœci
norm konstytucyjnych. Bogaty materia³ jurydyczny dotycz¹cy interpretacji
zasad konstytucyjnych zawiera orzecznictwo Trybuna³u. Badaj¹c zacho-
wanie konstytucyjnych standardów w przepisach prawa podatkowego, Try-
buna³ Konstytucyjny wype³nia treœci¹ sformu³owane w Konstytucji zasady
lub rekonstruuje (odkodowuje) ich treœæ z przepisów ustawy zasadniczej26.

Warto zauwa¿yæ, ¿e w literaturze przedmiotu okreœla siê, i¿ TK szcze-
gólnie w okresie przed Konstytucj¹ z 1997 r. przyczyni³ siê do „cywilizowa-
nia” prawodawstwa podatkowego27. Znamienny jest te¿ fakt, ¿e formu³uj¹c
treœæ zasad podatkowych, wywodzi³ je z normy konstytucyjnej: zasady
demokratycznego pañstwa prawnego28. Jako ¿e szczegó³owe zasady doty-
cz¹ce prawa podatkowego zosta³y wyinterpretowane z ogólnie brzmi¹cej
formu³y „pañstwo prawne”, katalog tych zasad nie by³ uznawany za zamk-
niêty. Natomiast warto zwróciæ uwagê, ¿e okreœlone zasady dotycz¹ce prawa
podatkowego uznawane by³y za podstawowe czy kardynalne29. Warto tak¿e
zasygnalizowaæ w tym kontekœcie, jakie zasady zosta³y przez TK sformu-
³owane przed wejœciem w ¿ycie obowi¹zuj¹cej Konstytucji30. Nale¿¹ do nich
zasady31: wy³¹cznoœci ustawy w sprawach daninowych32, warunku konsty-
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25 R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2006, s. 51, A. Gomu³owicz, J. Ma³ecki, dz. cyt.,
s. 101 i n.

26 B. Brzeziñski, Wstêp do nauki..., s. 138. J. Leñczuk, Zasada pewnoœci prawa w stosowaniu
polskiego prawa podatkowego, [w:] A. Kostecki (red.), dz. cyt., s. 95 i n.

27 W. £¹czkowski, Orzecznictwo Polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego dotycz¹ce trybu uchwalania
ustaw podatkowych, „Roczniki Nauk Prawnych” 1998, t. VIII, s. 85 i n., A. Gomu³owicz, Aspekty
ustrojowe opodatkowania, [w:] T. Dêbowska-Romanowska, A. Jankiewicz, (red.), dz. cyt., s. 375.

28 Zob. J. Oniszczuk, Pañstwo prawne w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego (zasady pañ-
stwa prawnego), Warszawa 1996.

29 Tam¿e, s. 9, M. Swora, Znaczenie orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawach podat-
kowych, „Monitor Podatkowy” 1997, nr 9, s. 265 i n. oraz nr 10, s. 297 i n.

30 Orzeczenie TK z dnia 1 marca 1994 r., sygn. akt U7/93OTK1986-1995/t5/1994/cz1/5, orze-
czenie z dnia 18 paŸdziernika 1994 r., sygn. akt K2/94, OTK1986-1995/t6/1995/cz1/, orzeczenie TK
z dnia 12 stycznia 1994 r., sygn. akt K12/94 OTK1986-1995/t6/1995/cz1/2, orzeczenie z 31 sierpnia
1994 r., sygn. akt. U4/94 OTK1986-1995/t5/1994/cz2/31, orzeczenie TK z dnia 24 czerwca 1997 r.,
sygn. akt K21/96 Z.U. 1997/2/23. Wszystkie orzeczenia powo³ywane w niniejszym artykule s¹
opublikowane na stronie internetowej Trybuna³u Konstytucyjnego www.trybunal.gov.pl. [do-
stêp: 5 stycznia 2012 r.]

31 Podajê za J. Oniszczuk, Podatki i inne daniny..., s. 13 i n.
32 Orzeczenie TK z dnia 1 marca 1994 r., sygn. akt U7/93 OTK1986-1995/t5/1994/cz1/5,

orzeczenie TK z dnia 15 marca 1995 r., sygn. akt K1/95,OTK1986-1995/t6/1995/cz2/43.



tucyjnoœci i legalnoœci aktów podstawowych w sprawach daniowych33,
wydawania rozporz¹dzeñ na podstawie ustawy i w celu jej wykonania34,
niedzia³ania prawa wstecz35, zachowania odpowiedniego vacatio legis36, zau-
fania obywateli do pañstwa i stanowionego przez nie prawa oraz pewnoœci
prawa37, s¹dowego wymiaru sprawiedliwoœci38, domniemania zgodnoœci
ustaw podatkowych z Konstytucj¹ i d¹¿noœci do takiej interpretacji jej
przepisów, która pozwala na zachowanie ich w systemie prawa39, niewpro-
wadzania zmian w trakcie trwania roku podatkowego40, ochrony prawa do
prywatnoœci, prawa do s¹du, ochrony tajemnicy korespondencji41, prawo-
rz¹dnoœci materialnej wymagaj¹cej, by prawo wyra¿a³o wartoœci odpo-
wiadaj¹ce demokratycznemu charakterowi pañstwa42, ochrony w³asnoœci
osobistej43, równoœci materialnej i formalnej44, sprawiedliwoœci spo³ecznej45
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33 Orzeczenie TK z dnia 1 marca 1994 r., sygn. akt U7/93 OTK1986-1995/t5/1994/cz1/5,
orzeczenie TK z dnia 15 marca 1995 r., sygn. akt K1/95OTK1986-1995/t6/1995/cz2/43, orzeczenie
TK z dnia 26 wrzeœnia 1995 r., sygn. akt U 4/ 95 OTK1986-1995/t5/1994/cz2/3, orzeczenie TK z dnia
25 listopada 1997 r., sygn. akt U 6/97, Z.U. 1997 / 5_6 / 65.

34 Orzeczenie TK z dnia 1 marca 1994 r., sygn. akt U7/93, OTK1986-1995/t5/1994/cz1/5,
orzeczenie TK z dnia 21 stycznia 1992 r., sygn. akt U4/91, OTK 1992 cz. I s. 165-174, orzeczenie TK
z dnia 28 paŸdziernika 1996 r. sygn. akt P/1/96, Z.U. 1996 / 5 / 39.

35 Orzeczenie TK z dnia 24 lipca 1990 r., sygn. akt K 5/90, OTK1986-1995/t2/1990/4, orzeczenie
TK z dnia 14 grudnia 1993 r., sygn. akt K8/93, OTK1986-1995/t4/1993/cz2/43, orzeczenie TK z dnia
24 maja 1994 r., sygn. akt K 1/94, OTK1986-1995/t5/1994/cz1/10, orzeczenie TK z dnia 15 marca
1995 r., sygn. akt K 1/95, OTK1986-1995/t6/1995/cz1/7.

36 Orzeczenie TK z dnia 24 lipca 1990 r., sygn. akt K 5/90, OTK1986-1995/t2/1990/4, orzeczenie
TK z dnia 14 grudnia 1993 r., sygn. akt K 8/93, OTK1986-1995/t4/1993/cz2/43, orzeczenie TK z dnia
15 marca 1995 r., sygn. akt K 1/95, OTK1986-1995/t6/1995/cz2/43, orzeczenie TK z dnia 28 grudnia
1995 r., sygn. akt K 28 /95, OTK1986-1995/t6/1995/cz2/40.

37 Orzeczenie TK z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt K26/97, Z.U. 1997 /5_6/ 64.
38 Orzeczenie TK z dnia 24 czerwca 1997 r., sygn. akt K21/96, Z.U. 1997/2/23.
39 Uchwa³a TK z dnia 26 marca 1996 r., sygn. akt W13/95, Z.U. 1996/2/12, orzeczenie TK z dnia

29 maja 1996 r., sygn. akt K22/95, Z.U. 1996 / 3 / 21.
40 Orzeczenie TK z dnia 29 marca 1994 r., sygn. akt K13/93, OTK1986-1995/t5/1994/cz1/6,

orzeczenie TK z dnia 15 marca 1995 r., sygn. akt K1/95, OTK1986-1995/t6/1995/cz1/7, orzeczenie
TK z dnia 24 maja1994 r., sygn. akt K 1/94, OTK1986-1995/t5/1994/cz1/10.

41 Orzeczenie TK z dnia 24 czerwca 1997 r., sygn. akt K21/96, Z.U. 1997/2/23.
42 Wyrok TK z dnia 26 wrzeœnia 1989 r., sygn. akt. K3/89, OTK1986-1995/t2/1989/5.
43 Orzeczenie TK z dnia 24 lipca 1990 r., sygn. akt K5/90, OTK 1986-1995/t2/1990/4.
44 Wyrok TK z dnia 26 wrzeœnia 1989 r., sygn. akt. K3/89, OTK 1986-1995/t2/1989/5, orzeczenie

TK z dnia 11 kwietnia 1994 r., sygn. akt K10/93, OTK1986-1995/t5/1994/cz1/7, orzeczenie TK z dnia
21 stycznia 1992 r., sygn. akt U4/ 91, OTK 1986-1995/t3/1992/cz1/2, orzeczenie TK z dnia 16 lutego
1993 r., sygn. akt K13/92, OTK 1986-1995/t4/1993/cz1/4, orzeczenie TK z dnia 29 maja 1996 r., sygn.
akt K 22/95, Z.U. 1996/3/ 21, orzeczenie TK z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt K6/97, Z.U.
1997/5_6/ 65.

45 Orzeczenie TK z dnia 16 lutego 1992 r., sygn. akt K13/92, OTK 1986-1995/t4/1993/cz1/4,
orzeczenie TK z dnia 29 maja 1996 r., sygn. akt K22/95, Z.U. 1996 /3/ 21, orzeczenie z dnia 31 sierp-
nia 1994 r., sygn. akt. U4/94, OTK 1986-1995/t5/1994/cz2/31.



i podatkowej46, powszechnoœci opodatkowania47, a tak¿e gwarancji ochrony
interesów jednostki48.

Z pewnoœci¹ nale¿y doceniaæ wagê zasad sformu³owanych przed wejœ-
ciem w ¿ycie obowi¹zuj¹cej Konstytucji, nie zostan¹ one jednak szczegó³owo
zaprezentowane w niniejszym opracowaniu, którego przedmiotem jest
odniesienie do zasad wyra¿onych bezpoœrednio lub wywodzonych z aktual-
nej ustawy zasadniczej.

3. Zasady dotycz¹ce opodatkowania bezpoœrednio wyra¿one
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

3. 1. Zasada w³adztwa daninowego

Wydaje siê, ¿e punktem wyjœcia rozwa¿añ o zasadach konstytucyjnych
w zakresie prawa podatkowego powinna byæ zasada w³adztwa daninowego.
Pañstwo w ramach suwerennoœci dysponuje mo¿liwoœci¹ podejmowania
dzia³añ w³adczych (w tym w zakresie finansów) w odniesieniu do wszyst-
kich znajduj¹cych siê pod jego w³adz¹ podmiotów49. Uprawnione jest do
czerpania dochodów, maj¹c szerok¹ swobodê wyboru form, tytu³ów i kon-
strukcji podatkowych50. Zasada ta dotyczy sfery uprawnieñ prawodaw-
czych, czyli zwi¹zanych ze stanowieniem prawa. Przewiduje mo¿liwoœæ
jednostronnej regulacji w zakresie danin publicznych o charakterze
powszechnie obowi¹zuj¹cym i gwarantowanym przymusem pañstwowym.
Warto jednak podkreœliæ, ¿e ta dzia³alnoœæ pañstwa nie mo¿e byæ arbitralna,
musi uwzglêdniaæ prawa jednostki. Z jednej bowiem strony Konstytucja
przewiduje dla ka¿dego obowi¹zek ponoszenia ciê¿arów i œwiadczeñ
publicznych, w tym podatków okreœlonych w ustawie51. Z drugiej jednak
strony, obowi¹zek ten, tak jak inne konstytucyjne powinnoœci, posiada swoje
granice, które nie maj¹ jednorodnego charakteru. Wynikaj¹ one z przyczyn
le¿¹cych po stronie podatnika – jego zdolnoœci p³atniczej, ale tak¿e z przy-
czyn le¿¹cych po stronie pañstwa. Mog¹ mieæ uzasadnienie materialne:
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46 Orzeczenie TK z dnia 29 paŸdziernika 1994 r., sygn. akt U4/96, Z.U. 1996 / 5 / 40.
47 Orzeczenie TK z dnia 29 maja 1996 r., sygn. akt K22/95 Z.U. 1996 / 3 / 21.
48 Orzeczenie TK z dnia 12 stycznia 1994 r., sygn. akt K12/94, OTK 1986-1995/t6/1995/cz1/2.
49 O pojêciu w³adztwa finansowego i jego elementach sk³adowych zob. T. Dêbowska-Roma-

nowska, Istota i treœæ w³adztwa finansowego – samowola finansowa (samowola podatkowa), restrykcje
finansowe – zagadnienia pojêciowe, [w:] T. Dêbowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), dz. cyt.,
s. 345 i n.

50 Wyrok z dnia 24 maja 1994 r., sygn. akt K 1/94, zob. A. Bieñ-Kaca³a, dz. cyt., s. 30 i n.
51 Art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78,

poz. 483 z póŸn. zm., dalej: Konstytucja RP.



dopuszczalny zakres ingerencji pañstwa w wolnoœci jednostki lub charakter
ograniczeñ formalnych (technicznych). S¹ nimi: po pierwsze ustawowa
forma kszta³towania obowi¹zku podatkowego, a co siê z tym wi¹¿e zacho-
wanie prawem wymaganych procedur legislacyjnych, a po drugie – zawar-
toœæ treœciowa ustaw podatkowych. Warto zaznaczyæ, ¿e w szczególnoœci
z przepisów konstytucyjnych TK wywodzi wiele zasad, które musz¹ byæ
zachowane przy konstrukcji obowi¹zków daniniowych i systemu podatko-
wego. Trybuna³ Konstytucyjny w swoim orzecznictwie wielokrotnie pod-
kreœla³ zasadê swobody Parlamentu w kszta³towaniu zakresu i wysokoœci
danin publicznych, przy zachowaniu regu³ prawid³owej legislacji, czyli
nakazu poszanowania proceduralnych aspektów zasady demokratycznego
pañstwa prawnego52. Warto przy tym wskazaæ, ¿e TK konsekwentnie od
pocz¹tku stoi na stanowisku, ¿e ekonomiczna lub polityczna zasadnoœæ
opodatkowania nie podlega jego kognicji53, nie jest on bowiem powo³any do
kontrolowania celowoœci i trafnoœci rozwi¹zañ podejmowanych przez usta-
wodawcê54.

W³adztwo daninowie urzeczywistniane jest poprzez stanowienie prawa,
a tak¿e jego stosowanie. Na p³aszczyŸnie stanowienia prawa niezbêdna jest
analiza charakteru aktu w³adczego, czyli zasady konstytucyjnoœci i legalnoœci
Ÿróde³ prawa podatkowego.

3. 2. Zasada wy³¹cznoœci ustawy

Przed uchwaleniem Konstytucji RP z 1997 r. ju¿ w pierwszych orze-
czeniach TK odniós³ siê do Ÿróde³ prawa, w tym podatkowego. Opowiedzia³
siê on wyraŸnie za koncepcj¹ wy³¹cznoœci ustawy w zakresie kszta³towania
praw, obowi¹zków i wolnoœci obywateli55. TK stwierdzi³, ¿e normowanie
obowi¹zków podatkowych wy³¹cznie w drodze ustawy by³o tak¿e uzasad-
nione po rz¹dami Konstytucji PRL56.
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52 Wyrok TK z dnia 24 kwietnia 2001 r., sygn. akt K 13/01, Z.U. 2001 / 4 / 81, wyrok TK z dnia
29 maja 1996 r., sygn. akt K 22/95, wyrok TK z dnia 12 stycznia 1995 r., sygn. akt K 12/94,
orzeczenie z dnia 2 marca 1993 r., sygn. akt K 9/92, orzeczenie z dnia 15 marca 1995 r., sygn. akt
K1/95.

53 Wyrok TK z dnia 27 lutego 2002 r., sygn. akt K 47/01, Z.U. 2002 / 1A / 6.
54 Wyrok z TK z dnia 9 stycznia 1996 r., sygn. akt K 18/95, OTK z 1996 r., cz. I, s. 1-40 oraz

wyrok z dnia 12 listopada 1995 r., sygn. akt K 12/94, OTK1986-1995/t6/1995/cz1/2.
55 Zasada ta zosta³a wypowiedziana w wielu orzeczeniach TK: z dnia 28 maja 1986 r., sygn.

akt U 1/86, z dnia 5 listopada 1986 r., sygn. akt U 5/86, z dnia 30 listopada 1988 r., sygn. akt K1/88,
z dnia 26 wrzeœnia 1989 r., sygn. akt K 3/89, z dnia 1 marca 1994 r., sygn. akt U 7/93; z dnia
7 czerwca 1994 r., sygn. akt. K 17/93, z dnia 26 kwietnia 1995 r., sygn. akt K 11/94, z dnia
26 wrzeœnia 1995 r., sygn. akt U 4/95, z dnia 22 listopada 1995 r., sygn. akt K 19/95.

56 Orzeczenie TK z dnia 19 paŸdziernika 1988 r., sygn. akt UW 4/88.



Tak¿e w œwietle Konstytucji RP z 1997 r. wyraŸnie sformu³owano zasadê
wy³¹cznoœci ustawowej w dziedzinie obci¹¿eñ daninowych. Stanowienie,
stosowanie, przestrzeganie, a tak¿e egzekwowanie prawa podatkowego mo-
¿e siê odbywaæ na podstawie obowi¹zków wyra¿onych wprost w ustawie.
O ¿adnym domniemaniu kompetencji do podejmowania wszelkich dzia³añ
prawnych i faktycznych w granicach upowa¿nienia wynikaj¹cego z ustawy
nie mo¿e byæ mowy57. Zgodnie z Konstytucj¹, nak³adanie podatków, innych
danin publicznych, okreœlanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania
i stawek podatkowych, a tak¿e zasad przyznawania ulg i umorzeñ oraz
kategorii podmiotów zwolnionych od podatków nastêpuje w drodze usta-
wy58. Przepis ten pozostaje w zwi¹zku z art. 84 Konstytucji, zgodnie z którym
„ka¿dy obowi¹zany jest do ponoszenia ciê¿arów i œwiadczeñ publicznych,
w tym podatków, okreœlonych w ustawie”: nullum tributum sine lege. Interpre-
tuj¹c art. 217 Konstytucji RP, Trybuna³ wielokrotnie wskazywa³, ¿e wylicze-
nie w nim zawarte nale¿y rozumieæ jako nakaz bezpoœredniego uregulowa-
nia ustaw¹ wszystkich istotnych elementów stosunku podatkowoprawnego,
czyli takich, które maj¹ podstawowe znaczenie dla istnienia treœci stosunku
prawnego zobowi¹zania podatkowego. Jednoczeœnie judykatura i doktryna
zauwa¿a, ¿e wyliczenie to nie ma charakteru wyczerpuj¹cego59. W litera-
turze przedmiotu problem ten rozwa¿a siê w kontekœcie zasady zupe³noœci
ustawy podatkowej60. Przekazanie uprawnienia do uregulowania w drodze
rozporz¹dzenia mo¿e nast¹piæ tylko w takich sprawach, które nie maj¹
istotnego znaczenia dla konstrukcji daniny61. Celem przyjêtej w omawianym
artykule Konstytucji zasady wy³¹cznoœci ustawy w sferze prawa danino-
wego jest nie tylko stworzenie gwarancji praw podatnika wobec organów
w³adzy publicznej62, lecz tak¿e wzmocnienie pozycji demokratycznych
struktur przedstawicielskich i ich odpowiedzialnoœci politycznej63.

Trybuna³ Konstytucyjny podkreœli³, ¿e art. 217 Konstytucji wymaga
zachowania rangi ustawy dla regulowania materii podatkowej, pozostawia-
j¹c zasadniczo niewielki margines zagadnieñ, które mog¹ zostaæ uregulowa-

58 Beata Kucia-Guœciora

57 T. Dêbowska-Romanowska, Istota i treœæ..., s. 349.
58 Art. 217 Konstytucji RP.
59 T. Dêbowska-Romanowska, Dylematy interpretacyjne artyku³u 217 Konstytucji, [w:] A. Go-

mu³owicz, J. Ma³ecki (red.), Ex iniuria non oritur ius. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Wojciecha
£¹czkowskiego, Poznañ 2003, s. 207 i n.

60 E. Fojcik-Mastalska, R. Mastalski, Zasada zupe³noœci ustawowej w prawie podatkowym, [w:]
T. Dêbowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), dz. cyt., s. 387.

61 Wyroki TK z: dnia 16 czerwca 1998 r., sygn. akt U. 9/97, OTK ZU 1998,nr 4, poz. 51; dnia
1 wrzeœnia 1998 r., sygn. akt U. 1/98, OTK ZU1998, nr 5, poz. 65 oraz dnia 9 lutego 1999 r., sygn.
akt U. 4/98, OTK ZU 1999, nr 1 poz. 4.

62 Wyroki TK z: dnia 1 wrzeœnia 1998 r., sygn. akt U. 1/98, OTK ZU 1998, nr 5, poz. 65, dnia
16 czerwca 1998 r., sygn. akt U. 9/97, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 51.

63 Wyrok TK z dnia 22 czerwca 2002 r., sygn. akt K33/01.



ne przez akty wykonawcze wydane na podstawie i w ramach upowa¿nienia
ustawowego. Zasada wy³¹cznoœci ustawy dotyczy bowiem spraw wskaza-
nych w tym¿e przepisie, co oznacza, ¿e inne ni¿ tam wskazane kwestie mog¹
zostaæ uregulowane w rozporz¹dzeniach wydawanych zgodnie z art. 92
Konstytucji. Przyjêcie zasady wy³¹cznoœci ustawy w sferze prawa danino-
wego oznacza, ¿e przypadki, w których w ustawach podatkowych za-
mieszczane s¹ upowa¿nienia do wydawania aktów podustawowych, zdeter-
minowane s¹ przede wszystkim brzmieniem art. 217 Konstytucji, w dalszej
zaœ dopiero kolejnoœci wymaganiami zawartymi w art. 92 Konstytucji. Ure-
gulowania te nak³adaj¹ materialne wymagania co do zakresu minimalnej
sfery ustawowej regulacji prawa daninowego.

Trybuna³ Konstytucyjny uwzglêdni³ fakt, ¿e w praktyce nie jest mo¿li-
we, ¿eby w ustawach podatkowych regulowaæ wszystkie zagadnienia prawa
podatkowego. Powoduje to koniecznoœæ korzystania w ustawach – w zakre-
sie niewy³¹czonym przez Konstytucjê – z upowa¿nieñ ustawowych. Istniej¹
jednak pewne elementy, których okreœlenie musi zostaæ pozostawione usta-
wie. Podustawowe akty prawne mog¹ zatem zawieraæ jedynie takie uregulo-
wania, które stanowi¹ dope³nienie regulacji zastrze¿onej dla materii ustawo-
wej, pod warunkiem, ¿e spe³niaj¹ wymagania okreœlone w Konstytucji. Akty
podustawowe mog¹ zawieraæ wy³¹cznie regulacje uzupe³niaj¹ce to, co ure-
gulowane zosta³o w ustawie, i tylko w zakresie nieprzes¹dzaj¹cym o istot-
nych elementach konstrukcji podatku64.

Warto zauwa¿yæ, ¿e w literaturze prawniczej i judykaturze sprzed
wejœcia w ¿ycie Konstytucji z 1997 r., w zwi¹zku z zasad¹ prymatu ustawy
i wy³¹cznoœci regulacji materii podatkowej w ustawie, zaistnia³a koniecznoœæ
okreœlenia warunków konstytucyjnoœci i legalnoœci aktów podustawowych
w sprawach daninowych65. W doktrynie sformu³owano pogl¹d, ¿e w formie
rozporz¹dzeñ powinny byæ stanowione jedynie te akty wydawane na pod-
stawie konkretnych upowa¿nieñ ustawowych, które maj¹ mieæ moc po-
wszechnie obowi¹zuj¹c¹66. Rozporz¹dzenie jest aktem prawnym wydawa-
nym „w celu wykonania ustaw” i „na podstawie udzielonych w nich
upowa¿nieñ”67. Uznano ju¿ wówczas, ¿e rozporz¹dzenie bez wyraŸnego
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64 Wyrok TK z dnia 1 wrzeœnia 1998 r., sygn. akt U. 1/98, OTK ZU 1998, nr 5, poz. 65.
65 Orzeczenie z dnia 1 marca 1993 r., sygn. akt U7/93, orzeczenie z dnia 15 marca 1995 r., sygn.

akt K1/95, orzeczenie z dnia 26 wrzeœnia 1995 r., sygn. akt U 4/95, orzeczenie z dnia 25 listopada
1997 r., sygn. akt U 6/97.

66 C. Kosikowski, Akty wykonawcze organów pañstwowych jako Ÿród³o prawa podatkowego w Polsce,
[w:] B. Brzeziñski, J. G³uchowski, C. Kosikowski, R. Mastalski (red.), Ksiêga pami¹tkowa ku czci
profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruñ 1998, s. 121 i n. oraz
literatura tam powo³ana.

67 Pocz¹wszy od pierwszego wydanego przez TK orzeczenia w sprawie z dnia 28 maja
1986 r., sygn. akt U. 1/86, dalej orzeczenie TK z dnia 5 listopada 1986 r., sygn. akt U. 5/86,



upowa¿nienia ustawy nie mo¿e wkraczaæ w sferê materii prawnych regulo-
wanych innymi ustawami, nie mo¿e tak¿e zawartych w nich treœci prze-
kszta³caæ, modyfikowaæ, a nawet nie powinno ich powtarzaæ. Delegacja
ustawowa stanowi upowa¿nienie ze strony ustawodawcy do wydania przez
organ wskazany w delegacji normy prawnej reguluj¹cej okreœlone równie¿
w delegacji zagadnienie68. Trybuna³ Konstytucyjny wypowiada³ siê tak¿e
w sprawie granic upowa¿nienia zawartego w ustawie, wskazuj¹c, i¿ usta-
wowe upowa¿nienie podlega zawsze œcis³ej i literalnej wyk³adni69. Brak
stanowiska w jakiejœ sprawie, przejawiaj¹cy siê w nieprecyzyjnoœci upo-
wa¿nienia, musi byæ interpretowany jako nieudzielenie w danym zakresie
kompetencji normodawczej. Upowa¿nienie nie mo¿e opieraæ siê na domnie-
maniu objêcia swym zakresem materii w nim niewymienionych, nie podlega
te¿ wyk³adni rozszerzaj¹cej ani celowoœciowej70.

Dorobek ten uwzglêdniono pod rz¹dami Konstytucji z 1997 r. Na tle
regulacji konstytucyjnych71 mo¿na stwierdziæ, ¿e w systemie prawa po-
wszechnie obowi¹zuj¹cego nie mo¿e pojawiaæ siê ¿adna regulacja podusta-
wowa, która nie znajduje bezpoœredniego oparcia w ustawie i która nie s³u¿y
jej wykonaniu, stosownie do modelu okreœlonego w art. 92 ust. 1 Konstytucji.
W tym sensie wy³¹cznoœæ ustawy nabra³a zupe³nego charakteru, bo nie ma
takich materii, w których mog³yby byæ stanowione regulacje podustawowe
(o charakterze powszechnie obowi¹zuj¹cym) bez uprzedniego ustawowego
unormowania tych materii.

Rozporz¹dzenie mo¿e byæ wydane tylko po spe³nieniu trzech warunków:
– na podstawie wyraŸnego, to jest nieopartego tylko na domniemaniu

ani na wyk³adni celowoœciowej, szczegó³owego upowa¿nienia ustawy w za-
kresie okreœlonym w upowa¿nieniu;

– w granicach upowa¿nienia ustawy i w celu jej wykonania;
– w zgodzie z normami Konstytucji RP, a tak¿e z wszystkimi obo-

wi¹zuj¹cymi aktami ustawodawczymi.
Oznacza to odpowiednio zakaz wydawania rozporz¹dzeñ: bez upo-

wa¿nienia ustawowego (bez podstawy w ustawie); niebêd¹cych aktami
wykonuj¹cymi ustawê; sprzecznych z Konstytucj¹ i obowi¹zuj¹cymi usta-
wami. Naruszenie choæby jednego z tych warunków mo¿e powodowaæ
zarzut niezgodnoœci rozporz¹dzenia z ustaw¹. Oznacza to tak¿e, ¿e przepis
ustawy formuj¹cy upowa¿nienie do wydania aktu wykonawczego (roz-

60 Beata Kucia-Guœciora

orzeczenie z dnia 21 stycznia 1992 r., sygn. akt U. 4/91, orzeczenie TK z dnia 22 kwietnia 1987 r.,
sygn. akt K. 1/87, orzeczenie TK z dnia 3 marca 1987 r., sygn. akt P. 2/87, orzeczenie TK z dnia
7 grudnia 1993 r., sygn. akt U. 7/93, orzeczenie TK z dnia 26 wrzeœnia 1995 r., sygn. akt U. 4/95,

68 Orzeczenie TK z dnia 15 stycznia 1991 r., sygn. akt U. 8/90.
69 Postanowienie TK z dnia 20 stycznia 1988 r., sygn. akt Uw. 6/87.
70 Postanowienie TK z dnia 18 sierpnia 1988 r., sygn. akt Uw. 3/87.
71 Art. 87 ust. 1 i art. 92 Konstytucji RP.



porz¹dzenia) musi odpowiadaæ wymaganiom, które zawarte s¹ w art. 92 ust.
1 Konstytucji. W szczególnoœci upowa¿nienie musi mieæ charakter szcze-
gó³owy pod wzglêdem:

– podmiotowym (musi „okreœlaæ organ w³aœciwy do wydania rozpo-
rz¹dzenia”),

– przedmiotowym (musi okreœlaæ „zakres spraw przekazanych do ure-
gulowania”),

– treœciowym (musi okreœlaæ „wytyczne dotycz¹ce treœci aktu”).
Trybuna³ Konstytucyjny dokona³ interpretacji konstytucyjnego pojêcia

„wytycznych” jako elementu przepisu upowa¿niaj¹cego72. Skoro bowiem
w art. 92 ust. 1 mowa o „wytycznych dotycz¹cych treœci aktu”, to wskazania
zawarte w ustawie musz¹ dotyczyæ materialnego kszta³tu regulacji, która ma
byæ zawarta w rozporz¹dzeniu. Wskazania dotycz¹ce spraw proceduralnych
(np. nakazuj¹ce, by ustanowienie rozporz¹dzenia nastêpowa³o „w porozu-
mieniu” czy „po zasiêgniêciu opinii”) nie mog¹ zast¹piæ wytycznych mery-
torycznych, o których mowa w art. 92 ust. 1.

Wytyczne dotycz¹ce treœci aktu mog¹ przybieraæ rozmait¹ postaæ redak-
cyjn¹. Mog¹ one mieæ zarówno charakter „negatywny” (tzn. ze wszystkich
wchodz¹cych w rachubê rozstrzygniêæ mog¹ wykluczaæ te, których ustawo-
dawca sobie nie ¿yczy), jak i charakter „pozytywny” (np. wskazywaæ kry-
teria, którymi powinien siê kierowaæ twórca rozporz¹dzenia, normuj¹c
przekazany mu zakres spraw, oraz cele, jakie ma spe³niaæ dane unormo-
wanie, czy funkcje, które ma spe³niaæ instytucja, której ukszta³towanie
ustawa powierzy³a rozporz¹dzeniu). W ka¿dym razie, ustawa musi zawieraæ
pewne wskazania, zarówno wyznaczaj¹ce treœci (kierunki rozwi¹zañ), jakie
maj¹ byæ zawarte w rozporz¹dzeniu, jak te¿ eliminuj¹ce pewne treœci
(kierunki rozwi¹zañ). Sposób ujêcia wytycznych, zakres ich szczegó³owoœci
i – oczywiœcie – zawarte w nich treœci s¹ w zasadzie spraw¹ uznania
ustawodawcy. Kontrola Trybuna³u Konstytucyjnego ograniczaæ siê mo¿e
jedynie do dwóch kwestii. Po pierwsze, zmierzaæ mo¿e do ustalenia, czy
w ustawie zawarto w ogóle jakieœ wytyczne – jak ju¿ by³a o tym mowa,
ca³kowity brak wytycznych przes¹dza o niekonstytucyjnoœci upowa¿nienia,
bo stanowi oczywist¹ obrazê art. 92 ust. 1 zd. 2 Konstytucji. Po drugie, mo¿e
mieæ na celu ustalenie, czy sposób zredagowania wytycznych pozostaje
w zgodzie z ogólnymi zasadami wy³¹cznoœci ustawy i nakazami, by pewne
kwestie by³y regulowane w ca³oœci w ustawie (dotyczy to m.in. regulacji
z zakresu prawa podatkowego, stosownie do ujêcia pocz¹tkowego
fragmentu art. 217 Konstytucji). Oczywiste jest przy tym, ¿e „wytyczne”
nigdy nie mog¹ mieæ czysto blankietowego charakteru (np. ograniczaæ siê do
ogólnego stwierdzenia, ¿e rozporz¹dzenie okreœli „ogólne zasady”), nawet
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jednak gdy przybior¹ one postaæ wskazañ merytorycznych, to zawsze pozo-
stanie pytanie, czy – na tle regulowanej materii – stopieñ ich szczegó³owoœci
mo¿na uznaæ za konstytucyjnie dostateczny73.

W swoim orzecznictwie dotycz¹cym art. 217 Konstytucji Trybuna³74

uzna³, ¿e przepis ten z jednej strony ustanawia bezwzglêdn¹ wy³¹cznoœæ
ustawy dla normowania: „nak³adania podatków, innych danin publicznych,
okreœlania podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatko-
wych”. W tych materiach konieczne jest wiêc uregulowanie w samej ustawie
wszystkich podstawowych elementów, i to w taki sposób, aby unormowanie
ustawowe mia³o cechy kompletnoœci, precyzji i jednoznacznoœci. Z drugiej
strony, omawiany przepis nieco inaczej ujmuje regulowanie kwestii „ulg
i umorzeñ” oraz „kategorii podmiotów zwolnionych od opodatkowania”.
Wy³¹cznoœæ ustawy odnosi siê w sposób bezwzglêdny tylko do zakresu
stanowi¹cego okreœlanie „zasad” oraz „kategorii”, a wiêc nie ma konsty-
tucyjnych przeszkód, by materie bardziej szczegó³owe zosta³y powierzone
do uregulowania ni¿szym od ustawy aktom normatywnym, bêd¹cym Ÿród-
³ami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego (czyli rozporz¹dzeniom).

Art. 217 Konstytucji pozostaje w integralnym zwi¹zku z art. 92 Kon-
stytucji w tym znaczeniu, i¿ – nie uchylaj¹c zastosowania tego ostatniego
przepisu w zakresie prawa daninowego – ustanawia on dodatkowe warunki
dopuszczalnoœci wydawania aktów wykonawczych w tej dziedzinie75.

4. Zasady podatkowe wywodzone z norm konstytucyjnych.
Zasady techniki podatkowej

Zarówno w okresie przed 1997 r., jak i po uchwaleniu Konstytucji RP,
zasadê przyzwoitej legislacji podatkowej wywodzono z klauzuli pañstwa
prawa. Ma i mia³a ona charakter niezwykle pojemny, stanowi bowiem
zasadê z³o¿on¹. Jej ogólnie brzmi¹ca formu³a pozwala TK na wyinter-
pretowanie zasad szczegó³owych76, które nie maj¹ jednolitego charakteru77.
Tak¿e katalog tych zasad nie jest zamkniêty. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e
pod rz¹dami Konstytucji z 1997 r. zbieg interpretacji zasad szczegó³owych
mo¿liwy jest jedynie w odniesieniu do kwestii formalnych78.
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73 Wyrok TK z dnia 9 listopada 1999 r., sygn. akt K 28/98.
74 Wyrok TK z dnia 9 listopada 1999 r., sygn. akt K 28/98, OTK ZU 1999, nr 7, poz. 156.
75 Wyrok TK z dnia 26 paŸdziernika 1999 r., sygn. akt K 12/99, OTK ZU 1999, nr 6, poz. 120.
76 J. Oniszczuk, Pañstwo prawne w orzecznictwie..., s. 9.
77 A. Bieñ-Kaca³a, dz. cyt., s. 182.
78 Przed wejœciem w ¿ycie Konstytucji na zasadê pañstwa prawnego powo³ywano siê tak¿e
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Z zasady demokratycznego pañstwa prawnego wynikaj¹ konsekwencje
na dwóch p³aszczyznach, gdy¿ z jednej strony odnosz¹ siê one do techniki
legislacyjnej – zasad przyzwoitej legislacji, a z drugiej znajduj¹ wyraz
w wymaganiach co do bezpieczeñstwa prawnego.

Trybuna³ Konstytucyjny79 stwierdzi³, ¿e zasada zaufania obywatela do
pañstwa i stanowionego przez nie prawa opiera siê na pewnoœci prawa.
Natomiast pewnoœæ prawa to taki zespó³ cech przys³uguj¹cych prawu, które
zapewniaj¹ jednostce bezpieczeñstwo prawne; umo¿liwiaj¹ jej decydowanie
o swoim postêpowaniu w oparciu o pe³n¹ znajomoœæ przes³anek dzia³ania
organów pañstwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie jej dzia³ania
mog¹ poci¹gn¹æ za sob¹. Jednostka powinna mieæ mo¿liwoœæ okreœlenia
zarówno konsekwencji poszczególnych zachowañ i zdarzeñ na gruncie
obowi¹zuj¹cego w danym momencie systemu, jak te¿ oczekiwaæ, ¿e prawo-
dawca nie zmieni go w sposób arbitralny. Bezpieczeñstwo prawne jednostki
zwi¹zane z pewnoœci¹ prawa umo¿liwia wiêc przewidywalnoœæ dzia³añ
organów pañstwa, a tak¿e prognozowanie dzia³añ w³asnych. Wartoœci znaj-
duj¹ce siê u podstaw omawianej zasady naruszane s¹ wówczas, gdy regu-
lacje prawne s¹ dla jednostki zaskoczeniem, tzn. w danych okolicznoœciach
nie mog³a ich przewidzieæ. Szczególnie ma to znaczenie wtedy, gdy dotyczy
takich kwestii, co do których w sytuacji przewidywanych zmian prawa
jednostka odmiennie zadecydowa³aby o swoich sprawach80. Trybuna³ pod-
kreœla³ tak¿e, ¿e takiego poszanowania dla jednostki jako autonomicznej,
racjonalnej istoty, domaga siê jej godnoœæ, a tak¿e jej wolnoœæ, która wyra¿a
siê w tym, ¿e jednostka wed³ug w³asnych preferencji uk³ada swoje sprawy
i ponosi odpowiedzialnoœæ za swoje decyzje81.

Trybuna³ Konstytucyjny zwraca³ w swoim orzecznictwie uwagê, ¿e
bezpieczeñstwo prawne mo¿e pozostawaæ w kolizji z innymi wartoœciami
konstytucyjnymi. Badaj¹c zgodnoœæ aktów normatywnych z zasad¹ zaufania
jednostki do pañstwa i do stanowionego przez nie prawa, nale¿y ustaliæ, na
ile oczekiwanie jednostki, ¿e nie narazi siê ona na prawne skutki, których nie
mog³a przewidzieæ w momencie podejmowania decyzji i dzia³añ, jest uspra-
wiedliwione. Jednostka musi zawsze liczyæ siê z tym, ¿e zmiana warunków
spo³ecznych lub gospodarczych mo¿e wymagaæ nie tylko zmiany obo-
wi¹zuj¹cego prawa, ale równie¿ niezw³ocznego wprowadzenia w ¿ycie
nowych regulacji prawnych. TK podkreœla³, ¿e w szczególnoœci takie ryzyko
zwi¹zane jest z wszelk¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, obejmuje bowiem tak¿e

Zasady podatkowe na tle orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego 63

nej strony stosunków spo³ecznych znalaz³y swoje odzwierciedlenie wprost w normach konsty-
tucyjnych i nie ma mo¿liwoœci odwo³ywania siê do zasady pañstwa prawnego przy rozstrzy-
ganiu o konstytucyjnoœci normy prawnej. Tak: A. Bieñ-Kaca³a, dz. cyt., s. 182.

79 Wyrok TK z dnia 14 czerwca 2000 r., sygn. akt P. 3/00.
80 Wyrok TK z dnia 14 czerwca 2000 r., sygn. akt P. 3/00.
81 Wyrok TK z dnia 4 stycznia 2000 r., sygn. akt K 18/99.



ryzyko niekorzystnych zmian systemu prawnego. Warto podkreœliæ istotne
znaczenie horyzontu czasowego dzia³añ podejmowanych przez jednostkê
w danej sferze ¿ycia. Silniejsza ochrona zaufania do pañstwa i do stano-
wionego przez nie prawa powinna odnosiæ siê do d³u¿szej – w danej sferze
¿ycia – perspektywie czasowej podejmowanych dzia³añ82.

Pewnoœæ prawa i zwi¹zana z ni¹ zasada bezpieczeñstwa prawnego, co
podkreœla³ TK83, jest bardzo wa¿n¹ zasad¹ w prawie reguluj¹cym daniny pub-
liczne. Warto zauwa¿yæ, ¿e TK stwierdza, i¿ pewnoœci prawa nie mo¿na rozu-
mieæ tylko jako stabilnoœci przepisów prawa. Podkreœlaj¹c przy tym, ¿e w pra-
wie podatkowym jest to trudne do osi¹gniêcia (tym bardziej w trudnej sytuacji
ekonomicznej pañstwa czy w dobie reform). Pewnoœæ prawa to przede
wszystkim przewidywalnoœæ, o której powy¿ej wspomniano, czyli warunki
dla mo¿liwoœci przewidywania dzia³añ organów pañstwa i zwi¹zanych z nimi
zachowañ obywateli. Tak rozumiana przewidywalnoœæ dzia³añ pañstwa gwa-
rantuje zaufanie do ustawodawcy i do stanowionego przez niego prawa.
Nieuniknione czêsto zwiêkszenie obci¹¿eñ poprzez zmianê prawa powinno
byæ dokonywane w ten sposób, by podmioty prawa, których ono dotyczy,
mia³y odpowiedni czas do racjonalnego rozporz¹dzenia swoimi interesami.

Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w prawnopodatkowej literaturze przed-
miotu czêsto w³aœnie zasada stabilnoœci staje siê przes³ank¹ ocenn¹ systemu
podatkowego84. Do najczêœciej wymienianych wad polskiego prawa podat-
kowego zalicza siê czêste zmiany przepisów85. Polski system podatkowy
oceniony zosta³ jako najmniej stabilny element polityki gospodarczej, powo-
dem tego jest nadmierna elastycznoœæ wobec krótkookresowych zmian
spo³ecznych i politycznych86. Zmiany maj¹ czêsto charakter doraŸny i po-
dyktowane s¹ bie¿¹cymi potrzebami bud¿etowymi87. W doktrynie podkreœla
siê, ¿e mimo konstytucyjnej kontroli realizacji zasady stabilnoœci, praktyka
legislacyjna jest ca³kowicie rozbie¿na. Wi¹¿e siê to z faktem, ¿e ustawy
podatkowe s¹ zbyt czêsto zmieniane, niekiedy bez odpowiedniego przemy-
œlenia i przygotowania88. Proces zmian, w ró¿norodny sposób uzasadniany,
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82 Wyrok TK z dnia 7 lutego 2001 r., sygn. akt K 27/00, OTK ZU 2001, nr 2, s. 164.
83 Wyrok TK z dnia 2 marca 1993 r., sygn. akt K 9/92.
84 C. Kosikowski, Potrzeba – zakres – warunki – metoda reformy polskiego systemu podatkowego,

[w:] A. Pomorska (red.), Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Lublin 2003, s. 14.
85 R. Sowiñski, Realizacja zasady pewnoœci opodatkowania – oczekiwania i mo¿liwoœci, [w:]

A. Pomorska (red.), Polski system podatkowy, za³o¿enia a praktyka, Lublin 2004, s. 30.
86 Z. Gilowska, G³ówne s³aboœci polskiego systemu podatkowego, [w:] A. Pomorska (red.), Kierunki

reformy..., s. 39.
87 R. Mastalski, Zasada wy³¹cznoœci ustawowej regulacji podatków, [w:] A. Kostecki (red.), dz. cyt.,

s. 35.
88 C. Kosikowski, Stabilnoœæ prawa podatkowego, [w:] A. Pomorska (red.), Polski system podat-

kowy..., s. 25.



najczêœciej polega na poprawianiu i uzupe³nianiu dotychczasowego aktu89.
Praktyka ta ani nie s³u¿y przejrzystoœci aktu prawnego, ani nie spe³nia
innych z przes³anek sk³adaj¹cych siê na pewnoœæ prawa. Tym samym nie
u³atwia poznania, zrozumienia i realizacji przez adresata normy.

Nakaz ochrony zaufania jednostki do pañstwa i do prawa determinuje
ponadto obowi¹zek poszanowania praw nabytych oraz interesów w toku.
Konstytucyjna zasada ochrony praw nabytych zakazuje arbitralnego zno-
szenia lub ograniczania praw podmiotowych przys³uguj¹cych jednostce90.
Zasada ta nie ma jednak charakteru bezwzglêdnego. Konstytucja dopuszcza
ograniczanie lub znoszenie praw nabytych w razie kolizji wartoœci znaj-
duj¹cych siê u podstaw tej zasady z innymi wartoœciami konstytucyjnymi91.
Jednak ograniczenie lub zniesienie praw nabytych jest dopuszczalne pod
warunkiem, ¿e takie dzia³anie jest konieczne dla realizacji takich wartoœci
konstytucyjnych, które w danej sytuacji maj¹ pierwszeñstwo przed wartoœ-
ciami znajduj¹cymi siê u podstaw zasady ochrony praw nabytych. Ocena
dopuszczalnoœci wyj¹tków od zasady ochrony praw nabytych wymaga
rozwa¿enia, na ile oczekiwania jednostki, i¿ prawa uznane przez pañstwo
bêd¹ realizowane, jest usprawiedliwione. Zasada ochrony praw nabytych
chroni wy³¹cznie oczekiwania dostatecznie usprawiedliwione i racjonalne92.
Warto jednak zaznaczyæ, ¿e ustawodawca powinien jednak ograniczyæ do
niezbêdnego minimum negatywne skutki dla jednostki i wprowadziæ roz-
wi¹zania, które u³atwiaj¹ dostosowanie siê do nowej sytuacji. W powy¿szym
kontekœcie nale¿y zwróciæ uwagê na problem przyznawania zwolnieñ
podatkowych. Podatnikom nie mo¿e byæ przypisane bezterminowe „prawo
do zwolnieñ podatkowych”. Nie znajduje uzasadnienia stanowisko wywo-
dzenia tego prawa z faktu posiadania tego typu ustawowych zwolnieñ
w okresie przesz³ym, czy te¿ w znacznej czêœci konkretnego roku podat-
kowego. Nie jest mo¿liwe objêcie okreœlonych zwolnieñ podatkowych zasiê-
giem bezwarunkowo i niezmiennie chronionych konstytucyjnie „praw nie-
wadliwie nabytych”93.

Zasada ochrony interesów w toku zapewnia ochronê jednostki w sy-
tuacjach, w których rozpoczê³a ona okreœlone przedsiêwziêcia na gruncie
dotychczasowych przepisów. Równie¿ ta zasada nie ma charakteru bez-
wzglêdnego. Obowi¹zek ten ma jednak bardziej kategoryczny charakter,
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89 Tam¿e, s. 21 i n., Z. Ofiarski, Niestabilnoœæ regu³ opodatkowania dochodów osób fizycznych
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90 Wyrok z dnia 4 stycznia 2000 r., sygn. akt. K. 18/99, OTK ZU 2000, nr 1, poz. 1.
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z dnia 27 lutego 2002 r., sygn. akt K 47/01.
93 Wyrok TK z dnia 27 lutego 2002 r., sygn. akt K 47/01.



je¿eli prawodawca wyznaczy³ pewne ramy czasowe, w których mia³o byæ
mo¿liwe prowadzenie okreœlonych przedsiêwziêæ wed³ug z góry ustalonych
regu³.

Jak podkreœla TK, chodzi tutaj o sytuacje, w których:
1) przepisy prawa wyznaczaj¹ pewien horyzont czasowy dla reali-

zowania okreœlonych przedsiêwziêæ;
2) dane przedsiêwziêcie ma charakter roz³o¿ony w czasie;
3) jednostka faktycznie rozpoczê³a realizacjê danego przedsiêwziêcia

w okresie obowi¹zywania danej regulacji94.
Z punktu widzenia ochrony interesów w toku istotne znaczenie ma

zatem sposób okreœlenia przedsiêwziêæ, do których odnosi siê dana regulacja
prawna. Akt normatywny mo¿e wyznaczaæ ramy czasowe dla œciœle okreœ-
lonych w tym akcie rodzajów przedsiêwziêæ, mo¿e równie¿ wyznaczaæ
ogólne ramy prawne dla wszelkiego rodzaju przedsiêwziêæ gospodarczych
czy spo³ecznych. Interesy w toku podlegaj¹ bardziej intensywnej ochronie,
je¿eli prawodawca ustanowi³ regulacje prawne dotycz¹ce œciœle okreœlonych
rodzajów przedsiêwziêæ.

Zasady przyzwoitej legislacji, stanowi¹ce przejaw ogólnej zasady ochro-
ny zaufania obywatela do pañstwa i stanowionego przez nie prawa, wyma-
gaj¹ od ustawodawcy, miêdzy innymi, ustanowienia odpowiedniego vacatio
legis oraz nale¿ytego formu³owania przepisów przejœciowych. Trybuna³
Konstytucyjny potwierdza, ¿e zachowanie odpowiedniego okresu miêdzy
og³oszeniem aktu normatywnego a jego wejœciem w ¿ycie nale¿y do wyma-
gañ konstytucyjnych95. Adresat normy musi mieæ zapewniony czas na
przystosowanie siê do zmienionych regulacji i na bezpieczne podejmowanie
decyzji co do dalszego postêpowania96. Istotnym elementem tych zasad jest
tak¿e okreœlenie czasu trwania (okresu) vacatio legis. Jak stwierdzi³ bowiem
TK, nakaz konstytucyjny wymaga nie tylko ustanowienia vacatio legis, ale
tak¿e okreœlenia odpowiedniego czasu jego trwania97. Warto w tym kon-
tekœcie przytoczyæ, ¿e sformu³owanie „odpowiedni czas trwania vacatio legis”
powinno podlegaæ ocenie w odniesieniu do ka¿dej regulacji – jej treœci
i charakteru. Ogólnie przyjêty przez ustawodawcê termin 14 dni mo¿e
z jednej strony byæ uznany za niewystarczaj¹cy i naruszaj¹cy zasadê pew-
noœci prawa98, z drugiej strony argument wa¿nego interesu publicznego
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94 Wyrok TK z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt K 26/97 OTK ZU 1997, nr 5-6, s. 450.
95 Art. 2 Konstytucji RP.
96 J. Oniszczuk, Podatki i inne daniny..., s. 102.
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sygn. akt W 3/90.
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sygn. akt K.9/92.



mo¿e na zasadzie wyj¹tku uzasadniaæ ograniczenie vacatio legis, a nawet
rezygnacjê z niego99.

Jednoczeœnie TK s³usznie zauwa¿y³, ¿e og³oszenia aktu nie mo¿na
traktowaæ w sposób formalny, tj. uto¿samiaæ jego daty z danymi podanymi
w organie publikacyjnym. Og³oszenie oznacza podanie do publicznej wia-
domoœci aktu przez jego publikacjê w oficjalnym organie promulgacyjnym
w taki sposób, ¿e adresaci maj¹ mo¿liwoœæ zapoznania siê z tym tekstem100.
Przyk³adowo og³oszenie aktu w Dzienniku Ustaw w okresie przedœwi¹tecz-
nym lub przednoworocznym mo¿e w konsekwencji doprowadziæ do tego,
¿e de facto nast¹pi ca³kowite wyeliminowania vacatio legis, mimo jego for-
malnego wskazania101.

Na gruncie Konstytucji RP aktualny pozostaje pogl¹d, wyra¿ony we
wczeœniejszym orzecznictwie TK, ¿e nie jest – w zasadzie – dopuszczalne
dokonywanie zmian samych obci¹¿eñ podatkowych w ci¹gu roku podatko-
wego. Nadto zmiany w regulacji prawnej podatków dochodowych i maj¹t-
kowych powinny byæ og³aszane co najmniej na miesi¹c przed koñcem
poprzedniego roku podatkowego. W literaturze przedmiotu podkreœla siê
jednak, ¿e jest to gwarancja minimalna i niewystarczaj¹ca z uwagi na fakt, ¿e
proces inwestycyjny trwa znacznie d³u¿ej102. Jednoczeœnie warto zaznaczyæ,
¿e ochrona interesów podatnika dotycz¹cych niezmiennoœci obowi¹zu-
j¹cych regu³ opodatkowania nie ma charakteru absolutnego. Nale¿y jednak
zwróciæ uwagê na to, ¿e w sytuacjach, gdy przepisy prawa wyznaczaj¹
pewien horyzont czasowy dla zaplanowania i przeprowadzenia przez po-
datnika okreœlonego przedsiêwziêcia finansowego czy gospodarczego, usta-
wodawca nie mo¿e zmieniæ takich przepisów przed up³ywem okresu czy
terminu, który sam wyznaczy³103.

Treœci¹ zasady lex retro non agit jest zakaz nadawania prawu mocy
wstecznej. Zakaz ten dotyczy zw³aszcza przepisów normuj¹cych prawa
i obowi¹zki obywateli, je¿eli prowadzi to do pogorszenia ich sytuacji w sto-
sunku do stanu poprzedniego104. Konstytucja nie okreœli³a w sposób wyraŸ-
ny, i¿ prawo nie mo¿e dzia³aæ wstecz, niemniej jednak w doktrynie prawa
i w orzecznictwie powszechnie przyjmuje siê to za jedn¹ z zasad fundamen-
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zob. tak¿e:. A. Bieñ-Kaca³a, dz. cyt., s. 187.



talnych105. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zasada ta nie ma jednak charakteru absolut-
nego. Œwiadcz¹ o tym zarówno przepisy ustawowe106, jak i orzecznictwo107.
Mo¿na od niej odstêpowaæ, jednak wyj¹tkowo i tylko z usprawiedliwionych
wzglêdów. Podkreœliæ tak¿e nale¿y, ¿e zasada ta nie mo¿e byæ rozumiana
jako zakaz jakiegokolwiek ustawowego ograniczania swobody zachowania
podatników. Natomiast doktryna podkreœlaj¹c znaczenie zaufania obywate-
la do prawa, uznaje za niedopuszczalne stanowienie norm z moc¹ wsteczn¹,
jeœli podmioty, których te normy dotycz¹, nie mog³y racjonalnie przewidzieæ
decyzji tego rodzaju, a nadzwyczajne okolicznoœci czy dobra podlegaj¹ce
ochronie konstytucyjnej decyzji takiej nie usprawiedliwiaj¹. Mo¿na nato-
miast usprawiedliwiæ wyj¹tkowe nadanie normom mo¿liwoœci oddzia³y-
wania na sytuacje zastane, je¿eli zaistnia³y wa¿ne powody, a zainteresowane
podmioty mia³y podstawy, by oczekiwaæ uchwalenia takich norm108.

Szczególny wydŸwiêk ma zakaz retroaktywnoœci w odniesieniu do
podatków o otwartych stanach faktycznych. Warto zauwa¿yæ, ¿e jest on
rozumiany jako zakazuj¹cy dokonywania zmian w trakcie roku podat-
kowego, tj. w okresie, w którym ju¿ obowi¹zuj¹ regu³y odnosz¹ce siê do
ca³ego tego okresu. Zasada ta zosta³a wypowiedziana przez Trybuna³ Kon-
stytucyjny na tle pytania, czy w przypadku retroaktywnoœci ustawowej
normy podatkowej dotycz¹cej tzw. podatku rocznego, niekonstytucyjnoœæ
tej normy obejmuje jedynie okres od 1 stycznia do dnia jej publikacji
w Dzienniku Ustaw, czy te¿ nale¿y uznaæ, ¿e niekonstytucyjnoœæ ta dotyczy
ca³ego roku podatkowego. Odpowiadaj¹c na powy¿sze pytanie, Trybuna³
Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e podatek dochodowy od osób fizycznych wy-
mierzany jest od sumy dochodów uzyskanych w ci¹gu roku podatkowego,
zaœ jego rozliczenie mo¿e nast¹piæ dopiero w nastêpnym roku kalendarzo-
wym. Dlatego niemo¿liwy jest podzia³u roku podatkowego na ró¿ne okresy,
w których obowi¹zywaæ by mia³y odmienne regu³y opodatkowania. Doko-
nanie zmian podatku w czasie roku podatkowego zarówno ³amie zakaz
retroaktywnoœci, jak i wprowadza nowe regu³y z moc¹ wsteczn¹ od pocz¹t-
ku roku kalendarzowego.

Uzupe³niaj¹c powy¿sze, nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e w zakresie przy-
znawanych zwolnieñ i ulg podatkowych mo¿liwa jest tzw. pozytywna
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105 J. Ma³ecki, Kwestie intertemporalne w prawie podatkowym, [w:] B. Brzeziñski (red.), Regulacje
prawno-podatkowe i rozwi¹zania finansowe. Pro publico bono. Ksiêga jubileuszowa Profesora Jana G³u-
chowskiego, Toruñ 2002, s. 145 i n.

106 Art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych, tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172.

107 Wyrok NSA z dnia 22 kwietnia 1999 r., sygn. akt I SA/Ka 1553/97 niepublikowany,
orzeczenie TK z dnia 19 paŸdziernika 1993 r., sygn. akt K 14/92, OTK z 1993 r., cz. II, poz. 35.

108 S. Wronkowska, Zmiany w systemie prawnym (Z zagadnieñ techniki i polityki legislacyjnej),
„Pañstwo i Prawo” 1991, z. 8, s. 9, zob. J. Ma³ecki, Kwestie intertemporalne w prawie..., s. 150.



retroakcja, polegaj¹ca na skróceniu vacatio legis czy wrêcz retroaktywnym
obowi¹zywaniu109.

Do zasad poprawnej legislacji nale¿y zasada okreœlonoœci. Postuluje ona,
aby przepisy prawa by³y formu³owane w sposób poprawny, precyzyjny
i jasny110. Zachowanie tego standardu wymagane jest z uwagi na ochronê
praw i wolnoœci jednostki, tak aby adresat normy nie mia³ w¹tpliwoœci co do
treœci nak³adanych obowi¹zków i przyznawanych praw111.

Z istoty tej zasady wynika, ¿e ka¿dy przepis prawny powinien byæ
skonstruowany poprawnie z punktu widzenia jêzykowego i logicznego112.
Wymaganie jasnoœci oznacza nakaz tworzenia przepisów klarownych i zro-
zumia³ych dla ich adresatów. Zwi¹zana z jasnoœci¹ precyzja przepisu powin-
na przejawiaæ siê w konkretnoœci nak³adanych obowi¹zków i przyznawa-
nych praw, tak by ich treœæ by³a oczywista i pozwala³a na wyegzekwowanie.

Niejasne i nieprecyzyjne formu³owanie przepisu, które powoduje nie-
pewnoœæ jego adresatów co do ich praw i obowi¹zków, TK ocenia jako
naruszenie wymagañ konstytucyjnych. Tym bardziej, ¿e powoduje to czêsto
stworzenie szerokich ram uprawnieñ dla organów stosuj¹cych taki przepis.
W tym znaczeniu organy te niejako zastêpuj¹ prawodawcê w zakresie
zagadnieñ uregulowanych w sposób niejasny i nieprecyzyjny113.

Warto zauwa¿yæ, ¿e TK, wyprowadzaj¹c z konstytucyjnej zasady demo-
kratycznego pañstwa prawnego szereg zasad zwi¹zanych z technik¹ legisla-
cyjn¹ czy bezpieczeñstwem prawnym, podkreœla, ¿e teoretycznie wyró¿-
nione i nazwane zasady na tle konkretnych stanów faktycznych splataj¹ siê
ze sob¹; niejasnoœæ przepisu w praktyce zwykle oznacza niepewnoœæ sytuacji
prawnej adresata normy i pozostawienie jej ukszta³towania organom stosu-
j¹cym prawo; z kolei zró¿nicowanie indywidualnych rozstrzygniêæ poci¹ga
za sob¹ postrzeganie prawa jako niesprawiedliwego i utratê zaufania oby-
wateli do pañstwa114.

Ponadto nale¿y zwróciæ uwagê tak¿e na inny aspekt niejasnoœci –
stanowienie przepisów wieloznacznych, które nie pozwalaj¹ obywatelowi
na przewidzenie konsekwencji prawnych jego zachowañ115.

Trybuna³ zwraca³ jednoczeœnie uwagê, ¿e niejasnoœæ przepisu powo-
duj¹ca jego niekonstytucyjnoœæ musi mieæ charakter „kwalifikowany” przez
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109 A. Bieñ-Kaca³a, dz. cyt., s. 190.
110 Wyrok TK z dnia 11 stycznia 2000 r., sygn. akt K 7/99, OTK ZU 2000, nr 1, poz. 2, wyrok TK

z dnia 21 marca 2001 r., sygn. akt K 24/00.
111 Wyrok TK z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03.
112 Wyrok TK z dnia 22 maja 2002 r., sygn. akt K 6/02, OTK ZU 2002, nr 3/A, poz. 33, s. 448.
113 Wyrok TK z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03.
114 Wyrok TK z dnia 20 listopada 2002 r., sygn. akt K 41/02.
115 Wyrok TK z dnia 22 maja 2002 r., sygn. akt K. 6/02, OTK ZU 2002, nr 3/A poz. 33, s. 448,

wyrok TK z dnia 10 listopada 1998 r., sygn. akt K. 39/97.



wyst¹pienie okreœlonych dodatkowych okolicznoœci z ni¹ zwi¹zanych, które
nie maj¹ miejsca w ka¿dym przypadku w¹tpliwoœci co do rozumienia
okreœlonego przepisu. Dlatego tylko daleko id¹ce, istotne rozbie¿noœci inter-
pretacyjne, albo ju¿ wystêpuj¹ce w praktyce, albo – jak to ma miejsce
w przypadku kontroli prewencyjnej – takie, których z bardzo wysokim
prawdopodobieñstwem mo¿na siê spodziewaæ w przysz³oœci, mog¹ byæ
podstaw¹ stwierdzenia niezgodnoœci z Konstytucj¹ okreœlonego przepisu
prawa. Ponadto skutki tych rozbie¿noœci musz¹ byæ istotne dla adresatów
i wynikaæ z niejednolitego stosowania lub niepewnoœci co do sposobu
stosowania tych okreœlonych przepisów. Dotykaæ one powinny prawnie
chronionych interesów adresatów norm prawnych i wystêpowaæ w pewnym
nasileniu116.

W literaturze przedmiotu podkreœla siê, ¿e omówione powy¿ej wymaga-
nia maj¹ realne prze³o¿enie na postawê podatnika. Brak przejrzystoœci syste-
mu podatkowego, Ÿle legislacyjnie skonstruowane przepisy zachêcaj¹ do
nieprzestrzegania prawa podatkowego i ucieczki przed opodatkowaniem117.

W œwietle powy¿szego mo¿na mówiæ o przejrzystoœci formalnej, czyli
dostêpnoœci do aktu poprzez og³oszenie we w³aœciwym organie, we w³aœ-
ciwym czasie oraz we w³aœciwej formie (liczne i powa¿ne nowelizacje
wymagaj¹ czêstszego stosowania tekstów jednolitych) oraz o przejrzystoœci
materialnej, czyli zrozumia³ej treœci przepisów, tak aby uzyska³y one akcep-
tacjê spo³eczn¹118.

5. Zasada sprawiedliwoœci podatkowej

Na odrêbne potraktowanie zas³uguje zasada sprawiedliwoœci. Wyekspo-
nowanie jej uzasadnione jest bogatym dorobkiem tak doktryny, jak i judy-
katury119. Koniecznoœæ jej przestrzegania nie budzi w¹tpliwoœci, natomiast,
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116 Wyrok TK z dnia 3 grudnia 2002 r., sygn. akt P 13/02.
117 A. Gomu³owicz, Mentalnoœæ i moralnoœæ podatkowa, „Glosa” 1995, nr 3, s. 1 i n.
118 R. Zelwiañski, Przejrzystoœæ prawa podatkowego jako realizacja zasady zaufania obywateli do

pañstwa – Wyst¹pienie na konferencji NIK niepublikowane.
119 A. Gomu³owicz, Zasada sprawiedliwoœci podatkowej, Warszawa 2001, ten¿e, Zasada spra-

wiedliwoœci podatkowej w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Warszawa 2003, ten¿e, Zasady
podatkowe wczoraj i dziœ, Warszawa 2001, ten¿e, Postulat sprawiedliwoœci podatkowej a prawodawstwo
podatkowe, [w:] B. Brzeziñski, J. G³uchowski, C. Kosikowski, R. Mastalski (red.), dz. cyt., s. 85,
ten¿e, Zasada sprawiedliwoœci podatkowej w polskim systemie podatkowym, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Spo³eczny” 1989, nr 3, s. 53-61, ten¿e, Zasada sprawiedliwoœci podatkowej a prawodawstwo
podatkowe, [w:] A. Pomorska, J. Szo³no-Koguc, J. G³uchowski, H. Dzwonkowski, W krêgu prawa
podatkowego i finansów publicznych. Ksiêga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu
w 40-lecie pracy naukowej, Lublin 2005, s.149 i n., C. Kosikowski, Finanse publiczne..., s. 200.



jako ¿e jej formu³owanie i rozumienie ma silne zabarwienie emocjonalne,
w praktyce pogl¹dy co do sposobu jej realizacji nie s¹ jednolite120.

Sprawiedliwoœæ opodatkowania jest uznawana za fundament budowy
racjonalnego systemu podatkowego. Jest ona postrzegana jako norma o cha-
rakterze uniwersalnym (superzasada), wyznaczaj¹ca wzór powinnego zacho-
wania prawodawcy podatkowego121. Mo¿na zaobserwowaæ, ¿e postulat spra-
wiedliwoœci jest argumentem powo³ywanym od wieków, zarówno przez
pañstwo, jak i podatników, a uwidacznia siê w szczególnoœci w kontekœcie
reform122. W doktrynie s³usznie zauwa¿ono, ¿e realizacja zasady sprawied-
liwoœci warunkuje akceptacjê przez spo³eczeñstwo ciê¿arów podatkowych,
z kolei w sferze prawnej legitymizuje w³adztwo podatkowe pañstwa123.
Teoretycy prawa podatkowego dostrzegaj¹ jednoczeœnie, ¿e sprawiedliwoœæ
podatkowa powinna byæ rozpatrywana w kontekœcie sprzecznoœci interesów.
Nale¿y rozstrzygn¹æ, w jaki sposób pogodziæ dobro pañstwa (publiczne)
i dobro prywatne, czyli gdzie przebiega granica opodatkowania. Zauwa¿a siê,
¿e ten konflikt rysuje siê nie tylko na linii podatnik – pañstwo, ale tak¿e
podatnik – podatnik. Dostrze¿enie tych sprzecznoœci i ich zdefiniowanie mo¿e
byæ pomocne przy okreœleniu regu³ sprawiedliwego opodatkowania124.

Wspó³czeœnie przyjmuje siê szerokie rozumienie zasady sprawiedli-
woœci. Rozwa¿a siê j¹ zarówno w ujêciu materialnym, jak i proceduralnym,
pionowym oraz poziomym.

Przyjmuje siê, ¿e g³ównymi wyznacznikami sprawiedliwoœci materialnej
s¹ równoœæ i powszechnoœæ opodatkowania w kontekœcie koncepcji zdol-
noœci p³atniczej oraz ekwiwalencji korzyœci. Natomiast sprawiedliwoœæ pro-
ceduralna sprowadzana jest do zasad poprawnej legislacji.

W literaturze przedmiotu podkreœla siê tak¿e, ¿e sprawiedliwoœæ mo¿e
byæ rozwa¿ana w aspekcie sprawiedliwoœci pionowej i poziomej. Ideê spra-
wiedliwoœci poziomej mo¿na sprowadziæ do potwierdzenia, ¿e równi trak-
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120 Ch. Perelman, O sprawiedliwoœci, Warszawa 1959, s. 15. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e rozwa¿ania
na temat sprawiedliwoœci prowadz¹ niekiedy do skrajnych wniosków. Zob. artyku³y pole-
miczne: A. Gomu³owicz, Problemy teorii opodatkowania w Polsce, „Glosa” 1996, nr 4, s. 3 i n. oraz
L. Kurowski, Niektóre zasady teorii podatku a polityka podatkowa, „Glosa” 1998, nr 1, s. 5. Prof.
L. Kurowski uzna³, ¿e sprawiedliwoœci¹ jest to, co stanowi prawo danego pañstwa w danym
czasie, uchwalone i og³oszone przez powo³ane do tego organy. Zob. tak¿e R. Gwiazdowski,
Podatek progresywny i proporcjonalny, Warszawa 2007, s. 275 i n., A. Gomu³owicz, J. Ma³ecki,
dz. cyt., s 118.

121 A. Gomu³owicz, Zasady podatkowe- ich systematyka i znaczenie, „Prawo i Podatki” 2008,
nr spec. 4, s. 21.

122 A Gomu³owicz, Zasada sprawiedliwoœci podatkowej a prawodawstwo podatkowe..., s. 150.
123 R. Mastalski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa,

Warszawa 2007, s. 117.
124 Szerzej: A. Gomu³owicz, Sprzecznoœæ interesów a sprawiedliwe opodatkowanie – zasadnicze

dylematy, [w:] W. Konieczny (red.), Ius suum quique. Studia prawnofinansowe,. Ksiêga jubileuszowa
dedykowana profesorowi Wac³awowi Goronowskiemu, Warszawa 2005, s. 115 i n.



towani s¹ równo, czyli podmioty znajduj¹ce siê w takiej samej lub bardzo
zbli¿onej sytuacji s¹ tak samo opodatkowane. Koncepcja pionowej spra-
wiedliwoœci zak³ada natomiast, ¿e podmioty lepiej sytuowane s¹ w wiêk-
szym stopniu obci¹¿ane125.

Idea sprawiedliwoœci powinna byæ wywodzona z norm konstytucyj-
nych, okreœlaj¹cych relacje miêdzy obywatelem a pañstwem126.

Trybuna³ Konstytucyjny zwraca³ uwagê na zwi¹zek, jaki zachodzi miê-
dzy zasad¹ równoœci wobec prawa a zasad¹ sprawiedliwoœci spo³ecznej.

Trybuna³ Konstytucyjny w swoich orzeczeniach stwierdza³ wielokrot-
nie, ¿e zasada równoœci polega na tym, i¿ „wszystkie podmioty prawa
(adresaci norm prawnych), charakteryzuj¹ce siê dan¹ cech¹ istotn¹ (rele-
wantn¹) w równym stopniu, maj¹ byæ traktowane równo, a wiêc wed³ug
jednakowej miary, bez zró¿nicowañ zarówno dyskryminuj¹cych, jak i fawo-
ryzuj¹cych”127. Z konstytucyjnej zasady równoœci128 wynika wiêc dla ustawo-
dawcy obowi¹zek równego traktowania obywateli i innych podmiotów.
Zasada ta wi¹¿e nie tylko, gdy ustawodawca ogranicza prawa lub wolnoœci,
ale tak¿e, gdy przyznaje prawa lub nak³ada obowi¹zki. W ka¿dym przy-
padku podmioty nale¿¹ce niew¹tpliwie do tej samej kategorii musz¹ byæ
traktowane równo, a podmioty nale¿¹ce do istotnie ró¿nych kategorii mog¹
byæ traktowane ró¿nie129.

Ocena zgodnoœci z zasad¹ równoœci wymaga wiêc ustalenia, czy mo¿li-
we jest wskazanie wspólnej, istotnej cechy faktycznej lub prawnej, uzasad-
niaj¹cej równe traktowanie podmiotów prawa130. Ustalenie takie musi byæ
dokonane w oparciu o cel i ogóln¹ treœæ przepisów, w których zawarte s¹
kontrolowane normy, w zwi¹zku z tym czêsto ma relatywny charakter. Nie
oznacza te¿ obowi¹zku ustawodawcy identycznego traktowania w prawie
ka¿dego z tych podmiotów i w ka¿dej sytuacji131.

Samo odstêpstwo od równego traktowania nie prowadzi jeszcze do
uznania wprowadzaj¹cych je przepisów za niekonstytucyjne. Trybuna³ Kon-
stytucyjny zwraca³ wielokrotnie uwagê, ¿e nierówne traktowanie podmio-
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125 T. Famulska, Sprawiedliwoœæ podatkowa, „Przegl¹d Podatkowy” 1996, nr 5, s. 3.
126 A. Gomu³owicz, Podatnik a pañstwo, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Procedury podatkowe –

gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu, Warszawa 2005, s. 63 i n., zob. J. Ma³ecki, Lex falsa lex
non est? [w:] A. Gomu³owicz, J. Ma³ecki (red.), dz. cyt., s. 67 i n.

127 Wyrok TK z dnia 5 listopada 1997 r., sygn. akt K 22/97, OTK ZU Nr 3-4/97, s. 370, wyrok TK
z dnia 26 wrzeœnia 1989 r., sygn. akt K 3/89, OTK w 1989 r., cz. 1, poz. 5; wyrok TK z dnia 28
listopada 1995 r., sygn. akt K. 17/95, OTK z 1995 r., s. 177, wyrok TK z dnia 20 paŸdziernika 1998 r.,
sygn. akt K 7/98, OTK ZU 1998, nr 6, s. 505; wyrok TK z dnia 18 grudnia 2000 r., sygn. akt K 10/00,
OTK ZU 2000, nr 8, poz. 298.

128 Art. 32 Konstytucji RP.
129 Por. A. Gomu³owicz, Zasada sprawiedliwoœci podatkowej..., s. 40 i n.
130 Wyrok TK z dnia 28 listopada 1995 r., sygn. akt K 17/95, OTK z 1995 r., cz. II, s. 182.
131 Wyrok TK z dnia 18 marca 1997 r., sygn. akt K 15/96, OTK ZU 1997, nr 1, s. 68.



tów podobnych nie musi oznaczaæ dyskryminacji lub uprzywilejowania,
a w konsekwencji niezgodnoœci z art. 32 Konstytucji RP132. Odst¹pienie od
zasady równoœci ma jednak zawsze charakter wyj¹tkowy i powinno byæ
dobrze uzasadnione. Je¿eli norma prawna traktuje odmiennie adresatów,
konieczna jest jeszcze ocena kryterium, na podstawie którego dokonano
owego zró¿nicowania. „Równoœæ wobec prawa to tak¿e zasadnoœæ wybrania
takiego, a nie innego kryterium ró¿nicowania podmiotów prawa”133. Wszel-
kie odstêpstwo od nakazu równego traktowania podmiotów podobnych
musi zawsze znajdowaæ podstawê w odpowiednio przekonywuj¹cych argu-
mentach.

Argumenty te musz¹, po pierwsze, pozostawaæ w bezpoœrednim zwi¹z-
ku z celem i zasadnicz¹ treœci¹ przepisów, w których zawarta jest kontro-
lowana norma, oraz s³u¿yæ realizacji tego celu i treœci. Innymi s³owy, wpro-
wadzone zró¿nicowania musz¹ mieæ charakter racjonalnie uzasadniony. Nie
wolno ich dokonywaæ wed³ug dowolnie ustalonego kryterium134. Po drugie,
argumenty te musz¹ mieæ charakter proporcjonalny, a wiêc waga interesu,
któremu ma s³u¿yæ ró¿nicowanie sytuacji adresatów normy, musi pozo-
stawaæ w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostan¹ naru-
szone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych. Po
trzecie, argumenty te musz¹ pozostawaæ w zwi¹zku z innymi wartoœciami,
zasadami czy normami konstytucyjnymi, uzasadniaj¹cymi odmienne trakto-
wanie podmiotów podobnych135. Trybuna³ zwraca uwagê, ¿e ró¿nicowanie
podmiotów prawa jest dopuszczalne na gruncie zasady równoœci, je¿eli jest
zgodne z zasad¹ sprawiedliwoœci spo³ecznej136, a tak¿e z innymi zasadami
konstytucyjnymi. Zostaje ono natomiast uznane za niekonstytucyjn¹ dys-
kryminacjê (uprzywilejowanie), je¿eli nie znajduje odpowiedniego pod-
trzymania w takich zasadach.

Nieuniknion¹ konsekwencj¹ ka¿dej zmiany przepisów dotycz¹cych sta-
tusu prawnego jednostki – jak zauwa¿y³ TK137 – jest wprowadzenie pewnych
podzia³ów wœród osób znajduj¹cych siê w podobnej sytuacji faktycznej, ale
w ró¿nym czasie, a przez to pod rz¹dami ró¿nych przepisów. Tym samym
ocena przestrzegania zasady równoœci (art. 32 Konstytucji) wymaga
uwzglêdnienia znacznego stopnia swobody ustawodawcy we wprowadza-
niu nowych regulacji prawnych. Gdyby potraktowaæ tê ideê restryktywnie,
to nowelizacja przepisów nie mog³aby prowadziæ do zmiany sytuacji praw-
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132 Wyrok TK z dnia 12 maja 1998 r., sygn. akt U 17/97, OTK ZU 1998, nr 3.
133 Wyrok TK z dnia 28 listopada 1995 r., sygn. akt K 17/95, OTK z 1995 r., cz. II, s. 182.
134 Wyrok TK z dnia 12 grudnia 1994 r., sygn. akt K 3/94, OTK z 1994 r., cz. II, s. 141.
135 Wyrok TK z dnia 23 paŸdziernika 1995 r., sygn. akt K 4/95, OTK z 1995 r., cz. II, s. 93.
136 Wyrok TK z dnia 3 wrzeœnia 1996 r., sygn. akt K 10/96, OTK ZU 1996, nr 4, s. 280-281; wyrok

z dnia 6 maja 1998 r., sygn. akt K. 37/97, OTK ZU 1998, nr 3, s. 200.
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nopodatkowej obywateli lub innych podmiotów. Szczególnie ujawnia siê ten
problem przy preferencjach podatkowych. Wprowadzenie zró¿nicowania
mo¿e mieæ bowiem zwi¹zek z innymi wartoœciami chronionymi konsty-
tucyjnie, przede wszystkim z wartoœci¹, jak¹ jest równowaga finansów
publicznych.

Ponoszenie ciê¿arów i œwiadczeñ publicznych, w tym w szczególnoœci
podatków, jest powszechnym (a nie tylko obywatelskim) obowi¹zkiem,
uregulowanym na poziomie konstytucyjnym138. Trybuna³ Konstytucyjny
zwraca uwagê, i¿ w dziedzinie prawa podatkowego zasada równoœci jest do-
datkowo uszczegó³owiona poprzez zasadê powszechnoœci opodatkowania.

Powszechnoœæ opodatkowania oznacza, ¿e podatek musi byæ œwiad-
czeniem, które nie jest ustanawiane tylko dla poszczególnych podmiotów,
ale dla wszystkich tych pomiotów ujêtych generalnie, u których wystêpuje
zjawisko rodz¹ce obowi¹zek podatkowy139. Zasadê powszechnoœci opodat-
kowania mo¿na rozpatrywaæ zatem w odniesieniu do tych podmiotów, które
mog¹ byæ uznane w œwietle podatkowych ustaw szczegó³owych za podat-
ników. „Ka¿dy” nie oznacza bowiem „wszyscy”. Decyduj¹cy charakter ma
zwi¹zanie podmiotu podatkowym stanem faktycznym140.

W doktrynie uzasadnia siê ingerencjê w sferê praw i wolnoœci ekono-
micznych przez pryzmat sposobu tej ingerencji i celu – powszechnego
obci¹¿enia dla dobra wspólnego. Pryzmat przedmiotowy powszechnoœci
zamyka siê w postulacie opodatkowania np. wszystkich dochodów, bez
wzglêdu na Ÿród³a pochodzenia przychodów141. Jednoczeœnie warto pod-
kreœliæ, ¿e przepisów dotycz¹cych obowi¹zków „finansowych” jednostki
wobec pañstwa nie mo¿na traktowaæ równolegle z konstytucyjnymi przepi-
sami o wolnoœciach i prawach cz³owieka i obywatela. S¹ to dwie p³aszczyzny
ca³kowicie od siebie niezale¿nie142. W prawie podatkowym ma miejsce
praworz¹dna, zgodna z Konstytucj¹ ingerencja pañstwa w stosunki maj¹t-
kowe jednostki. Jednoczeœnie Konstytucja okreœla, jakie elementy podatko-
wego stanu faktycznego wymagaj¹ regulacji ustawowej i narzuca ustawo-
dawcy tryb regulowania kwestii podatkowych143.

Podkreœla siê równie¿ w literaturze przedmiotu i w orzecznictwie, ¿e
naruszeniem zasady powszechnoœci, a przez to zasady sprawiedliwoœci, jest
ustanawianie przywilejów podatkowych.
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Trybuna³ Konstytucyjny stoi na stanowisku, i¿ ulgi podatkowe jako
odchylenie od zasady powszechnoœci podatku maj¹ charakter wyj¹tkowy,
a o zakresie ulg i zwolnieñ decyduj¹ nie tylko przes³anki prawne, lecz tak¿e
ekonomiczne i spo³eczne. Jednoczeœnie TK stwierdza, ¿e zmiana unor-
mowañ dotycz¹cych ulg podatkowych powoduj¹ca pogorszenie sytuacji
pewnej kategorii podatników nie stanowi sama przez siê naruszenia Konsty-
tucji144. Podkreœlenia wymaga tak¿e fakt, ¿e z art. 217 Konstytucji nie mo¿na
wywieœæ, aby obowi¹zkiem ustawodawcy nak³adaj¹cego podatek by³o jed-
noczesne wprowadzenie ulg i zwolnieñ od tego podatku. Zgodnie ze stano-
wiskiem przyjêtym w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, organy
w³adzy ustawodawczej, maj¹c szeroki zakres wyboru miêdzy ró¿nymi kon-
strukcjami zobowi¹zañ podatkowych, dysponuj¹ mo¿liwoœci¹ wykorzysta-
nia ulgi podatkowej jako instrumentu s³u¿¹cego realizacji polityki pañstwa
w danej dziedzinie ¿ycia spo³ecznego. Trybuna³ Konstytucyjny w swym
orzecznictwie wielokrotnie podkreœla³, ¿e zadanie parlamentu polega na
„kszta³towaniu polityki podatkowej w taki sposób, aby ustanowiony system
podatkowy zapewnia³ pañstwu systematyczne dochody umo¿liwiaj¹ce reali-
zacjê za³o¿onych wydatków, a jednoczeœnie wp³ywa³ na gospodarcze, socjal-
ne i spo³eczne zachowania podatników”145. Ta swoboda przys³uguj¹ca usta-
wodawcy szczególnie wyraŸnie rysuje siê w odniesieniu do kszta³towania
ulg i zwolnieñ podatkowych146. Tak wiêc zgodne z Konstytucj¹ pozostaje
zwolnienie podatkowe tylko niektórych podmiotów147. Jednoczeœnie nie
mo¿na nie zauwa¿yæ zró¿nicowania sytuacji faktycznej porównywanych
podmiotów korzystaj¹cych i niestosuj¹cych przywilejów podatkowych. Pod-
kreœliæ nale¿y, ¿e zró¿nicowanie zakresu ich obci¹¿eñ podatkowych nie
mo¿e mieæ znamion arbitralnoœci i dowolnoœci. Musi byæ oparte na obiek-
tywnych i racjonalnych przes³ankach. Tylko wówczas mo¿na stwierdziæ, ¿e
nie mo¿e byæ uznane za sprzeczne z zasadami sprawiedliwoœci spo³ecznej148.
Trybuna³ Konstytucyjny w swoim orzecznictwie wielokrotnie zajmowa³
stanowisko, i¿ zasada sprawiedliwoœci wymaga, aby „równych traktowaæ
równo”. Je¿eli sytuacja faktyczna ró¿nych grup podatników jest ró¿na co do
istotnych elementów, wobec tego dopuszczalne jest zró¿nicowanie ich sy-
tuacji prawnej.
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6. Uwagi koñcowe

Podkreœlenia wymaga, ¿e zarówno w literaturze polskiej, jak i zagra-
nicznej, podnosi siê problematykê zasad podatkowych i ich znaczenia dla
systemu podatkowego i dla prawa podatkowego. Ich rola jest uzale¿niona od
ich charakteru i mocy wi¹¿¹cej. W doktrynie podkreœla siê, ¿e prawo podat-
kowe nie mo¿e byæ ograniczane jedynie do przedmiotu swojego zaintereso-
wania, czyli podatku, ale powinno byæ pojmowane tak¿e jako zbiór zasad
i przepisów reguluj¹cych uprawnienie do pobierania podatków. Nadto
godne odnotowania jest stanowisko nauki, ¿e zasady ogólne prawa podatko-
wego stanowi¹ podstawowy warunek rozwoju tej ga³êzi prawa149. Stanowi¹
tak¿e w pewnym sensie remedium na kazuistykê i partykularyzm tego
prawa, powoduj¹ bowiem zintegrowanie tej dziedziny z ca³ym systemem
prawnym. Nie mo¿na tym twierdzeniom odmówiæ s³usznoœci, patrz¹c na
polskie prawo podatkowe, co potwierdza bogata literatura przedmiotu.
Powtarzaj¹c za A. Gomu³owiczem, nie mo¿na zrezygnowaæ z formu³owania
zasad i ich wykorzystywania dla oceny systemu podatkowego150.

Znaczenie zasad ujawnia siê tak¿e w kontekœcie permanentnych reform
polskiego systemu podatkowego. W sposób jednoznaczny i stanowczy akcen-
tuje siê liczne uchybienia i niedoskona³oœci poszczególnych konstrukcji
podatkowych. Nadmierny wp³yw partykularnych interesów, upolitycznienie
i brak ca³oœciowej koncepcji reformy, a tak¿e inne negatywne czynniki,
wymuszaj¹ niejako na œrodowisku naukowym poszukiwania scenariuszy
rozwi¹zañ stanowi¹cych odpowiedŸ na rzeczywistoœæ. Sformu³owanie nowych
propozycji musi siê jednak opieraæ na ogólnych za³o¿eniach, powszechnie
akceptowanych. St¹d powy¿ej przedstawione opracowanie ma charakter
instrumentarium, punktu wyjœcia bêd¹cego odniesieniem dla diagnozy
i propozycji zmian.

Wydaje siê, ¿e kluczow¹ rolê w tym zakresie odgrywa ustawa zasad-
nicza, z przepisów której mo¿na wywieœæ wprost zasady odnosz¹ce siê do
prawa podatkowego. Na tym tle nale¿y dostrzec tak¿e osi¹gniêcia doktryny,
nie mo¿na równie¿ pomin¹æ dorobku judykatury, przede wszystkim Trybu-
na³u Konstytucyjnego. Wa¿ne jednak, aby wypracowane zasady podatkowe
mog³y mieæ prze³o¿enie na proces legislacyjny – tworzenia prawa podat-
kowego, jego stosowania, a tak¿e na mechanizmy kontrolne151.

Analiza orzecznictwa TK przedstawiona powy¿ej stanowi jedynie próbê
zasygnalizowania bogatego dorobku judykatury. Nie jest wyczerpuj¹ca
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i z pewnoœci¹ wymaga dalszych prac badawczych. Prezentacja powy¿sza
potwierdza tezê, ¿e orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego ma znacz¹cy
wp³yw na kszta³t wspó³czesnych zasad podatkowych. Warto z ca³¹ moc¹
podkreœliæ wiêc, ¿e zasady wywodzone z Konstytucji sta³y siê kryterium
oceny obowi¹zuj¹cego prawa podatkowego, w tym sensie mo¿na stwierdziæ,
¿e poœrednio maj¹ wp³yw na jego kszta³t. Konstytucyjnie potwierdzone
zasady maj¹ tak¿e znaczenie, jako normy ogólne, dla wyk³adni prawa
podatkowego. Orzecznictwo TK zawiera bogaty materia³ jurydyczny doty-
cz¹cy interpretacji zasad konstytucyjnych, a poœrednio odnosi siê tak¿e do
klasycznych zasad podatkowych. Badaj¹c zachowanie konstytucyjnych
standardów w przepisach prawa podatkowego, Trybuna³ Konstytucyjny
wype³nia treœci¹ sformu³owane w Konstytucji zasady lub rekonstruuje (od-
kodowuje) ich treœæ z przepisów ustawy zasadniczej. Warto pamiêtaæ te¿
o istotnej roli orzecznictwa TK (szczególnie w okresie przed Konstytucj¹
z 1997 r.) w zakresie „cywilizowania” prawodawstwa podatkowego152.

S³owa kluczowe: zasady podatkowe, podatek, zasady legislacji podatkowej,
Trybuna³ Konstytucyjny

THE TAX PRINCIPLES IN A VIEW
OF THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL’S DECISIONS

S u m m a r y

The goal of this article is to reassess the issue of the tax principles within the
scope of tax law and in a view of the Constitutional Tribunal's decisions. The arti-
cle is an attempt to digest this issue. It begins with the definition and the role of
the tax principles and follows with an attempt to find an answer to the question
of a character of the constitutional principles and those derived from the deci-
sions of the Constitutional Tribunal. The crucial aspect of the article focuses first
of all on the principles of taxing established in the Polish Constitution (the power
to raise a tribute, the requirement of an act) and on the tax principles derived
from the constitutional norms, including those connected to the tax technique.
The special consideration was given to the principle of justice and to the princi-
ple of universality of taxing. Conducted analysis led to the conclusion that the
general rules of tax law are the main condition for a development of the this area
of law. They also serves a purpose of a remedy for casuistry and particularism of
this area of law due to their integrating factor to the whole legal system. The im-
portance of those rules is highlighted also in the view of the permanent reform of
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the Polish tax system. Based on the above, this articles outlines the achievements
of the doctrine and the work of judicature, especially the opinions of the Consti-
tutional Tribunal. The article supports the thesis that the Constitutional Tribu-
nal's decisions do influence the establishment of the modern tax rules in a very
substantial way due to the fact that the Constitutional Tribunal does include in
its opinions the way of interpretation of the constitutional principles that are
indirectly in reference to the classical tax rules.

Key words: tax rules, tax, principles of tax legislation, The Constitutional Tribu-
nal

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÍÀ ÔÎÍÅ ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÒÐÈÁÓÍÀËÀ

Ð å ç þ ì å

Öåëüþ ïðåäñòàâëÿåìîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ ðàññìîòðåíèå ïðîáëåìàòèêè íàëî-

ãîâûõ ïðèíöèïîâ ïðåäñòàâëÿåìûõ êàê â äîêòðèíå íàëîãîâîãî ïðàâà, òàê è â ñó-

äåáíîé ïðàêòèêå Êîíñòèòóöèîííîãî Òðèáóíàëà. Ðàáîòà ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêîé ñèñ-

òåìàòèçàöèè ýòîé ïðîáëåìàòèêè. Ñíà÷àëà áûëè ïðåäñòàâëåíû ïîíÿòèå è ðîëü

íàëîãîâûõ ïðèíöèïîâ. Äàëåå áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà îòâåòèòü íà âîïðîñ

î õàðàêòåðå êîíñòèòóöèîííûõ ïðèíöèïîâ è ïðèíöèïîâ, âûòåêàþùèõ èç ñóäåá-

íîé ïðàêòèêè Êîíñòèòóöèîííîãî Òðèáóíàëà. Âàæíûì ýëåìåíòîì ñòàòüè áûëî

îáðàùåíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü ê ïðèíöèïàì, êàñàþùèìñÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ âû-

ðàæåííîãî â Êîíñòèòóöèè ÐÏ, äàëåå ê íàëîãîâûì ïðèíöèïàì, âûòåêàþùèì èç

êîíñòèòóöèîííûõ íîðì, ñâÿçàííûõ ñ íàëîãîâîé òåõíèêîé. Îñîáîå âíèìàíèå

áûëî óäåëåíî ïðèíöèïó ñïðàâåäëèâîñòè è ñâÿçàííîìó ñ íèì ïðèíöèïó óíèâåð-

ñàëüíîñòè íàëîãîîáëîæåíèÿ. Ïðîâåäåííûå ðàññóæäåíèÿ ïîçâîëèëè ñäåëàòü

âûâîä, ÷òî îáùèå ïðèíöèïû íàëîãîâîãî ïðàâà ÿâëÿþòñÿ ïðåäïîñûëêàìè äëÿ

ðàçâèòèÿ ýòîé îòðàñëè ïðàâà. Îíè òàêæå ÿâëÿþòñÿ â íåêîòîðîì ñìûñëå ðåìåäè-

óì äëÿ êàçóèñòèêè è ïàðòèêóëÿðèçìà ýòîãî ïðàâà, òàê êàê ñëóæàò èíòåãðàöèè

ýòîé îòðàñëè ñ öåëîé ïðàâîâîé ñèñòåìîé. Âàæíîñòü ïðèíöèïîâ ïðîÿâëÿåòñÿ

òàêæå êàñàòåëüíî ïîñòîÿííûõ ïåðìàíåíòíûõ ðåôîðì ïîëüñêîé íàëîãîâîé ñèñ-

òåìû. Íà ýòîì ôîíå â äàííîé ñòàòüå áûëè ïîä÷åðêíóòî äîñòèæåíèÿ äîêòðèíû

è ñóäîóñòðîéñòâà â ïåðâóþ î÷åðåäü ÊÒ. Âñå âûøåñêàçàííîå ïîäòâåðæäàåò

òåçèñ, ÷òî ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà Êîíñòèòóöèîííîãî Òðèáóíàëà èìååò áîëüøîå

âëèÿíèå íà ôîðìó ñîâðåìåííûõ íàëîãîâûõ ïðèíöèïîâ. Ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà KT

èìååò áîãàòûé þðèäè÷åñêèé ìàòåðèàë, êàñàþùèéñÿ èíòåðïðåòàöèè êîíñòèòó-

öèîííûõ ïðèíöèïîâ è, êîñâåííî, òàêæå îòíîñèòñÿ ê êëàññè÷åñêèì íàëîãîâûì

ïðèíöèïàì.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàëîãîâûå ïðèíöèïû, íàëîã, ïðèíöèïû íàëîãîâîé ëåãèñëà-

òóðû, Êîíñòèòóöèîííûé Òðèáóíàë
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JOANNA MISZTAL-KONECKA* 0

EGZEKUCJA Z U£AMKOWEJ CZÊŒCI RUCHOMOŒCI

Wprowadzenie

Jednym ze sposobów egzekucji s¹dowej œwiadczeñ pieniê¿nych1 jest
egzekucja z ruchomoœci unormowana w art. 844-879 k.p.c.2 Pojêcie rucho-
moœci nie zosta³o na gruncie przepisów kodeksu postêpowania cywilnego
zdefiniowane, st¹d nale¿y stosowaæ w tym przypadku rozumienie tego
pojêcia wypracowane na gruncie kodeksu cywilnego3. Tymczasem równie¿
kodeks cywilny nie zawiera definicji ruchomoœci. Ustawodawca zdecydowa³
siê bowiem jedynie na przekazanie w art. 46 § 1 k.c. definicji nieruchomoœci.
W œwietle tego przepisu, nieruchomoœciami s¹ czêœci powierzchni ziemskiej
stanowi¹ce odrêbny przedmiot w³asnoœci (grunty), jak równie¿ budynki
trwale z gruntem zwi¹zane lub czêœci takich budynków, je¿eli na mocy
przepisów szczególnych stanowi¹ odrêbny od gruntu przedmiot w³asnoœci.
Katalog nieruchomoœci tworz¹ zatem nieruchomoœci gruntowe, budynkowe
i lokalowe, z tym ¿e dwie ostatnie grupy jedynie wyj¹tkowo, na mocy
przepisów szczególnych. W konsekwencji, zgodnie z opinio communis przyj-
muje siê, ¿e ruchomoœciami s¹ rzeczy niebêd¹ce nieruchomoœciami ani ich
czêœciami sk³adowymi4.

S T U D I A P R A W N I C Z E K U L
1 (49) 2012

0* Dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II.
1 Na temat pojêcia egzekucji s¹dowej zob. np. A. Marciniak, Egzekucja s¹dowa, [w:] B. Ho³yst
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cywilnego. Ksiêga pierwsza. Czêœæ ogólna, wyd. 8, Warszawa 2007, s. 183-197; W. J. Katner, [w:]



Warto zauwa¿yæ, ¿e w praktyce obrotu gospodarczego, a w konsek-
wencji równie¿ w toku postêpowania egzekucyjnego, czêsto wystêpuj¹
sytuacje, w których d³u¿nik nie jest jedynym w³aœcicielem rzeczy ruchomej,
do której wierzyciel pragnie skierowaæ egzekucjê (najczêœciej s¹ to przy-
padki, w których d³u¿nik wraz z inn¹ osob¹ naby³ w³asnoœæ rzeczy ruchomej;
w których zby³ udzia³ w prawie w³asnoœci ruchomoœci na rzecz innego
podmiotu, lub te¿ w przypadku zabezpieczenia wierzytelnoœci nast¹pi³o
przew³aszczenie na zabezpieczenie poprzez przeniesienie na rzecz kredy-
todawcy udzia³u w prawie w³asnoœci rzeczy, której zakup by³ kredytowany).
W³asnoœæ tej samej rzeczy mo¿e bowiem przys³ugiwaæ niepodzielnie kilku
osobom (wspó³w³asnoœæ – art. 195 k.c.). Wspó³w³asnoœæ jest albo wspó³w³as-
noœci¹ w czêœciach u³amkowych, albo wspó³w³asnoœci¹ ³¹czn¹ (art. 196 § 1 k.c.).

Przedmiotem naszego zainteresowania w ramach niniejszego artyku³u
bêd¹ jedynie przypadki wspó³w³asnoœci u³amkowej i ich znaczenie dla
przebiegu postêpowania egzekucyjnego w œwietle enigmatycznej – jak siê
oka¿e – normy art. 846 § 1 k.p.c., zgodnie z któr¹ egzekucja z u³amkowej
czêœci rzeczy ruchomej bêd¹cej wspó³w³asnoœci¹ kilku osób odbywa siê
w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomoœci, z zastrze¿eniem, ¿e
sprzeda¿y podlega tylko udzia³ d³u¿nika.

Zajêcie ruchomoœci

Egzekucja z ruchomoœci przebiega przez dwa stadia: zajêcie i sprzeda¿.
Pierwszym etapem egzekucji z ruchomoœci jest jej zajêcie (art. 845 k.p.c.).

Jak wynika z art. 845 § 2-2a k.p.c., ruchomoœæ mo¿e zostaæ zajêta, je¿eli
znajduje siê:

– we w³adaniu (ewentualnie wspó³w³adaniu) d³u¿nika,
– we w³adaniu wierzyciela, który skierowa³ do niej egzekucjê,
– we w³adaniu osoby trzeciej, która przyznaje, ¿e ruchomoœæ stanowi

w³asnoœæ d³u¿nika,
– we w³adaniu osoby trzeciej, która wyra¿a na to zgodê,
– we w³adaniu osoby trzeciej, która wprawdzie nie przyznaje, ¿e rucho-

moœæ stanowi w³asnoœæ d³u¿nika ani nie wyra¿a na to zgody, ale przepis
szczególny zezwala na zajêcie,
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– w przypadku egzekucji œwiadczeñ alimentacyjnych – tak¿e we w³a-
daniu osoby zamieszkuj¹cej wspólnie z d³u¿nikiem bez zgody tej osoby,
chyba ¿e przedstawi ona dowód, ¿e ruchomoœci s¹ jej w³asnoœci¹.

W³adanie, o którym mowa w art. 845 k.p.c., oznacza faktyczne dyspono-
wanie przedmiotem w³adania, bez wzglêdu na stosunek prawny w³ada-
j¹cego do tego przedmiotu5. Kwestia w³asnoœci jest przy zajêciu nieistotna6.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e komornik nie jest uprawniony do badania stosunku
prawnego, w jakim pozostaje d³u¿nik do ruchomoœci: czy jest jej w³aœci-
cielem, wspó³w³aœcicielem, u¿ytkownikiem, czy te¿ posiada j¹ bez tytu³u
prawnego7. W konsekwencji o dopuszczalnoœci prowadzenia postêpowania
egzekucyjnego z okreœlonej rzeczy rozstrzyga wy³¹cznie skuteczne zajêcie
danej rzeczy8, a nie prawo w³asnoœci rzeczy.

W œwietle art. 847 § 1 k.p.c., komornik dokonuje zajêcia przez wpisanie
ruchomoœci do protoko³u zajêcia. Odpis protoko³u zajêcia nale¿y dorêczyæ
d³u¿nikowi i wspó³w³aœcicielom zajêtej ruchomoœci, którzy nie s¹ d³u¿ni-
kami. Co wiêcej, d³u¿nik powinien przy zajêciu, a je¿eli jest nieobecny –
niezw³ocznie po otrzymaniu odpisu protoko³u zajêcia, wymieniæ komor-
nikowi znajduj¹ce siê w jego w³adaniu ruchomoœci, do których osobom
trzecim przys³uguje prawo ¿¹dania zwolnienia ich od egzekucji, ze wska-
zaniem adresów tych osób. Komornik zawiadomi o zajêciu osoby wskazane
przez d³u¿nika (art. 847 § 2 k.p.c.).

Nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e zajêciu podlega ca³a rzecz, a nie tylko udzia³
d³u¿nika. Równie¿ bowiem przy egzekucji z u³amkowej czêœci rzeczy rucho-
mej dokonuje siê zajêcia (ca³ej) rzeczy, a nie udzia³u wspó³w³aœciciela9. Warto
zwróciæ uwagê, ¿e w przypadku egzekucji z ruchomoœci brak przepisu
analogicznego do normy art. 1005 k.p.c., w œwietle której w razie egzekucji
z u³amkowej czêœci nieruchomoœci dokonuje siê zajêcia u³amkowej czêœci
nieruchomoœci, a nie ca³ej nieruchomoœci.

Nie mo¿na zatem w ca³oœci podzieliæ pogl¹du Z. Merchla, i¿ mimo
prowadzenia egzekucji z udzia³u, komornik musi zatem postêpowaæ z rzecz¹
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tak, jak gdyby zosta³a zajêta w ca³oœci10. Nie mamy bowiem do czynienia
z sytuacj¹ „jak gdyby rzecz zosta³a zajêta w ca³oœci”, lecz bez w¹tpienia rzecz
jest zajêta w ca³oœci.

Powiadomienie wspó³w³aœcicieli rzeczy o tocz¹cym siê postêpowaniu
egzekucyjnym ma na celu umo¿liwienie im podjêcia czynnoœci niezbêdnych
dla ochrony przys³uguj¹cych im praw. Wierzyciel, który sk³ada wniosek
o przeprowadzenie egzekucji z ruchomoœci d³u¿nika, czêsto nie okreœla
bowiem nawet dok³adnie ruchomoœci, z których ma byæ prowadzona egze-
kucja. St¹d te¿ w wielu sytuacjach nie ma ¿adnej wiedzy, ¿e zajête rucho-
moœci nie stanowi¹ w³asnoœci d³u¿nika, lub te¿ nie stanowi¹ jego wy³¹cznej
w³asnoœci. Co istotne, wierzyciel nie jest powiadamiany przez komornika
o tym, ¿e w toku zajêcia d³u¿nik wskaza³ wspó³w³aœcicieli ruchomoœci lub te¿
osoby, którym przys³uguje prawo ¿¹dania zwolnienia ruchomoœci od egze-
kucji.

Z chwil¹ powiadomienia o zajêciu rzeczy wspó³w³aœciciel mo¿e wnieœæ
skargê na czynnoœæ komornika, gdyby dosz³o do zajêcia z naruszeniem
przepisów proceduralnych (np. zajêto rzecz niebêd¹c¹ w posiadaniu d³u¿-
nika). Je¿eli jednak zajêcia dokonano z zachowaniem wymogów wskaza-
nych w art. 845 k.p.c., wspó³w³aœciciel rzeczy mo¿e podj¹æ dzia³ania maj¹ce
na celu ochronê jego praw do rzeczy jedynie w drodze podnoszenia zarzu-
tów materialnoprawnych. Skuteczne zajêcie danej rzeczy prowadzi bowiem
do zaspokojenia siê wierzyciela z niej bez wzglêdu na to, czy rzeczywiœcie
stanowi ona w³asnoœæ d³u¿nika, chyba ¿e osoba trzecia uzyska wyrok zwal-
niaj¹cy od zajêcia lub wierzyciel dobrowolnie zwolni j¹ od zajêcia.

W pierwszej kolejnoœci wspó³w³aœciciel powinien wyst¹piæ do wierzy-
ciela z ¿¹daniem ograniczenia egzekucji do udzia³u d³u¿nika egzekwo-
wanego w trybie art. 846 § 1 in fine k.p.c. Skierowanie tego ¿¹dania do
wierzyciela ma dwojakie znacznie. Przede wszystkim, umo¿liwia wykazanie
wobec wierzyciela, ¿e d³u¿nik egzekwowany nie jest jedynym w³aœcicielem
rzeczy, co mo¿e skutkowaæ z³o¿eniem przez wierzyciela komornikowi
wniosku o dokonanie sprzeda¿y jedynie udzia³u d³u¿nika w ramach prowa-
dzonej egzekucji. W takiej sytuacji interes wspó³w³aœciciela dozna pe³nego
zaspokojenia na skutek dobrowolnego ograniczenia egzekucji do udzia³u
d³u¿nika: jedynie udzia³ d³u¿nika zostanie zbyty, a gdyby zbywana w trybie
art. 846 § 2 k.p.c. by³a ca³a rzecz, jedynie wartoœæ zbytego udzia³u podlegaæ
bêdzie przekazaniu na zaspokojenie wierzyciela.

Gdyby zaœ wierzyciel nie uzna³ za zasadne ¿¹dania wspó³w³aœciciela
rzeczy do ograniczenia prowadzonej egzekucji jedynie do udzia³u d³u¿nika
egzekwowanego, wówczas wspó³w³aœciciel zmuszony bêdzie wytoczyæ
powództwo w trybie art. 841 § 1 k.p.c., zgodnie z którym osoba trzecia mo¿e
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w drodze powództwa ¿¹daæ zwolnienia zajêtego przedmiotu od egzekucji,
je¿eli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Nale¿y podkreœliæ,
¿e w literaturze i orzecznictwie nie jest kwestionowane stanowisko, i¿
wspó³w³aœciciel rzeczy zajêtej w toku egzekucji posiada status osoby trzeciej
w rozumieniu art. 841 § 1 k.p.c.11

Jedynie w toku postêpowania z art. 841 § 1 k.p.c. mo¿liwe jest roz-
strzygniêcie o dopuszczalnoœci zaspokojenia siê wierzyciela z danej rzeczy12.
St¹d te¿ osoba trzecia nie bêdzie mog³a zapobiec zaspokojeniu siê wierzy-
ciela z danej rzeczy, je¿eli nie przedstawi prawomocnego wyroku zwal-
niaj¹cego dan¹ rzecz od egzekucji lub choæby postanowienia o udzieleniu
zabezpieczenia tego powództwa w drodze zawieszenia postêpowania egze-
kucyjnego z danej rzeczy13. Dopiero uwzglêdnienie powództwa wspó³w³aœ-
ciciela spowoduje, ¿e postêpowanie egzekucyjne bêdzie w dalszej czêœci
prowadzone wy³¹cznie z u³amkowej czêœci ruchomoœci14, a nie z ca³ej
ruchomoœci.

Uprzednie wezwanie wierzyciela do zwolnienia od egzekucji udzia³u
w rzeczy nienale¿¹cego do d³u¿nika egzekwowanego chroniæ bêdzie
wspó³w³aœciciela rzeczy przed skutecznym zg³oszeniem w toku procesu
wniosku o przyznanie kosztów procesu od powoda w trybie art. 101 k.p.c.
Zgodnie z norm¹ tego przepisu, zwrot kosztów nale¿y siê pozwanemu
pomimo uwzglêdnienia powództwa, je¿eli nie da³ powodu do wytoczenia
sprawy i uzna³ przy pierwszej czynnoœci procesowej ¿¹danie pozwu. Brak
wezwania wierzyciela do ograniczenia egzekucji do udzia³u d³u¿nika
móg³by bowiem spowodowaæ, ¿e wierzyciel po dorêczeniu odpisu pozwu
uzna³by powództwo wspó³w³aœciciela i ¿¹da³ zas¹dzenia kosztów procesu.
Wniosek taki by³by tym bardziej zasadny, ¿e – jak wskazano wy¿ej –
wierzyciel nie musi wiedzieæ (i zwykle nie wie), ¿e zajêta ruchomoœæ stanowi
wspó³w³asnoœæ d³u¿nika i innych osób.

Nale¿y wykluczyæ natomiast mo¿liwoœæ stosowania jako œrodka obrony
wspó³w³aœciciela rzeczy przed prowadzon¹ egzekucj¹ skargi na czynnoœæ
komornika opartej na art. 846 § 1 in fine k.p.c. Skarga na czynnoœæ komornika
jest bowiem œrodkiem ochrony przed naruszeniami przepisów formalnych,
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a nie naruszeniami prawa materialnego15. Jak wskazano powy¿ej, komornik
nie jest uprawniony do badania tytu³u prawnego d³u¿nika do rzeczy –
podejmuje czynnoœci egzekucyjne jedynie w oparciu o ustalenie, w czyim
w³adaniu pozostaje zajêta rzecz (niezale¿nie od stanu prawnego). Ewen-
tualnie informacje co do rozbie¿noœci miêdzy stanem faktycznym (w³ada-
niem) a stanem prawnym (w³asnoœæ lub inne prawa do rzeczy) obliguj¹
komornika jedynie do dorêczenia protoko³u zajêcia (wspó³w³aœciciele rze-
czy) lub zawiadomienia o zajêciu (inne osoby).

Sprzeda¿ ruchomoœci lub udzia³u w ruchomoœci

W komentarzach do kodeksu postêpowania cywilnego wyra¿ane jest, bez
¿adnych zastrze¿eñ, stanowisko, ¿e mimo tego, i¿ w przypadku wspó³w³as-
noœci ruchomoœci zajêciu podlega ca³a rzecz, sprzeda¿y podlega tylko udzia³
d³u¿nika16. Jednoznacznie zw³aszcza K. Flaga-Gieruszyñska wyrazi³a pogl¹d,
¿e w celu prowadzenia egzekucji z u³amkowej czêœci ruchomoœci, nale¿y
przede wszystkim ustaliæ udzia³y poszczególnych wspó³w³aœcicieli, aby mo¿-
na by³o precyzyjnie okreœliæ udzia³ d³u¿nika, z którego bêdzie prowadzona
egzekucja17. Autorka nie okreœli³a jednak, jaki organ ani w jakim trybie
powinien dokonaæ tego ustalenia.

Pozostaje postawiæ pytanie, czy w przypadku braku wniosku wierzy-
ciela o ograniczenie dalszych czynnoœci egzekucyjnych jedynie do udzia³u
d³u¿nika egzekwowanego w zajêtej ruchomoœci komornik uprawniony jest
do okreœlania wysokoœci udzia³u d³u¿nika w ruchomoœci, a jeœli tak – w opar-
ciu o jakie dowody móg³by to czyniæ.

Przytoczone powy¿ej argumenty, odnosz¹ce siê do zwi¹zania komor-
nika wy³¹cznie faktem w³adania przez d³u¿nika zajêt¹ rzecz¹, wskazuj¹
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nego. Komentarz, red. A. Zieliñski, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 1371.



jednoznacznie, ¿e jedynym uprawnionym organem do badania prawa w³as-
noœci jest s¹d procesowy, przed którym zawis³a sprawa w trybie art. 841 k.p.c.
Komornik nie jest bowiem uprawniony do badania tytu³u d³u¿nika do
rzeczy, a tym bardziej do samodzielnego ustalania, jaki jest udzia³ d³u¿nika
we wspó³w³asnoœci rzeczy. Przyjêcie przeciwnego stanowiska upowa¿nia³o-
by komornika do rozstrzygania w postêpowaniu egzekucyjnym sporów
o w³asnoœæ rzeczy (istnienie wspó³w³asnoœci, wielkoœæ udzia³ów itp.), co jest
oczywiœcie niedopuszczalne.

Mo¿na wprawdzie wskazaæ, ¿e komornik w³adny jest w postêpowaniu
egzekucyjnym skierowaæ egzekucjê do u³amkowej czêœci nieruchomoœci, co
nie wymaga tak skomplikowanych dzia³añ wspó³w³aœcicieli w celu uzys-
kania ochrony przys³uguj¹cych im praw, jednak zagadnienie okreœlenia
udzia³u d³u¿nika w nieruchomoœci przedstawia siê zgo³a odmiennie ni¿
okreœlenie udzia³u d³u¿nika w ruchomoœci. Praktyka pokazuje, ¿e w przy-
padku nieruchomoœci ustalenie zakresu w³asnoœci d³u¿nika wymaga jedynie
zapoznania siê z treœci¹ wpisów w ksiêgach wieczystych lub dokumentach
w³asnoœci (akty w³asnoœci ziemi, akty nadania itp.), przy czym ksiêgi wie-
czyste prowadzi siê w³aœnie w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomoœci
(art. 1 ust. 1 k.w.i h.18), a równoczeœnie domniemywa siê, ¿e prawo jawne
z ksiêgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym,
zaœ prawo wykreœlone nie istnieje (art. 3 k.w.i h.). Podobnych regulacji
i rejestrów w odniesieniu do ruchomoœci brak, a zatem nie mo¿na stosowaæ
uproszczonych regu³ ustalania przez komornika prawa w³asnoœci rucho-
moœci i wielkoœci udzia³u przys³uguj¹cego d³u¿nikowi.

Z przeprowadzonych rozwa¿añ wynika, ¿e, mimo wydawa³oby siê
jasnego brzmienia art. 846 § 1 in fine k.p.c., sprzeda¿y podlega jedynie udzia³
nale¿¹cy do d³u¿nika egzekwowanego tylko wtedy, je¿eli wniosek taki
bêdzie pochodzi³ od wierzyciela (chodzi zarówno o wniosek z³o¿ony przed
zajêciem rzeczy, jak i po jej zajêciu, tak z w³asnej inicjatywy, jak i na skutek
¿¹dania wspó³w³aœciciela rzeczy niebêd¹cego d³u¿nikiem egzekwowanym)
albo w przypadku uwzglêdnienia powództwa przeciwegzekucyjnego
o zwolnieniu od egzekucji udzia³ów wspó³w³aœcicieli niebêd¹cych d³u¿-
nikami egzekwowanymi. W przeciwnym wypadku sprzeda¿y podlega ca³a
rzecz, zaœ ca³oœæ uzyskanych œrodków podlega przekazaniu na poczet zaspo-
kojenia wierzycieli d³u¿nika egzekwowanego.

W razie z³o¿enia wniosku przez wierzyciela lub w razie uwzglêdnienia
powództwa wspó³w³aœciciela wniesionego w trybie art. 841 § 1 k.p.c., docho-
dzi do realizacji normy procesowej art. 846 § 1 in fine k.p.c., zgodnie z któr¹
egzekucja z u³amkowej czêœci ruchomoœci nastêpuje co do zasady przez
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sprzeda¿ udzia³u d³u¿nika. Opinio communis wskazuje, ¿e sprzeda¿ udzia³u
d³u¿nika w trybie egzekucyjnym nie prowadzi do zniesienia wspó³w³as-
noœci, a nabywca staje siê wspó³w³aœcicielem rzeczy w miejsce d³u¿nika19.

Mimo ewentualnych w¹tpliwoœci mo¿na wskazaæ, ¿e egzekucja z u³am-
kowej czêœci rzeczy ruchomej nie jest pozbawiona praktycznego znaczenia.
Wprawdzie nie zawsze znajduj¹ siê osoby wyra¿aj¹ce gotowoœæ nabycia
w toku egzekucji udzia³u w rzeczy ruchomej, ale nie czyni to takiej egzekucji
bezprzedmiotow¹. Przede wszystkim nie jest wykluczone zg³oszenie przez
pozosta³ych – poza d³u¿nikiem – wspó³w³aœcicieli ¿¹dania, ¿eby sprzeda¿¹
w toku egzekucji zosta³a objêta ca³a rzecz, mo¿e bowiem le¿eæ w ich
interesie, a¿eby wyjœæ t¹ drog¹ z niepodzielnoœci (o tym w dalszej czêœci
wywodów). W takiej sytuacji egzekucja przedstawia siê, jeœli chodzi o szansê
jej powodzenia, tak samo jak egzekucja z ca³oœci ruchomoœci. W braku
takiego ¿¹dania oraz w braku nabywców zajêtego udzia³u wierzyciel mo¿e
przej¹æ ten udzia³ na swoj¹ rzecz w trybie art. 875 lub 877 k.p.c.; wówczas
niska cena przejêcia (trzy czwarte lub nawet po³owa sumy oszacowania)
stanowi dodatkowy bodziec dla d³u¿nika, ¿eby przez zap³atê wierzytelnoœci
zapobiec przejêciu, a dla wierzyciela stanowi pewn¹ rekompensatê za trud
zwi¹zany z tego rodzaju egzekucj¹.

Nabycie udzia³u w rzeczy ruchomej, której pozosta³ymi wspó³w³aœci-
cielami s¹ osoby dla wierzyciela obce, nie zaspokaja samo przez siê jego
interesów. Jednak¿e bêd¹c wspó³w³aœcicielem, mo¿e on z kolei wyst¹piæ
o zniesienie wspó³w³asnoœci rzeczy, w której naby³ udzia³ w wyniku egze-
kucji, w nastêpstwie zaœ tego postêpowania uzyskaæ ca³oœæ rzeczy lub sp³atê,
ewentualnie odpowiedni¹ czêœæ ceny uzyskanej ze sprzeda¿y rzeczy.

Sprzeda¿ w trybie art. 846 § 2 k.p.c.

W przypadku ograniczenia egzekucji do udzia³u d³u¿nika egzekwo-
wanego tak¿e nie jest wykluczone dokonanie sprzeda¿y ca³oœci ruchomoœci.
Artyku³ 846 § 2 k.p.c. przyznaje bowiem wspó³w³aœcicielom rzeczy ruchomej,
niebêd¹cym d³u¿nikami, prawo do ¿¹dania, aby zosta³a sprzedana ca³a rzecz
zajêta przez komornika. W œwietle przywo³anego przepisu, ¿¹danie takie
musz¹ zg³osiæ ³¹cznie wszyscy wspó³w³aœciciele rzeczy. Je¿eli brak takiego
zgodnego wniosku, zgodê mo¿e zast¹piæ orzeczenie s¹du wydane na pod-
stawie art. 199 k.c.20
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19 Zob. np. E. Wengerek, Postêpowanie..., s. 370.
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Skuteczne zg³oszenie ¿¹dania z art. 846 § 2 k.p.c. obliguje komornika do
sprzeda¿y ca³ej rzeczy, jako przedmiotu wspó³w³asnoœci. D. Zawistowski
s³usznie zauwa¿y³, ¿e art. 846 § 2 k.p.c. nie precyzuje, w jaki sposób komornik
powinien post¹piæ z kwot¹ uzyskan¹ ze sprzeda¿y ruchomoœci, w której
d³u¿nik mia³ udzia³. Zaproponowa³, z czym nale¿y siê bez zastrze¿eñ zgo-
dziæ, i¿ sum¹ uzyskan¹ z egzekucji, przeznaczon¹ dla zaspokojenia wierzy-
cieli d³u¿nika egzekwowanego, jest wy³¹cznie kwota odpowiadaj¹ca wyso-
koœci udzia³u d³u¿nika, a reszta kwoty uzyskanej ze sprzeda¿y przypada
pozosta³ym wspó³w³aœcicielom21.

Pozostaje postawiæ pytanie, czy decyzja wspó³w³aœcicieli rzeczy rucho-
mej bêdzie mia³a wp³yw na wysokoœæ op³at nale¿nych komornikowi.

W przypadku, w którym egzekucji podlegaæ bêdzie wy³¹cznie udzia³
d³u¿nika w prawie w³asnoœci ruchomoœci, oraz w sytuacji sprzeda¿y ca³ej
ruchomoœci wobec niedojœcia do ograniczenia egzekucji do udzia³u d³u¿nika
egzekwowanego, op³aty za czynnoœci komornika powinny zostaæ ustalone
w oparciu o treœæ art. 49 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach s¹dowych i egzekucji22. W myœl tego przepisu, w sprawach
o egzekucjê œwiadczeñ pieniê¿nych komornik pobiera od d³u¿nika op³atê
stosunkow¹, w wysokoœci 15% wartoœci wyegzekwowanego œwiadczenia,
jednak nie ni¿szej ni¿ 1/10 i nie wy¿szej ni¿ trzydziestokrotna wysokoœæ
przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego. Jak widaæ, op³ata jest niezale¿na
od czasu poœwiêconego przez komornika na przeprowadzenie egzekucji,
a tak¿e od wartoœci zbywanej ruchomoœci.

Odmiennie natomiast przedstawia siê zagadnienie wysokoœci op³at
komorniczych w razie dokonywania sprzeda¿y rzeczy ruchomej w celu
zniesienia wspó³w³asnoœci. Wówczas komornik pobiera op³atê sta³¹, w wyso-
koœci 3% przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego w gospodarce naro-
dowej w roku poprzednim, og³aszanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Moni-
tor Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak³adowym
funduszu œwiadczeñ socjalnych – za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê czynnoœci23.

Wydaje siê, ¿e w przypadku zbiegu egzekucji z udzia³u w prawie
w³asnoœci ruchomoœci z faktycznym zniesieniem wspó³w³asnoœci tej rucho-
moœci w drodze sprzeda¿y licytacyjnej komornikowi przys³ugiwaæ powinna
jedynie op³ata z art. 49 ust. 1 zd. 1 ustawy o komornikach s¹dowych
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21 D. Zawistowski, Komentarz do art. 846 Kodeksu postêpowania cywilnego, [w:] H. Dolecki,
H. Ciep³a (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 4, Warszawa 2011, Lex/el. To¿sam¹
propozycjê podali m.in. E. Wengerek (Postêpowanie..., s. 371) i M. Uliasz (dz. cyt., s. 1249), którzy
jednak nie wskazali, ¿e proponowane rozwi¹zanie nie ma jednoznacznej podstawy prawnej.

22 Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z póŸn. zm.
23 § 7 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokoœci

op³at za czynnoœci komorników niebêd¹ce czynnoœciami egzekucyjnymi, Dz. U. Nr 42, poz. 289.



i egzekucji. Za stanowiskiem takim przemawia fakt, i¿ podejmowane na
¿¹danie wspó³w³aœcicieli czynnoœci zbycia ca³ej rzeczy s¹ „pochodn¹” egze-
kucji œwiadczenia pieniê¿nego skierowanej do udzia³u d³u¿nika. Sprzeda¿
ca³ej ruchomoœci nie wymaga zaœ od komornika wiêkszego nak³adu pracy
ni¿ sprzeda¿ udzia³u w ruchomoœci.

Egzekucja z ruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad spadku do dzia³u
spadku

Odmiennie, ni¿ zauwa¿ono powy¿ej, przedstawia siê jednak sytuacja
w przypadku skierowania czynnoœci egzekucyjnych wobec ruchomoœci
wchodz¹cych w sk³ad spadku, który przypad³ kilku spadkobiercom. Zgod-
nie bowiem z art. 779 k.p.c., do egzekucji ze spadku konieczny jest, a¿ do
dzia³u spadku, tytu³ egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim spadko-
biercom. W razie wchodzenia ruchomoœci w sk³ad spadku, na podstawie
tytu³u egzekucyjnego przeciwko jednemu ze spadkobierców nie mo¿na
prowadziæ egzekucji z u³amkowej czêœci ruchomoœci spadkowej, albowiem
nie wiadomo, czy ta czêœæ przypadnie d³u¿nemu spadkobiercy24. Regulacja
stanowi zatem procesow¹ konsekwencjê norm prawa materialnego, a zw³asz-
cza art. 1034 k.c.

Jeœli zatem przed dzia³em spadku wierzyciel chcia³by skierowaæ egze-
kucjê do przedmiotu wchodz¹cego w sk³ad spadku, komornik powinien
odmówiæ dokonania zajêcia, gdyby zaœ do takiego zajêcia ju¿ dosz³o –
egzekucja powinna zostaæ umorzona25.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza obowi¹zuj¹cej regulacji przypadku, w którym
skierowano egzekucjê do ruchomoœci objêtej wspó³w³asnoœci¹ u³amkow¹
d³u¿nika egzekwowanego i osoby trzeciej, ukazuje, i¿ ka¿dorazowo zajêciu
podlega ca³a rzecz ruchoma, a nie jedynie udzia³ d³u¿nika egzekwowanego.
Co wiêcej, nawet po uzyskaniu przez komornika potwierdzenia, ¿e zajêta
rzecz stanowi w³asnoœæ (wspó³w³asnoœæ) osoby trzeciej, nie ma on upraw-
nienia do samodzielnego zwolnienia od egzekucji ca³oœci rzeczy lub udzia³u
w rzeczy. Informacja uzyskana przez komornika w tym zakresie skutkuje
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24 E. Wengerek, Postêpowanie..., s. 370.
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jedynie zawiadomieniem osoby trzeciej o mo¿liwoœci wniesienia powództwa
przeciwegzekucyjnego. Faktycznie zatem zastosowanie normy art. 846 § 1
in fine k.p.c., ograniczaj¹cej egzekucjê do udzia³u d³u¿nika, bêdzie efektem
z³o¿enia stosownego wniosku przez wierzyciela lub te¿ uwzglêdnienia
powództwa ekscydencyjnego, zwalniaj¹cego od egzekucji udzia³y pozo-
sta³ych wspó³w³aœcicieli.

S³owa kluczowe: egzekucja, œwiadczenia pieniê¿ne, ruchomoœæ, czêœæ u³am-
kowa ruchomoœci, udzia³, zajêcie, d³u¿nik, wspó³w³aœciciel, powództwo przeciw-
egzekucyjne

ENFORCEMENT OUT OF FRACTION OF A CHATTEL

S u m m a r y

The practical implementation of the Rule 846 of the Civil Procedure that
deals with the enforcement out of a fraction of a chattel seems to be a more com-
plex issue than it is perceived by the scholars. According to the Rule, enforcement
out of fraction of a chattel owned by several persons is conducted in accordance
with the rules of enforcement out of a chattel with a reservation that only a share
of a debtor is available for sale. The other co-owners do have a collective claim
that the whole item should be sold. There are no doubts that, no matter what are
the limits of the right of a debtor to the item, the whole item should be distrained
upon. At the same time a bailiff is not authorized to make his own assumption of
the debtor's rights to the item which means that a limitation of the enforcement
out of a share to a chattel can only be reached based on a motion of a creditor-an
initiator of the proceedings, or based on a court's decision that releases the shares
of co-owners-not subject to the enforcement, out of the enforcement. The lack of
the creditor's demand to limit the enforcement only to the debtor's share of the
item, with a passive demeanor of the co-owners, has to lead to a disposition of
the whole chattel and to a reservation the whole amount of price to settling
a creditor's claim.

Key words: enforcement, monetary consideration, chattel, fractional part of
a chattel, share, distraint, debtor, co-owner, against enforcement proceedings

ÂÇÛÑÊÀÍÈÅ Ñ ÄÐÎÁÍÎÉ ÄÎËÈ ÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Ð å ç þ ì å

Âîïðîñ î ðåàëèçàöèè íà ïðàêòèêå íîðìû ñò. 846 ÃÏÊ, êàñàþùåéñÿ âçûñêà-

íèÿ ñ äðîáíîé ÷àñòè äâèæèìîñòè äðîáíîé ÷àñòè äâèæåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ áîëåå
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ñëîæíûì, ÷åì ýòî áûëî ïðåäñòàâëåíî äî ñèõ ïîð ëèòåðàòóðå. Â ñîîòâåòñòâèè

ñ íîðìîé ýòîãî ïîëîæåíèÿ, âçûñêàíèå ñ äðîáíîé ÷àñòè äâèæèìîé âåùè, íàõî-

äÿùåéñÿ â ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè íåñêîëüêèõ ëèö, ïðîèñõîäèò â ïðåä-

óñìîòðåííîì ïîðÿäêå äëÿ âçûñêàíèÿ ñ äâèæèìîñòè, ñ îãîâîðêîé, ÷òî ïðîäàæå

ïîäëåæèò òîëüêî ÷àñòü äîëæíèêà. Äðóãèå ñîâëàäåëüöû èìåþò ïðàâî ïîòðåáî-

âàòü, ÷òîáû âñÿ âåùü öåëèêîì áûëà ïðîäàíà. Íå âîçíèêàåò íèêàêèõ ñîìíåíèé,

÷òî íåçàâèñèìî îò îáúåìà ïðàâà äîëæíèêà íà äâèæèìîñòü, íàëîæåíèþ àðåñòà

ïîäëåæèò âñÿ âåùü.

Â òî æå âðåìÿ ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü íå èìååò ïðàâà íà ïðîâåäåíèå ñàìîñ-

òîÿòåëüíîé îöåíêè ïðàâîìî÷èé äîëæíèêà íà âåùü, ïîýòîìó òîëüêî ïî òðåáîâà-

íèþ âçûñêàòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ õîçÿèíîì èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, èëè

æå â ðåçóëüòàòå ñóäåáíîãî ïîñòàíîâëåíèÿ, îñâîáîæäàþùåãî îò âçûñêàíèÿ äîëè

ñîâëàäåëüöåâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ âçûñêèâàåìûìè äîëæíèêàìè, ìîæåò îãðàíè÷èòü

âçûñêàíèå äî äîëè â ñîáñòâåííîñòè. Îòñóòñòâèå òðåáîâàíèÿ âçûñêàòåëÿ íà

îãðàíè÷åíèå âçûñêàíèÿ äî äîëè äîëæíèêà ïðè ïàññèâíîé ïîçèöèè ñîâëàäåëü-

öåâ äîëæíî ïðèâåñòè ê ñáûòó âñåé âåùè è ïðåäíàçíà÷åíèþ âñåé ïîëó÷åííîé

ñóììû íà óäîâëåòâîðåíèå òðåáîâàíèé âçûñêàòåëÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðèíóäèòåëüíîå âçûñêàíèå, äåíåæíîå ïîñîáèå, äâèæè-

ìîñòü, äðîáíàÿ äîëÿ äâèæèìîñòè, äîëÿ, íàëîæåíèå àðåñòà íà èìóùåñòâî, äîë-

æíèê, ñîñîáñòâåííèê, èñê ïðîòèâ ïðèíóäèòåëüíîãî âçûñêàíèÿ
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PIOTR STANISZ* 0

ORGANIZACJA I DZIA£ALNOŒÆ

KOMISJI EPISKOPATÓW WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Proces integracji europejskiej od swego pocz¹tku wzbudza³ ¿ywe zainte-
resowanie Koœcio³a katolickiego. U podstaw planów jednoczenia siê pañstw
Starego Kontynentu stanê³y m.in. koncepcje polityków, którzy w swej dzia-
³alnoœci wyraŸnie odwo³ywali siê do chrzeœcijañstwa1. Rodzenie siê europej-
skich idei integracyjnych by³o wspierane przez Piusa XII, a postêpy w reali-
zacji tych idei by³y uwa¿nie obserwowane przez kolejnych papie¿y. Wœród
nich wyró¿ni³ siê Jan Pawe³ II. Czêsto podejmuj¹c tematy europejskie,
odznacza³ siê zdecydowaniem w apelowaniu o oparcie przysz³oœci Starego
Kontynentu na fundamencie wartoœci duchowych, które sk³adaj¹ siê na
europejsk¹ to¿samoœæ2. Wyrazem uwagi, z jak¹ Stolica Apostolska traktuje
zachodz¹ce w Europie procesy integracyjne, sta³o siê ponadto akredyto-
wanie przy Wspólnotach jej przedstawiciela dyplomatycznego, do czego
dosz³o w 1970 r.3

Szanse i zagro¿enia wynikaj¹ce z tworzenia europejskich struktur
ponadpañstwowych zosta³y dostrze¿one równie¿ przez episkopaty poszcze-
gólnych pañstw Starego Kontynentu. Najwa¿niejsz¹ form¹ wspó³pracy tych
episkopatów w kwestiach zwi¹zanych z integracj¹ europejsk¹, oraz swego

S T U D I A P R A W N I C Z E K U L
1 (49) 2012

0* Dr hab., prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II.
1 Nale¿eli do nich: Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer i Robert Schuman. Zob. T. Pieronek,

Stolica Apostolska a Unia Europejska, [w:] H. Juros (red.), Europa i Koœció³, Warszawa 1997, s. 102-103;
T. Sieniow, Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie œwiatowej, [w:] A. Kuœ
(red.), Prawo Unii Europejskiej z uwzglêdnieniem Traktatu z Lizbony, Lublin 2010, s. 22-23.

2 Zob. A. Nicora, Religia i wolnoœæ religijna w Unii Europejskiej z punktu widzenia Stolicy
Apostolskiej, [w:] J. Krukowski, O. Theisen (red.), Kultura i prawo. Materia³y III Miêdzynarodowej
Konferencji na temat Religia i wolnoœæ religijna w Unii Europejskiej. Warszawa, 2-4 wrzeœnia 2002,
Lublin 2003, s. 32-38; J. Czaja, Stolica Apostolska wobec procesów integracyjnych w Europie, „Studia
Europejskie” 2001, nr 1, s. 81-100; T. Pieronek, dz. cyt., s. 105-108.

3 Zob. J. Krukowski, Unia Europejska a Koœció³ Katolicki. Zarys problematyki, „Roczniki Nauk
Prawnych” 2003, t. XIII, z. 1, s. 207; M. Rynkowski, Status prawny koœcio³ów i zwi¹zków wyzna-
niowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 139-141.



rodzaju ich przedstawicielstwem przy instytucjach wspólnotowych, od po-
nad trzydziestu lat jest Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.

Pocz¹tki dzia³alnoœci

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej zosta³a utworzona
w dniu 3 marca 1980 r. w Brukseli, gdzie do dzisiaj ma swoj¹ siedzibê.
Ostateczna decyzja o ustanowieniu tej formy wspó³pracy zosta³a podjêta
podczas zebrania biskupów reprezentuj¹cych episkopaty dziewiêciu pañstw
w pe³ni wówczas uczestnicz¹cych w procesach integracji europejskiej,
w obecnoœci nuncjusza apostolskiego przy Wspólnotach Europejskich4.

Szczególne uzasadnienie dla utworzenia omawianej organizacji stano-
wi³ apel sformu³owany w Dekrecie Soboru Watykañskiego II o pasterskich
zadaniach biskupów w Koœciele (Christus Dominus)5, aby „popieraæ stosunki
wzajemne miêdzy Konferencjami Biskupów ró¿nych narodów celem po-
mno¿enia i zabezpieczenia wiêkszego dobra” (nr 38)6. Natomiast obecnoœæ
nuncjusza apostolskiego przy Wspólnotach Europejskich na zebraniu za³o-
¿ycielskim w dniu 3 marca 1980 r. mo¿e byæ odczytana jako znak realizacji
normy wyra¿onej w wydanym przez Paw³a VI Motu Proprio Ecclesiae
Sanctae7, obliguj¹cej do uprzedzenia Stolicy Apostolskiej o ka¿dej sytuacji,
w której „czynnoœci lub powi¹zania” miêdzy Konferencjami Biskupów
„przybieraj¹ charakter miêdzynarodowy” (nr 41 § 4)8.

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej by³a drug¹ z kolei insty-
tucjonaln¹ form¹ ³¹cznoœci i wspó³pracy europejskich episkopatów. Dzie-
wiêæ lat wczeœniej zosta³a utworzona Rada Konferencji Episkopatów Europy
(Consilium Conferentiarum Episcopalium Europae9 – CCEE), obejmuj¹ca z za³o-

92 Piotr Stanisz

4 A. Nicora, Il ruolo della COMECE nel quadro dei rapporti tra Chiesa cattolica e Unione europea,
[w:] A. G. Chizzoniti (red.), Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali
nell’Unione europea, Milano 2002, s. 50.

5 Acta Apostolicae Sedis (dalej: AAS) 58(1966), s. 673-696; tekst polski: Sobór Watykañski II.
Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznañ 2002, s. 236-258.

6 Podobne wezwanie do wspó³pracy, ju¿ po utworzeniu Komisji Episkopatów Wspólnoty
Europejskiej, zapisano w kan. 459 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego (dalej: KPK). W póŸ-
niejszych latach zosta³o ono wyra¿one równie¿ w Motu Proprio Jana Paw³a II Apostolo suos (AAS
90(1998), s. 641-658; tekst polski: W. Kacprzyk, M. Sitarz (red.), Ustrój hierarchiczny Koœcio³a. Wybór
Ÿróde³, Lublin 2006, s. 286-301. Zob. A. Nicora, La Commissione degli Episcopati della Comunità
Europea, „Ius Ecclesiae” 1999, nr 11 s. 409-411 i 415.

7 AAS 58(1966), s. 757-787; tekst polski: W. Kacprzyk, M. Sitarz (red.), dz. cyt., s. 138-155.
8 Zob. te¿ kan. 459 § 2 KPK.
9 Zgodnie z obecnym Statutem: Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae. Zob.

Annuario Pontificio per l’anno 2010, Città del Vaticano 2010, s. 1105.



¿enia (a obecnie równie¿ de facto) Konferencje Biskupów ca³ego Konty-
nentu10. Po utworzeniu tej organizacji zaczêto zdawaæ sobie jednak sprawê
z tego, ¿e proces integracji europejskiej wymaga szczególnej uwagi i aktyw-
noœci Koœcio³a hierarchicznego. Coraz wyraŸniej uœwiadamiano sobie rów-
nie¿, ¿e do wype³nienia tej roli CCEE nie jest w³aœciwie predysponowana,
skupia bowiem przedstawicieli episkopatów wielu pañstw, które nie s¹
cz³onkami Wspólnot. W 1974 r., podczas spotkania delegatów episkopatów
pañstw cz³onkowskich Wspólnot Europejskich wyraŸnie postawiono postu-
lat utworzenia odrêbnej komisji, która stanowi³aby formê ich wspó³pracy
i mia³aby siê staæ partnerem dialogu prowadzonego z instytucjami wspólno-
towymi. Przedstawiona propozycja spotka³a siê z ostro¿n¹ reakcj¹ Stolicy
Apostolskiej, która zwraca³a uwagê, ¿e to do niej nale¿y utrzymywanie
relacji o charakterze prawnomiêdzynarodowym. Ze wzglêdu na powsta³e
w¹tpliwoœci, bezpoœrednim efektem omawianej inicjatywy biskupów by³o
utworzenie katolickiego biura informacyjnego, koncentruj¹cego siê na
zagadnieniach europejskich (Service d’Information Pastorale Européenne Catho-
lique – SIPECA). Jednak po kilku latach potrzebnej refleksji postulat utwo-
rzenia odrêbnej organizacji episkopatów pañstw cz³onkowskich Wspólnot
Europejskich uzyska³ aprobatê Stolicy Apostolskiej11.

Wraz z utworzeniem Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej,
w dniu 3 marca 1980 r. przyjêto równie¿ jej Statut12. Zapisano w nim (§ 1 i 3),
¿e organizacja ta zosta³a ustanowiona przez episkopaty pañstw cz³onkow-
skich Wspólnoty Europejskiej (œciœlej: Europejskiej Wspólnoty Gospodar-
czej). Fakt ten znalaz³ swoje odzwierciedlenie równie¿ w nazwie, której
³aciñska wersja – zgodnie ze Statutem z 1980 r. (§ 3) – brzmi: Commissio
Episcopatuum Communitatis Europensis (COMECE)13.
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10 Na temat CCEE pisz¹ m.in.: G. Feliciani, Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa
(CCEE) dopo gli avvenimenti del 1989, [w:] A. G. Chizzoniti (red.), dz. cyt., s. 57-82; M. Wijlens,
Structures for Episcopal Leadership for Europe. The CCEE and the ComECE, „The Jurist” 2001, t. 61,
s. 196-199. Do ukonstytuowania CCEE przyczyni³a siê nie tylko nauka Soboru Watykañskiego II,
ale równie¿ œwiadomoœæ kilkunastoletniego ju¿ wówczas istnienia Latynoamerykañskiej Rady
Episkopatów (Consejo Episcopal Latinoamericano – C.E.L.AM.), która zosta³a utworzona w 1955 r.
i jest najstarsz¹ ponadnarodow¹, instytucjonaln¹ form¹ wspó³pracy krajowych episkopatów.
Zob. J. I. Arrieta, Organismi episcopali a livello continentale, nazionale, regionalne e provinciale, [w:]
G. Feliciani (red.), Confessioni religiose e federalismo. Esperienze e prospettive, Bologna 2000, s. 96-101;
M. Wijlens, Exercising Collegiality in a Supra-National or Continental Institution such as the FABC,
CCEE, and ComECE, „The Jurist” 2004, t. 64, s. 168-204.

11 Zob. M. Wijlens, Structures..., s. 200-202.
12 Oryginaln¹ wersj¹ Statutu jest wersja francuskojêzyczna (M. Rynkowski, Status prawny

koœcio³ów..., s. 141, w przypisie). W³oskie t³umaczenie tego dokumentu, a tak¿e przyjêtego
w 1980 r. Regulaminu, opublikowa³ A. Nicora w aneksie do cytowanego wy¿ej opracowania La
Commissione..., s. 421-424.

13 Trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e w Motu Proprio Apostolo suos (przypis 33) u¿yto nazwy
Commissio Episcopatuum Communitatis Europaeae (zob. A. Nicora, La Commissione..., s. 413).



Zgodnie z pierwszym Statutem, za cel istnienia COMECE uznano wspie-
ranie, w duchu kolegialnoœci, coraz œciœlejszej jednoœci i wspó³pracy pomiê-
dzy episkopatami pañstw cz³onkowskich Wspólnoty Europejskiej oraz tych
episkopatów ze Stolic¹ Apostolsk¹ w dziele ewangelizacji prowadzonej
w kszta³tuj¹cej siê Europie i w zakresie spraw, które dotycz¹ Wspólnoty
Europejskiej (§ 1 i 3)14. Zadanie skoordynowanego d¹¿enia do realizacji tych
celów powierzono czterem organom COMECE: Komisji, Przewodnicz¹ce-
mu, Komitetowi Wykonawczemu oraz Sekretarzowi. Najwa¿niejsz¹ rolê
przyznano Komisji, rezerwuj¹c jej kompetencje i zadania, które w podob-
nych organizacjach powierzane s¹ zgromadzeniu plenarnemu15.

Statut z 1980 r. zosta³ przyjêty ad experimentum na okres trzech lat. W § 20
wyraŸnie przewidziano mo¿liwoœæ jego modyfikacji po up³ywie trzech lat
obowi¹zywania. Nie zmieniono go jednak przez trzy dziesiêciolecia, w trak-
cie których stale obowi¹zywa³ na zasadzie milcz¹cej prorogatio16.

Statut z 2011 r.

Efektywna dzia³alnoœæ organizacji, które nie s¹ wyposa¿one w ¿adne
uprawnienia w³adcze, niew¹tpliwie ma swoje Ÿród³o raczej w zdolnoœci do
elastycznego reagowania na zmieniaj¹c¹ siê sytuacje, ni¿ w rygoryzmie
unormowañ okreœlaj¹cych ich organizacjê17. Fakt utrzymania Statutu
z 1980 r. w niezmienionej formie przez okres trzydziestu lat istnienia
COMECE s³usznie poddawany by³ jednak krytyce. W tym czasie nie tylko
ujawniono braki i mankamenty rozwi¹zañ przyjêtych w 1980 r.18 Znacz¹co
rozwinê³a siê równie¿ dzia³alnoœæ COMECE, a ponadto zanotowano powa¿-
ne postêpy w realizacji europejskich procesów integracyjnych19.

Do przyjêcia nowego Statutu dosz³o w dniu 13 maja 2011 r. Tym razem
postanowienia okreœlaj¹ce zasady dzia³ania COMECE zosta³y oryginalnie
wyra¿one w jêzyku w³oskim. W³oski orygina³ zosta³ przy tym wyraŸnie
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14 Okreœlenie podstawowych jednostek redakcyjnych Statutu z 1980 r. jako paragrafów jest
umowne. Jednostki te nie zosta³y w ¿aden sposób dookreœlone i w tekœcie Statutu oznaczone s¹
jedynie cyframi arabskimi.

15 Na temat kompetencji i zadañ poszczególnych organów COMECE, zgodnie ze Statutem
z 1980 r., pisze G. Feliciani, La Commissione degli episcopati della Comunità europea (COM.E.C.E.),
[w:] S. Coglievina (red.), Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e
Chiesa cattolica, Milano 2010, s. 209-212.

16 A. Nicora, Il ruolo della COMECE..., s. 51.
17 Tam¿e, s. 51-52.
18 Wskazuje na nie G. Feliciani, La Commissione..., s. 209-213.
19 Zwraca na to uwagê A. Nicora, Il ruolo della COMECE..., s. 51-52.



uznany za tekst oficjalny (art. 24)20. Porównuj¹c nowy Statut z poprzednim
aktem okreœlaj¹cym zasady dzia³ania omawianej organizacji, mo¿na stwier-
dziæ, ¿e podobnie jak tamten zosta³ on wyposa¿ony w preambu³ê. Przy-
pomniano w niej okolicznoœci ustanowienia COMECE i jej pierwotne cele.
Natomiast kszta³tuj¹c formê i treœæ Statutu z 2011 r. wyraŸnie zadbano o to,
aby bardziej odpowiada³y one prawnemu charakterowi tego dokumentu.
Poszczególne postanowienia zgrupowano w artyku³y, które z kolei podzie-
lono na w³aœciwie oznaczone, mniejsze jednostki redakcyjne (ustêpy i litery).
Klarowniej okreœlono kompetencje poszczególnych organów, dokonuj¹c
zmiany nazwy dwóch z nich. Natomiast ustalaj¹c nowe unormowania
dotycz¹ce podejmowania decyzji przez organy kolegialne, s³usznie oparto
siê na kan. 119 KPK21.

W nowym Statucie zrezygnowano z u¿ywania ³aciñskiej nazwy oma-
wianej organizacji, wykorzystuj¹c jej w³oski odpowiednik: Commissione degli
Episcopati della Comunità Europea. Pewne zdziwienie musi budziæ jednak fakt,
¿e zmiany Statutu nie wykorzystano do zaktualizowania tej nazwy. Nadal
wykorzystuje siê w niej okreœlenie Comunità Europea (Wspólnota Europej-
ska), które jest nazw¹ nieistniej¹cego ju¿ bytu prawnego. Okreœlenie to
stosuje siê równie¿ w preambule. Tymczasem zgodnie z Traktatem o Unii
Europejskiej (w wersji ustalonej Traktatem z Lizbony), Wspólnota Euro-
pejska zosta³a zast¹piona przez Uniê Europejsk¹, która sta³a siê te¿ jej
nastêpc¹ prawnym (art. 1)22. Mo¿na by³oby oczywiœcie twierdziæ, ¿e mówi¹c
o „wspólnocie europejskiej”, nie u¿ywa siê tego okreœlenia jako nazwy
w³asnej i myœli siê o „wspólnocie pañstw europejskich”. Ignorowa³oby siê
w ten sposób jednak fakt, ¿e europejskie episkopaty spoza Unii nie s¹
w COMECE reprezentowane. Przeciwko przyjêciu takiego znaczenia oma-
wianego pojêcia przemawia równie¿ fakt, ¿e odnosz¹c siê w art. 2 Statutu do
zasad wspó³pracy COMECE z nuncjuszem akredytowanym w Brukseli,
okreœlono go jako nuncjusza apostolskiego przy Wspólnotach Europejskich
(Nunzio Apostolico presso le Comunità Europee). Komentuj¹c to sformu³owanie
trzeba ponadto stwierdziæ, ¿e z trzech istniej¹cych w przesz³oœci Wspólnot
istnieje dziœ tylko Europejska Wspólnota Energii Atomowej, pozostaj¹c
odrêbn¹ od Unii Europejskiej (choæ œciœle z ni¹ zwi¹zan¹) organizacj¹ miê-
dzynarodow¹23.
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20 W³oski orygina³ i angielskie t³umaczenie Statutu z 2011 r. jest dostêpne na stronie interne-
towej COMECE www.comece.eu/site/en/whoweare/statutes?SWS=20726433ccad36175ac4ec
598e94f1fe, [dostêp: 27 stycznia 2012 r.].

21 Na nieuzasadnione odchodzenie od tych regu³ na gruncie Statutu z 1980 r. zwraca³ uwagê
G. Feliciani, La Commissione..., s. 210-211.

22 Wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 83/2010, s. 13.
23 Zob. J. Barcz, Zasadnicze reformy strukturalne ustroju Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.),

Traktat z Lizbony. G³ówne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 61.



Natura prawna i cele

W Annuario Pontificio COMECE jest wymieniona w grupie organizacji,
które mo¿na okreœliæ jako miêdzynarodowe kolegia Konferencji Episkopa-
tów (Riunioni internazionali di Conferenze Episcopali)24. Trzeba jednak zauwa-
¿yæ, ¿e odró¿nia siê ona od pozosta³ych, wymienionych tam podmiotów. Jej
specyfika polega na tym, ¿e zarówno jej sk³ad, jak i cele, s¹ œciœle zwi¹zane
z okreœlon¹ organizacj¹ miêdzynarodow¹, tj. Uni¹ Europejsk¹25. Omawiana
organizacja jawi siê wiêc jako forma wspó³pracy episkopatów, reprezen-
towanych przez wskazanych przez nie przedstawicieli, w realizacji zadañ
pastoralnych, odnosz¹cych siê do kwestii zwi¹zanych z postêpuj¹c¹ inte-
gracj¹ europejsk¹. COMECE nie posiada natomiast ¿adnych uprawnieñ
prawodawczych i nie zajmuje pozycji hierarchicznie wy¿szej wobec krajo-
wych Konferencji Biskupów26.

Celem istnienia COMECE, zgodnie z art. 1 Statutu z 2011 r., jest d¹¿enie
w duchu kolegialnoœci do coraz œciœlejszej wspó³pracy episkopatów pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do kwestii pastoralnych,
które maj¹ zwi¹zek z rozwojem kompetencji i aktywnoœci tej¿e Unii. Bardziej
szczegó³ow¹ charakterystykê dzia³alnoœci omawianej formy wspó³pracy
episkopatów zawarto w preambule Statutu z 2011 r. (choæ w³aœciwszym
miejscem by³aby jego czêœæ artyku³owa). W ostatnim akapicie preambu³y
zapisano m.in., ¿e COMECE monitoruje dzia³alnoœæ Unii Europejskiej i infor-
muje o niej episkopaty Wspólnoty (raczej: Unii) Europejskiej oraz przeka-
zuje instytucjom europejskim opinie tych episkopatów w sprawach doty-
cz¹cych integracji europejskiej.

W Statucie z 2011 r. wyraŸnie przyjêto, ¿e wykonuj¹c w³asne zadania
pastoralne, COMECE wspó³pracuje z nuncjuszem apostolskim akredytowa-
nym w Brukseli, respektuj¹c szczególn¹ rolê, jak¹ posiadaj¹ prawnomiêdzy-
narodowe stosunki utrzymywane przez Stolicê Apostolsk¹. W celu zagwa-
rantowania poszanowania tych regu³ w praktyce COMECE postanowiono,
¿e przedstawiciel dyplomatyczny, reprezentuj¹cy Stolicê Apostolsk¹ wobec
instytucji unijnych, jest stale zapraszany na posiedzenia organów kolegial-
nych COMECE (art. 2 Statutu z 2011 r.). Przedstawione postanowienia
wyraŸnie nawi¹zuj¹ do tych, które zawarto w poprzednio obowi¹zuj¹cym
Statucie z 1980 r. Tworz¹c COMECE, powierzono jej bowiem jedynie zadania
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24 Zob. Annuario Pontificio per l’anno 2010, s. 1103. W Informatorze Konferencji Episkopatu
Polski za rok 2011 Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) oraz Komisja Episkopatów
Wspólnoty Europejskiej (COMECE) zosta³y okreœlone jako Europejskie Kolegia Biskupów. Zob.
Konferencja Episkopatu Polski. Informator 2011, Tarnów 2011, s. 20.

25 M. Wijlens, Exercising Collegiality..., s. 172; G. Feliciani, La Commissione..., s. 208.
26 A. Nicora, La Commissione..., s. 414.



pastoralne, zastrzegaj¹c przy tym, ¿e powinny byæ one realizowane w œcis³ej
³¹cznoœci ze Stolic¹ Apostolsk¹ i reprezentuj¹cym j¹ wobec Wspólnoty (Unii)
nuncjuszem. W wy³¹cznej kompetencji Stolicy Apostolskiej i nuncjusza od
pocz¹tku pozostawiano te relacje z instytucjami wspólnotowymi, które
podlegaj¹ prawu miêdzynarodowemu publicznemu (zob. § 2, 3, 11, 14, 15 i 20
Statutu z 1980 r.)27.

Realizuj¹c swoje zadania, COMECE jest statutowo zobowi¹zana rów-
nie¿ do wspó³pracy z Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy. W Statucie
z 1980 r. omawianej kwestii dotyczy³o jedynie generalne postanowienie,
zgodnie z którym „COMECE wspó³pracuje z CCEE” (§ 8). W nowym akcie,
stanowi¹cym podstawê dzia³alnoœci omawianej organizacji, postanowiono,
¿e „COMECE wykonuje swe funkcje w œcis³ej ³¹cznoœci z Rad¹ Konferencji
Episkopatów Europy (CCEE) i jej organami” (art. 18). Postanowienie to
nale¿y odczytywaæ w kontekœcie art. 5 zmodyfikowanego Statutu CCEE,
który zosta³ przyjêty w 1994 r. i uzyska³ aprobatê Kongregacji do Spraw
Biskupów w 1995 r.28 Przyjêto w nim, ¿e kwestie zwi¹zane ze wspó³prac¹
episkopatów pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, w sprawach doty-
cz¹cych Unii Europejskiej, zostaj¹ przekazane do zakresu dzia³ania COMECE.
Ona jednak powinna wykonywaæ powierzone jej zadania z zachowaniem
w³asnej natury, okreœlonej w jej Statucie, oraz w œcis³ej ³¹cznoœci z CCEE i jej
organami29. Trudno mieæ w¹tpliwoœci, ¿e zachowania zasady wzajemnej
lojalnoœci obu instytucji wymaga dobro Koœcio³a. Z jednej strony bowiem jest
jasne, ¿e rola COMECE staje siê niezast¹piona w sytuacji ci¹g³ego rozsze-
rzania siê zakresu spraw objêtych prawem unijnym. Z drugiej strony jednak
nie mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, ¿e wype³niane przez COMECE zadania musz¹
byæ realizowane ze œwiadomoœci¹ istnienia szerszego kontekstu i z uwzglêd-
nieniem racji podnoszonych przez biskupów spoza Unii Europejskiej. Zna-
kiem uwzglêdnienia tych uwarunkowañ w praktyce obu instytucji jest fakt,
¿e ich wspó³praca ma ju¿ d³ugoletnie tradycje30.

Zgodnie z unormowaniami przyjêtymi w 2011 r., COMECE zosta³a
zobowi¹zana do utrzymywania w³aœciwych relacji równie¿ z innymi organi-
zacjami, które zebrano w trzech grupach. W pierwszym rzêdzie zajêto siê
relacjami z organizacjami katolickimi (a przede wszystkim miêdzynaro-
dowymi formami ³¹cznoœci Konferencji Biskupów), których cele dotycz¹
dzia³alnoœci Unii Europejskiej. W odniesieniu do nich COMECE zosta³a
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27 Zob. tam¿e, s. 418. G. Feliciani wyra¿a pogl¹d, ¿e jednej z podstawowych przyczyn tak
d³ugiego obowi¹zywania Statutu przyjêtego w 1980 r. nale¿y upatrywaæ w delikatnoœci kwestii
podzia³u kompetencji pomiêdzy COMECE i nuncjuszem apostolskim przy Unii Europejskiej
(zob. G. Feliciani, La Commissione..., s. 213).

28 Zob. G. Feliciani, Il Consiglio..., s. 69.
29 Zob. A. Nicora, La Commissione..., s. 416-417; G. Feliciani, Il Consiglio..., s. 81-82.
30 Zob. A. Nicora, Il ruolo della COMECE..., s. 53-54.



zobowi¹zana do inicjowania i rozwijania ró¿nych form wspó³pracy (art. 19).
Nastêpnie w Statucie podjêto zagadnienie relacji maj¹cych charakter ekume-
niczny, utrzymywanych z organizacjami Koœcio³ów i wspólnot koœcielnych,
które w swej dzia³alnoœci podejmuj¹ problemy europejskie31. Z tymi pod-
miotami COMECE ma utrzymywaæ „konstruktywne relacje braterskie”
(relazioni fraterne e costruttive), aby wobec instytucji Unii Europejskiej wzmoc-
niæ si³ê oddzia³ywania wspólnie wypracowywanych stanowisk (art. 20).
W odniesieniu do kwestii dotycz¹cych europejskich procesów integracyj-
nych COMECE zosta³a zobowi¹zana równie¿ do przyjmowania postawy
otwartoœci na dialog z niechrzeœcijañskimi zwi¹zkami wyznaniowymi32.
Celem tego dialogu ma byæ zagwarantowanie wolnoœci religijnej w Europie
oraz promocja koncepcji europejskiego (unijnego) obywatelstwa, opartego
na poszanowaniu praw osoby ludzkiej, wzajemnej otwartoœci oraz spra-
wiedliwego i pokojowego wspó³istnienia (art. 21).

Cz³onkowie

Zgodnie ze Statutem z 2011 r., Komisjê Episkopatów Wspólnoty Euro-
pejskiej tworz¹ biskupi delegowani przez episkopaty pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej oraz arcybiskup Luksemburga. Episkopaty Danii, Szwecji
i Finlandii maj¹ jednak jednego wspólnego reprezentanta. Natomiast epis-
kopat Zjednoczonego Królestwa jest reprezentowany przez dwóch bisku-
pów, z których jeden nale¿y do Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, a drugi
do Konferencji Episkopatu Szkocji (art. 3 ust. 1). Nale¿y podkreœliæ, ¿e
okreœlaj¹c sk³ad Komisji, nieprzypadkowo postanowiono, ¿e wchodz¹cy
w jej sk³ad biskupi s¹ reprezentantami poszczególnych episkopatów, a nie
ich Konferencji. Nie wszystkie pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej
posiadaj¹ bowiem Konferencje Biskupów. Nie maj¹ ich: Cypr, Estonia,
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31 Do tego typu organizacji nale¿y zaliczyæ przede wszystkim Konferencjê Koœcio³ów Euro-
pejskich (CEC-KEK), która zosta³a utworzona w 1959 r. i zrzesza obecnie oko³o 170 koœcio³ów
i innych organizacji chrzeœcijañskich. J. £opatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu
pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ a podmiotami wyznaniowymi w kontekœcie doœwiadczeñ narodowych pañstw
cz³onkowskich, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2006, t. 9, s. 68-69. Inne organizacje chrzeœcijañ-
skie, które posiadaj¹ swoje biura i przedstawicielstwa w Brukseli, charakteryzuje M. Rynkowski,
Stosunki miêdzy Uni¹ Europejsk¹ (Wspólnotami Europejskimi) a Koœcio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi
i organizacjami koœcielnymi, ze szczególnym uwzglêdnieniem COMECE – Komisji Episkopatów Wspól-
noty Europejskiej, [w:] T. Dêbowski (red.), Koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe w stosunkach miêdzynaro-
dowych, Wroc³aw 2003, s. 72-74.

32 Szczególne zainteresowanie problemami europejskimi przejawiaj¹ nastêpuj¹ce organi-
zacje dzia³aj¹ce w ramach niechrzeœcijañskich zwi¹zków wyznaniowych: Konferencja Rabinów
Europejskich (Conference of European Rabbis) oraz Muzu³mañska Rada dla Wspó³pracy w Europie
(Muslim Council for Cooperation in Europe). Zob. M. Rynkowski, Statut prawny koœcio³ów..., s. 148-149.



Luksemburg oraz Dania, Finlandia i Szwecja. Natomiast na terenie Wielkiej
Brytanii dzia³aj¹ dwie Konferencje Biskupów (Anglii i Walii oraz Szkocji)33.
W przypadku Luksemburga, na terenie którego rezyduje tylko jeden biskup,
trudno zreszt¹ nawet mówiæ o „episkopacie”34.

Przyjmuj¹c nowe regu³y dzia³alnoœci COMECE w 2011 r., jednoznacznie
rozstrzygniêto w¹tpliwoœæ, która rodzi³a siê przy lekturze Statutu z 1980 r.
i dotyczy³a cz³onkostwa w tej organizacji. Wywo³ywa³o j¹ w szczególnoœci
brzmienie § 19 tego¿ Statutu, w którym do finansowania omawianej orga-
nizacji zobowi¹zano „Konferencje Biskupie”, okreœlaj¹c je jednoczeœnie jako
„cz³onków COMECE”35.

W art. 3 ust. 2 nowego Statutu potwierdzono rozwi¹zanie, zgodnie
z którym ka¿dy z uprawnionych episkopatów ma prawo swobodnego
wyznaczenia reprezentuj¹cego go biskupa na okres trzech lat (por. § 5
Statutu z 1980 r.). Sprecyzowano jedynie, ¿e reprezentanci poszczególnych
episkopatów mog¹ byæ zarówno biskupami diecezjalnymi, jak i biskupami
koadiutorami, pomocniczymi lub tytularnymi. WyraŸnie zdecydowano ponad-
to, ¿e raz dokonany wybór mo¿e zostaæ ponowiony (art. 3 ust. 3), a ka¿dy
z uprawnionych episkopatów mo¿e równie¿ spoœród nale¿¹cych doñ bis-
kupów wyznaczyæ zastêpcê swego reprezentanta w COMECE. Równie¿
w tym przypadku wybór jest dokonywany na okres trzech lat (art. 3 ust. 4).

Jedn¹ z konsekwencji cz³onkostwa w COMECE jest obowi¹zek wno-
szenia sk³adek, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zgromadzenie. Sk³adki
te – obok ewentualnych dochodów z posiadanego patrymonium – stanowi¹
zabezpieczenie normalnej aktywnoœci COMECE (art. 22 Statutu z 2011 r.)36.
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33 Zob. Annuario Pontificio per l’anno 2010, s. 1082-1100; G. Feliciani, La Commissione..., s. 209.
34 A. Nicora, La Commissione..., s. 413.
35 Na stronie internetowej COMECE w jej wersji anglo- i niemieckojêzycznej u¿ywa siê

jednak nazwy, w której mówi siê nie o episkopatach, lecz o ich Konferencjach (ang.: Commission
of the Bishops’ Conferences of the European Community; niem.: Kommission der Bischofskonferenzen der
Europäischen Gemeinschaft). Odmiennie jest w wersji francuskojêzycznej (Commission des Épisco-
pats de la Communauté Européenne). Zob. www.comece.eu; [dostêp: 27 stycznia 2012 r.].

36 W Statucie z 2011 r. nie powtórzono ju¿ unormowania przewiduj¹cego udzia³ Stolicy
Apostolskiej w finansowaniu dzia³alnoœci COMECE, a zw³aszcza jej Sekretariatu (zob. pkt 19
Statutu z 1980 r.). Na faktyczn¹ zmianê zasad finansowania dzia³alnoœci omawianej organizacji
ju¿ wczeœniej zwraca³ uwagê A. Nicora, Il ruolo della COMECE..., s. 54. Zgodnie z danymi
podawanymi w corocznych raportach z dzia³alnoœci COMECE, jej wydatki w ostatnich dwóch
latach przekracza³y milion euro: w 2010 r. wynios³y 1.020.000 € (Annual Report 2010, s. 17),
natomiast w 2009 r. osi¹gnê³y wysokoœæ 1.124.920 € (Annual Report 2009, s. 21). Zob. www.come-
ce.eu/site/en/activities/annualreports; [dostêp: 27 stycznia 2012 r.].



Organy

Zgodnie z art. 4 Statutu z 2011 r., organami COMECE s¹: Zgromadzenie
(Assemblea), Przewodnicz¹cy (Presidente), Komitet Sta³y (Comitato Permanente)
oraz Sekretarz Generalny (Segretario Generale). Za najwa¿niejszy z nich
nale¿y uznaæ Zgromadzenie, które zajê³o miejsce organu okreœlanego
uprzednio jako „Komisja”. Zmieniono tym samym sytuacjê, w której to samo
okreœlenie („komisja”) stosowane by³o zarówno na oznaczenie COMECE
jako ca³oœci, jak i jednego z jej organów (por. § 2 oraz § 4 i 6 Statutu
z 1980 r.)37.

Sk³ad i zadania Zgromadzenia zosta³y okreœlone w art. 5 Statutu z 2011 r.
Zgodnie z ust. 1 tego artyku³u, w sk³ad omawianego organu wchodz¹
biskupi bêd¹cy cz³onkami COMECE. Natomiast wœród zadañ Zgromadze-
nia, których katalog zawarto w ust. 2, na pierwszym miejscu wymieniono
podejmowanie decyzji koniecznych do realizacji celów stawianych przed
COMECE. Do zadañ omawianego organu zaliczono nastêpnie wybór Prze-
wodnicz¹cego oraz cz³onków Komitetu Sta³ego, a tak¿e mianowanie Sekre-
tarza Generalnego i wspó³uczestniczenie – wraz ze Stolic¹ Apostolsk¹ –
w procedurze jego wyboru38. Do Zgromadzenia nale¿y te¿ okreœlanie zadañ
i struktury Sekretariatu oraz ukierunkowywanie aktywnoœci Sekretarza
Generalnego, a tak¿e ewentualne ustanawianie zespo³ów roboczych na czas
okreœlony. Zadaniem Zgromadzenia jest ponadto akceptowanie publicznych
deklaracji, które anga¿uj¹ autorytet COMECE. Kolejne zadania omawianego
organu dotycz¹ materialnych aspektów funkcjonowania Komisji. Do niego
w³aœnie nale¿y zarówno troska o zabezpieczenie potrzebnych w tym celu
œrodków, jak i nadzór nad w³aœciwym administrowaniem tymi œrodkami
oraz akceptowanie corocznego preliminarza bud¿etowego i bilansu koñ-
cowego. Zadaniem Zgromadzenia jest równie¿ akceptowanie corocznego
raportu z dzia³alnoœci Komisji, przygotowywanego przez Sekretarza Gene-
ralnego. Zgromadzeniu zarezerwowano ponadto przyjmowanie zmian
w Statucie oraz okreœlanie i modyfikowanie regulaminu Komisji39.

Przedstawione postanowienia mo¿na oceniæ jako nale¿yte uszczegó³o-
wienie zadañ, jakie zgodnie ze Statutem z 1980 r. posiada³ organ okreœlany
wówczas jako Komisja, z utrzymaniem jego wiod¹cej roli w kierowaniu
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37 Na niew³aœciwoœæ tego rozwi¹zania zwraca³ uwagê G. Feliciani, La Commissione..., s. 209.
38 Wspó³udzia³ Stolicy Apostolskiej w wyborze Sekretarza Generalnego wynika z art. 14

Statutu.
39 Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. h Statutu z 2011 r., do dokonania zmiany Statutu wymagana jest

wiêkszoœæ 2/3 cz³onków Zgromadzenia. Przyjête w tym trybie modyfikacje maj¹ byæ nastêpnie
przedstawione Stolicy Apostolskiej w celu uzyskania recognitio.



dzia³alnoœci¹ COMECE40. Ca³kowit¹ nowoœci¹ s¹ natomiast unormowania
dotycz¹ce zadañ poszczególnych cz³onków Zgromadzenia. Zgodnie z art. 6
Statutu z 2011 r., maj¹ oni zapewniaæ w³aœciw¹ wymianê informacji pomiê-
dzy Komisj¹ Episkopatów Wspólnoty Europejskiej oraz ich w³asn¹ Kon-
ferencj¹ Biskupów. Z jednej strony s¹ wiêc zobowi¹zani do informowania
w³asnych Konferencji o dzia³alnoœci COMECE, z drugiej zaœ strony ich
zadaniem jest przedstawianie na forum COMECE opinii i stanowisk tych
Konferencji. Cz³onkowie Zgromadzenia s¹ równie¿ zobowi¹zani do poma-
gania biskupom w³asnego kraju w pe³nym zrozumieniu kulturalnego, praw-
nego i politycznego znaczenia Unii Europejskiej oraz w podejmowaniu
wspó³odpowiedzialnoœci za wynikaj¹ce st¹d zadania pasterskie. Powinni
równie¿ stymulowaæ w³asne Konferencje Biskupów, aby te podjê³y decyzje
o ustanowieniu adekwatnych instrumentów pozwalaj¹cych na rozwój ref-
leksji na temat podstawowych problemów zwi¹zanych z kompetencjami
Unii oraz na przedk³adanie COMECE wypracowanych refleksji i propozycji.

Okreœlaj¹c tryb prac Zgromadzenia, w Statucie z 2011 r. przyjêto, ¿e
zbiera siê ono przynajmniej dwa razy w roku i jest zwo³ywane przez
Przewodnicz¹cego, który decyduje o porz¹dku obrad (art. 7 ust. 1). Zwiêk-
szono tym samym wymagan¹ czêstotliwoœæ odbywania zwyczajnych posie-
dzeñ Zgromadzenia, które – zgodnie z § 1 Regulaminu z 1980 r. – mia³y siê
odbywaæ siê nie rzadziej ni¿ raz do roku41. Przewodnicz¹cemu zarezer-
wowano równie¿ zwo³ywanie nadzwyczajnych posiedzeñ Zgromadzenia.
Takie posiedzenie ma zostaæ zwo³ane na wniosek przynajmniej jednej
trzeciej cz³onków lub na ¿¹danie Komitetu Sta³ego, który decyduje w tej
sprawie wiêkszoœci¹ g³osów. Wnioskuj¹cy o zwo³anie nadzwyczajnego po-
siedzenia s¹ zobowi¹zani do wskazania zagadnieñ, które maj¹ byæ uwzglêd-
nione w porz¹dku obrad (art. 7 ust. 2).

Przyjmuj¹c Statut z 2011 r., znacz¹co uproszczono i zracjonalizowano
postanowienia dotycz¹ce kworum wymaganego do wa¿noœci posiedzeñ
najwa¿niejszego z organów COMECE oraz wiêkszoœci wymaganej do przyj-
mowania przezeñ uchwa³ (art. 7 ust. 2). Posiedzenia Zgromadzenia s¹ wa¿ne,
jeœli uczestniczy w nich przynajmniej po³owa jego cz³onków. Zrezygnowano
wiêc z rozró¿nienia kworum wymaganego do wa¿nego odbycia posiedzenia
w pierwszym oraz w drugim terminie (odpowiednio: 2/3 cz³onków oraz brak
jakiegokolwiek wymaganego kworum). W odniesieniu do uchwa³
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40 W katalogu zadañ Komisji, które zawarto w § 6 Statutu z 1980 r., uwzglêdniono: podej-
mowanie decyzji zmierzaj¹cych do realizacji celów COMECE, wybór Przewodnicz¹cego i cz³on-
ków Komitetu Wykonawczego, organizowanie i okreœlanie zadañ Sekretariatu oraz sprawo-
wanie kontroli nad wykorzystaniem œrodków pozostaj¹cych w dyspozycji COMECE.

41 Z raportów z dzia³alnoœci COMECE z lat 2008-2010 wynika jednak, ¿e ju¿ przed przy-
jêciem nowego Statutu utrwali³a siê praktyka odbywania tych posiedzeñ dwa razy do roku: na
wiosnê i w jesieni.



postanowiono natomiast, ¿e s¹ one przyjmowane bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹
g³osów bez wzglêdu na materiê, do której siê odnosz¹. Do tej pory w przy-
padku uchwa³ dotycz¹cych bli¿ej nieokreœlonych spraw „o zasadniczym
znaczeniu” wymagano wiêkszoœci 2/3 g³osów, natomiast w pozosta³ych
przypadkach ograniczano siê do zwyk³ej wiêkszoœci42.

W posiedzeniach Zgromadzenia z mocy prawa uczestniczy równie¿
Sekretarz Generalny, który nie ma jednak prawa g³osu. Bez prawa g³osu i na
zaproszenie Komitetu Sta³ego w posiedzeniach mog¹ braæ udzia³ równie¿
uznani eksperci, których obecnoœæ jest uzasadniona potrzeb¹ pog³êbienia
zagadnieñ podejmowanych w trakcie obrad (art. 7).

Najwa¿niejszym jednoosobowym organem COMECE jest jej Przewod-
nicz¹cy. Jest on wybierany przez Zgromadzenie spoœród jego cz³onków
(art. 8 Statutu z 2011 r.). Przyjmuj¹c nowy Statut, uproszczono zasady
wyboru Przewodnicz¹cego, które dotychczas by³y okreœlone w § 11 Regula-
minu z 1980 r. Do wa¿noœci wyboru nadal wymaga siê – co do zasady –
wiêkszoœci 2/3 g³osów. Gdyby jednak dwie pierwsze tury g³osowañ (a nie
trzy – jak wczeœniej) nie przynios³y efektów, o wyborze Przewodnicz¹cego
decyduje tura dodatkowa. Wyboru dokonuje siê w niej z odwo³aniem siê do
zwyk³ej wiêkszoœci, pomiêdzy dwoma kandydatami, którzy otrzymali uprzed-
nio najwiêksz¹ liczbê g³osów (ograniczenie liczby kandydatów bior¹cych
udzia³ w rundzie dodatkowej równie¿ jest nowoœci¹). Jeœli zaœ takich kandy-
datów jest wiêcej, wyboru dokonuje siê pomiêdzy dwoma posiadaj¹cymi
najd³u¿szy sta¿ w episkopacie.

Na gruncie obecnie obowi¹zuj¹cych postanowieñ statutowych utrzy-
mano regu³ê, zgodnie z któr¹ Przewodnicz¹cy jest wybierany na trzyletni¹
kadencjê. Zachowano równie¿ mo¿liwoœæ reelekcji tego samego biskupa,
chocia¿ w przeciwieñstwie do poprzednio obowi¹zuj¹cych unormowañ
maksymalnie j¹ ograniczono i przyjêto, ¿e mandat Przewodnicz¹cego mo¿e
byæ odnowiony tylko jeden raz (art. 8 ust. 2 Statutu z 2011 r.; por. § 9 Statutu
z 1980 r.).

Okreœlaj¹c zadania i kompetencje Przewodnicz¹cego, w Statucie
z 2011 r. odst¹piono od nazbyt ogólnych sformu³owañ, którymi pos³ugiwano
siê w unormowaniach dotychczas odnosz¹cych siê do jego pozycji prawnej.
W Statucie z 1980 r. by³ on okreœlany jako „moderator et promotor”, natomiast
wœród jego zadañ na zasadzie przyk³adu wskazano jedynie wspieranie
i osobiste nawi¹zywanie koniecznych kontaktów we wszystkich sprawach
nale¿¹cych do Komisji (§ 10). W art. 9 aktualnie obowi¹zuj¹cego Statutu
postanowiono natomiast, ¿e Przewodnicz¹cy reprezentuje COMECE, co
dotychczas nale¿a³o do prerogatyw Sekretarza Generalnego (por. § 17
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42 Na temat dotychczas obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ, ze zwróceniem uwagi na ich manka-
menty, pisze G. Feliciani, La Commissione..., s. 210.



Statutu z 1980 r.). Postanowiono tak¿e wyraŸnie, ¿e Przewodnicz¹cy kieruje
pracami COMECE oraz jest pierwszym uprawnionym do utrzymywania
potrzebnych kontaktów z instytucjami Unii Europejskiej.

Drugim – obok Zgromadzenia – kolektywnym organem COMECE jest
Komitet Sta³y (na gruncie Statutu z 1980 r. – Komitet Wykonawczy). W sk³ad
tego organu wchodzi Przewodnicz¹cy oraz czterech biskupów wybranych
przez Zgromadzenie spoœród jego cz³onków z uwzglêdnieniem zasady
odpowiedniej reprezentacji poszczególnych regionów geograficznych Unii
Europejskiej (art. 11 ust. 1 Statutu z 2011 r.). Porównanie tych postanowieñ
z rozwi¹zaniami stosowanymi na gruncie Statutu z 1980 r. prowadzi do
wniosku, ¿e w 2011 r. wprowadzono dwie istotne korekty. Sk³ad Komitetu
zosta³ rozszerzony do piêciu cz³onków (z czterech przewidzianych poprzed-
nio), co stanowi w³aœciw¹ odpowiedŸ na zrealizowane w miêdzyczasie
rozszerzenia Unii Europejskiej. Wa¿niejsze znaczenie ma jednak z pew-
noœci¹ druga modyfikacja, która polega na wy³¹czeniu Sekretarza General-
nego ze sk³adu omawianego organu (por. § 12 Statutu z 1980 r.). Poprzednio
obowi¹zuj¹ce w tej mierze rozwi¹zanie s³usznie uznawane by³o bowiem za
niew³aœciwe, przede wszystkim ze wzglêdu na fakt, ¿e – podlegaj¹c Komi-
tetowi Wykonawczemu i bêd¹c jego cz³onkiem – Sekretarz Generalny znaj-
dowa³ siê jednoczeœnie w pozycji kontroluj¹cego i kontrolowanego43.

Biskupi wybrani do Komitetu Sta³ego obok Przewodnicz¹cego pe³ni¹
z urzêdu funkcje jego zastêpców (Vice-Przewodnicz¹cych COMECE). Okres
nieprzerwanego pe³nienia takiej funkcji jest ograniczony do dwóch kadencji.
Komitet Sta³y zosta³ uprawniony i zobowi¹zany do wyznaczenia Pierwszego
Vice-Przewodnicz¹cego, który z urzêdu przewodniczy posiedzeniom Zgro-
madzenia oraz Komitetu Sta³ego, jeœli z tego zadania nie mo¿e siê wywi¹zaæ
Przewodnicz¹cy (art. 11 ust. 2 Statutu z 2011 r.).

Zadaniem Komitetu Sta³ego jest przygotowywanie zagadnieñ, które
powinny zostaæ przeanalizowane przez Zgromadzenie, zabezpieczanie reali-
zacji decyzji Zgromadzenia, publikowanie potrzebnych aktów i deklaracji,
kontrolowanie i inspirowanie w³aœciwego funkcjonowania Sekretariatu, a tak¿e
kontrola nad administrowaniem œrodkami COMECE oraz troska o utrzymy-
wanie w³aœciwej relacji pomiêdzy wydatkami i dostêpnymi œrodkami (art. 12
Statutu z 2011 r.). W porównaniu z poprzednio obowi¹zuj¹cymi unormo-
waniami zwraca uwagê fakt, ¿e w obecnym katalogu zadañ i kompetencji
Komitetu wyraŸnie podkreœlono odpowiedzialnoœæ tego organu za finan-
sowy wymiar funkcjonowania COMECE (por. § 13 Statutu z 1980 r.).

Okreœlaj¹c na nowo tryb prac Komitetu Sta³ego (dawniej: Komitetu
Wykonawczego), utrzymano rozwi¹zanie, i¿ zbiera siê on dwa razy do roku,
a ponadto zawsze wówczas, gdy Przewodnicz¹cy uzna to za stosowne.
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Dodano natomiast postanowienie, zgodnie z którym posiedzenie omawia-
nego gremium ma zostaæ zwo³ane równie¿ wówczas, gdy siê tego domagaj¹
przynajmniej trzej jego cz³onkowie (art. 13 Statutu z 2011 r., por. § 9
Regulaminu z 1980 r.).

Zgodnie ze Statutem z 2011 r., decyzje Komitetu s¹ podejmowane
wiêkszoœci¹ g³osów, z zastrze¿eniem, ¿e w razie równoœci g³osów decyduje
g³os Przewodnicz¹cego lub zastêpuj¹cego go Vice-Przewodnicz¹cego. Do
wa¿noœci posiedzenia omawianego gremium wymaga siê obecnoœci trzech
jego cz³onków. Zrezygnowano tym samym z nazbyt rygorystycznego
wymogu procedowania wy³¹cznie w pe³nym sk³adzie44. Pozostawiono nato-
miast przyznane Przewodnicz¹cemu prawo samodzielnego podejmowania
decyzji, jeœli odbycie posiedzenia Komitetu jest niemo¿liwe, a decyzja nie
mo¿e zostaæ od³o¿ona. W takiej sytuacji Przewodnicz¹cy jest jednak zobo-
wi¹zany do zasiêgniêcia opinii pozosta³ych cz³onków Komitetu (art. 13 ust. 2
Statutu z 2011 r.; por. § 10 Regulaminu z 1980 r.).

Podobnie jak w 1980 r., równie¿ w 2011 r. szczególn¹ uwagê poœwiêcono
w Statucie Sekretarzowi Generalnemu. Fakt ten nie mo¿e dziwiæ. Jest to
bowiem jedyny organ stale dzia³aj¹cy w Brukseli. O jego znaczeniu wymow-
nie œwiadczy fakt, ¿e w jego wyborze uczestniczy Stolica Apostolska. Wybie-
raj¹c spoœród trzech kandydatów wskazanych przez Zgromadzenie, wyzna-
cza ona prezbitera, który ma byæ przez nie mianowany (art. 14 ust. 1 Statutu
z 2011 r.; zgodnie z § 15 Statutu z 1980 r. Sekretarz Generalny by³ mianowany
przez Komisjê za uprzedni¹ zgod¹ Stolicy Apostolskiej). Kadencja Sekretarza
Generalnego trwa trzy lata. Ten sam prezbiter mo¿e pe³niæ funkcjê Sekre-
tarza Generalnego przez trzy kolejne kadencje (art. 14 ust. 2 Statutu z 2011 r.).

Definiuj¹c pozycjê Sekretarza Generalnego, w Statucie z 2011 r. posta-
nowiono, ¿e s³u¿y on Zgromadzeniu oraz Komitetowi Sta³emu i podlega
Przewodnicz¹cemu (art. 15). Za pomoc¹ nieco innych sformu³owañ powtó-
rzono tym samym unormowania zawarte w § 16 Statutu z 1980 r. Jednak
ca³okszta³t obecnie obowi¹zuj¹cych postanowieñ odnosz¹cych siê do Sekre-
tarza Generalnego pozwala na stwierdzenie, ¿e wyraŸniej podkreœlono jego
s³u¿ebn¹ rolê wobec pozosta³ych organów COMECE. W katalogu nale¿¹cych
do niego zadañ nie wyliczono generalnie ujêtego „reprezentowania COMECE”,
wyprowadzaj¹c s³uszne wnioski z faktu przyznania ju¿ tej kompetencji
Przewodnicz¹cemu. Stanowi¹c natomiast, ¿e do Sekretarza Generalnego
nale¿y utrzymywanie nale¿nych kontaktów z instytucjami Unii Europej-
skiej, sprecyzowano, i¿ prawo reprezentowania COMECE w takich sytua-
cjach mo¿e mu przys³ugiwaæ jedynie z delegacji Przewodnicz¹cego.
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44 Nadmierny rygoryzm tego postanowienia widoczny by³ zw³aszcza w zestawieniu z treœ-
ci¹ kan. 119 KPK oraz z przyznanym Przewodnicz¹cemu prawem do podejmowania decyzji
jednoosobowo, jeœli nie mo¿na zwo³aæ posiedzenia Komitetu. Zob. G. Feliciani, La Commissio-
ne..., s. 211.



Równie¿ pozosta³e zadania i kompetencje Sekretarza Generalnego zosta³y
w nowym Statucie doprecyzowane, chocia¿ nie dokonano w nich zmian
o charakterze substancjalnym. Do zadañ Sekretarza Generalnego zaliczono
wiêc przede wszystkim realizowanie wytycznych Przewodnicz¹cego i Komi-
tetu Sta³ego. Ma on równie¿ zapewniaæ kontakty z Nuncjatur¹ Apostolsk¹
przy Unii Europejskiej, z poszczególnymi Konferencjami Episkopatów,
z Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy i z innymi instytucjami, których
dzia³alnoœæ ma zwi¹zek z celami COMECE. Powinien ponadto utrzymywaæ
relacje ze sta³ym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy.
W zakresie zadañ Sekretarza Generalnego znajduje siê te¿ analizowanie
problemów dotycz¹cych kompetencji i dzia³alnoœci Unii Europejskiej,
a tak¿e kierunków ewolucji jej instytucji. Jego obowi¹zkiem jest przygo-
towywanie aktów i deklaracji dla Komitetu Sta³ego i Zgromadzenia, a tak¿e
zabezpieczanie mo¿liwoœci efektywnego odbywania przez nie posiedzeñ.
Sekretarz Generalny opracowuje tak¿e roczny raport z dzia³alnoœci COMECE,
administruje jej œrodkami oraz przygotowuje preliminarz bud¿etowy i rocz-
ny bilans koñcowy, przedstawiaj¹c Zgromadzeniu opinie i propozycje doty-
cz¹ce œrodków potrzebnych dla funkcjonowania tej organizacji. Do jego
zadañ nale¿y równie¿ troska o regularne informowanie episkopatów pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej i innych zainteresowanych podmiotów
o problemach maj¹cych wymiar europejski oraz o aktywnoœci COMECE
(art. 16 Statutu z 2011 r.; por. § 17 Statutu z 1980 r.).

Osobny przepis (art. 17) w Statucie z 2011 r. poœwiêcono Sekretariatowi
COMECE, w sk³ad którego wchodzi Sekretarz Generalny wraz ze swymi
wspó³pracownikami45. Utrzymano zasadê, zgodnie z któr¹ siedziba Sekre-
tariatu znajduje siê w Brukseli. Odnosz¹c siê do organizacji Sekretariatu – co
stanowi nowoœæ w porównaniu z poprzednio obowi¹zuj¹cymi unormowa-
niami – przyjêto, ¿e sk³adaj¹ siê nañ biura wyodrêbnione zgodnie z decy-
zjami Zgromadzenia na wniosek Sekretarza Generalnego. Nowoœci¹ jest
równie¿ wyraŸne przyznanie Sekretarzowi Generalnemu prawa wydawania
uwag i komentarzy Sekretariatu Generalnego COMECE na temat poszcze-
gólnych problemów odnosz¹cych siê do procesów decyzyjnych Unii Euro-
pejskiej. Zrozumia³e jest przy tym, ¿e wspomniane uwagi i komentarze maj¹
byæ zgodne ze stanowiskiem przyjmowanym przez Zgromadzenie i Komitet
Sta³y. Utrzymano natomiast obci¹¿aj¹cy pracowników Sekretariatu obo-
wi¹zek poszanowania poufnego charakteru decyzji i aktów administra-
cyjnych COMECE (art. 17 Statutu z 2011 r.; por. § 18 Statutu z 1980 r. oraz § 14
Regulaminu z 1980 r.).
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45 Zgodnie z danymi podawanymi na stronie internetowej COMECE, w Sekretariacie, poza
Sekretarzem Generalnym, pracuje 11 osób, www.comece.eu/site/en/whoweare/secretariat/
team; [dostêp: 27 stycznia 2012 r.].



Dzia³alnoœæ

Analizuj¹c dotychczasow¹ dzia³alnoœæ COMECE w kontekœcie posta-
nowieñ jej Statutów, mo¿na stwierdziæ, ¿e realizuje ona swoj¹ misjê przede
wszystkim poprzez monitorowanie unijnych procesów decyzyjnych odno-
sz¹cych siê do kwestii znajduj¹cych siê w zainteresowaniu Koœcio³a, badanie
istotnych dla Europy problemów o charakterze spo³ecznym, wype³nianie
zadañ informacyjnych wobec poszczególnych Konferencji Episkopatów oraz
przedstawianie i propagowanie stanowiska Koœcio³a w poszczególnych spra-
wach w ramach dialogu z instytucjami unijnymi i ró¿nego rodzaju inicja-
tyw46.

Monitorowaniu procesów zachodz¹cych w prawie i polityce Unii Euro-
pejskiej oraz badaniu kwestii o znaczeniu spo³ecznym s³u¿y nie tylko praca
Sekretariatu COMECE, ale te¿ dzia³alnoœæ specjalnie ustanawianych grup
roboczych oraz innych, podobnych gremiów. Jak wynika z raportów z dzia-
³alnoœci COMECE w latach 2008-2010, ugruntowan¹ ju¿ pozycjê posiadaj¹:
Komisja do Spraw Spo³ecznych (Social Affairs Commission), Grupa Robocza do
Spraw Migracji (Working Group on Migration), Grupa Refleksji na tematy
Bioetyczne (Bioethics Reflection Group) oraz Komisja do Spraw Prawnych
(Legal Affairs Commission). Natomiast do wype³niania okreœlonych i bardziej
szczegó³owych zadañ (jak np. przygotowanie memorandów o wolnoœci
religijnej oraz o niedyskryminacji lub przedyskutowanie kwestii zmiany
programu nauczania religii w szko³ach, do których uczêszczaj¹ dzieci urzêd-
ników unijnych) powo³uje siê ró¿ne grupy ad hoc.

Dla prezentowania stanowiska Koœcio³a w sprawach objêtych zainte-
resowaniem instytucji unijnych COMECE wykorzystuje utrwalone formy
dialogu miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a organizacjami religijnymi. Obowi¹zek
prowadzenia takiego dialogu wynika obecnie z art. 17 ust. 3 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej47. Wczeœniej dialog ten nie mia³ wyraŸ-
nych podstaw prawnych48. Nie znaczy to jednak, ¿e nie by³ prowadzony.
ZapowiedŸ zapocz¹tkowania go stanowi³ apel, z jakim w 1992 r. wyst¹pi³
Jacques Delors, ówczesny Przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej. Zaprosi³ on
przywódców religijnych do udzia³u w inicjatywie „Dusza dla Europy”.
Wyrazi³ równie¿ przekonanie, ¿e koniecznym warunkiem sukcesu integracji
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46 Zob. M. Wijlens, Structures..., s. 203-204; F. Leinemann, Commission des Episcopats de la
Communauté européenne (COMECE), [w:] A. G. Chizzoniti (red.), dz. cyt., s. 152.

47 Dz. Urz. UE C 83/2010, s. 47.
48 Trzeba jednak wspomnieæ, ¿e art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

stanowi powtórzenie art. I-52 ust. 3 Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy (Dz. Urz.
UE C 310/2004, s. 1). Ten ostatni przepis podzieli³ los ca³ego Traktatu i nie wszed³ w ¿ycie ze
wzglêdu na negatywne wyniki referendów przeprowadzonych w niektórych pañstwach cz³on-
kowskich Unii Europejskiej. Zob. J. £opatowska-Rynkowska, dz. cyt. s. 55-56.



europejskiej jest porozumienie na p³aszczyŸnie duchowej i uwzglêdnienie
w procesach integracyjnych wymiaru duchowego i etycznego49. W zwi¹zku
z tymi apelami, przy udziale COMECE, utworzono stowarzyszenie „Dusza
dla Europy” (Une Âme pour l’Europe), które – korzystaj¹c z finansowego
wsparcia z bud¿etu Unii Europejskiej – podjê³o inicjatywy zmierzaj¹ce do
realizacji celów nakreœlonych przez Delorsa50. Rola Koœcio³ów w budowaniu
spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz ich prawo do wnoszenia w³asnego wk³a-
du w proces rz¹dzenia Uni¹ Europejsk¹ zosta³y nastêpnie potwierdzone
w og³oszonej przez Komisjê Europejsk¹ w 2001 r. Bia³ej Ksiêdze na temat
rz¹dzenia Europ¹51.

Najbardziej spektakularn¹ i maj¹c¹ ju¿ kilkuletnie tradycje form¹ dia-
logu miêdzy Uni¹ Europejsk¹ oraz koœcio³ami i innymi organizacjami religij-
nymi s¹ obecnie coroczne spotkania przewodnicz¹cych trzech najwa¿niej-
szych instytucji unijnych (Parlamentu, Rady i Komisji) z przedstawicielami
wspólnot religijnych52. W spotkaniach tych aktywnie uczestnicz¹ przedsta-
wiciele COMECE, którzy dla przedstawienia g³osu Koœcio³a w ró¿nych
sprawach wykorzystuj¹ równie¿ spotkania przywódców religijnych z repre-
zentantami krajów sprawuj¹cych prezydencjê w Radzie Unii Europejskiej
oraz seminaria pozwalaj¹ce na dialog z cz³onkami Komisji Europejskiej.
Aktywnoœæ COMECE jako partnera dialogu z instytucjami unijnymi wyra¿a
siê ponadto w wykorzystywaniu mo¿liwoœci wynikaj¹cych z konsultowania
przez Komisjê Europejsk¹ planowanych przez ni¹ dzia³añ53.

D¹¿¹c do upowszechnienia stanowiska Koœcio³a w sprawach maj¹cych
wymiar europejski i wspó³dzia³aj¹c z instytucjami unijnym oraz
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49 F. Bokern, S. Lemmetyinen, V. Legrand, B. Maréchal, From Dialogue to Peacebuilding.
Perspectives for the Engagement of Religious Actors by the EU and the European People’s Party, Brussels
2009, s. 49; M. Rynkowski, Status prawny koœcio³ów..., s. 151.

50 M. Rynkowski podaje, ¿e w 1999 r. na realizacjê tych celów przeznaczono 155 tys. euro,
finansuj¹c dziêki tym œrodkom realizacjê 11 projektów (jak na przyk³ad organizacja seminarium
„Europa wobec boga pieniêdzy: globalizacja, rynki finansowe i duchowoœæ” czy sympozjum
„Dusza dla Europy: misja radiostacji chrzeœcijañskich” (M. Rynkowski, Status prawny koœcio³ów...,
s. 152). Zdaniem F. Bokern, S. Lemmetyinen, V. Legrand i B. Maréchal otrzymywane w prze-
sz³oœci przez Une Âme pour l’Europe dofinansowanie pozwala³o jednak oczekiwaæ wiêkszej
aktywnoœci tego stowarzyszenia (F. Bokern, S. Lemmetyinen, V. Legrand, B. Maréchal, dz. cyt., s. 49).

51 Dz. Urz. UE C 287/2001, s. 1. Zob. C. Mik, Czynniki religijny i etyczny w prawie i praktyce Unii
Europejskiej, [w:] J. Krukowski, O. Theisen (red.), dz. cyt., s. 137-138; J. Krukowski, Stosunek Unii
Europejskiej do religii i koœcio³ów, „Biuletyn” [Stowarzyszenia Kanonistów Polskich] 2007, nr 20,
s. 60-61.

52 W 2005 r. z przedstawicielami wspólnot religijnych spotka³ siê przewodnicz¹cy Komisji
Europejskiej. W kolejnym roku do³¹czy³ do niego przewodnicz¹cy Parlamentu, a od 2007 r.
w corocznym spotkaniu uczestniczy równie¿ przewodnicz¹cy Rady Unii Europejskiej. F. Bokern,
S. Lemmetyinen, V. Legrand, B. Maréchal, dz. cyt., s. 49.

53 Omówienie podejmowanej na tym polu aktywnoœci jest zawarte w corocznych raportach
z dzia³alnoœci COMECE. Zob. np. Annual Report 2010, s. 12-14.



organizacjami religijnymi, COMECE organizuje te¿ konferencje, w trakcie
których dyskutuje siê kwestie maj¹ce zwi¹zek z religi¹. W tym samym celu
COMECE w³¹cza siê równie¿ w spotkania organizowane przez inne pod-
mioty54.

Istotn¹ rolê odgrywa prowadzona przez COMECE dzia³alnoœæ publika-
cyjna. Jej efektem jest nie tylko edycja tematycznych publikacji zwartych55,
ale równie¿ uczestnictwo w redagowaniu w trzech jêzykach (angielskim,
francuskim i niemieckim) miesiêcznika „Europeinfos”, którego g³ównym
celem jest przybli¿anie problematyki europejskiej wiernym i hierarchom
z poszczególnych Koœcio³ów partykularnych56.

Podjêcie próby odpowiedzi na pytanie o stopieñ efektywnoœci dzia³añ
COMECE wymaga³oby odrêbnych studiów. Trudno mieæ jednak w¹tpli-
woœci, ¿e dzia³alnoœæ tej organizacji przyczynia siê nie tylko do formowania
sumieñ, ale te¿ wp³ywa na kszta³t obowi¹zuj¹cego w Unii Europejskiej
prawa. Zwracaj¹c uwagê na najwa¿niejsze osi¹gniêcia COMECE, podkreœla
siê, ¿e by³a ona jednym z promotorów wyraŸnego zobowi¹zania Unii Euro-
pejskiej do poszanowania wypracowanych w poszczególnych pañstwach
cz³onkowskich modeli relacji miêdzy instytucjami politycznymi i wspólno-
tami religijnymi57. Inicjatywa ta – wspierana przez ró¿ne podmioty koœciel-
ne, w tym przede wszystkim przez Stolic¹ Apostolsk¹ – doprowadzi³a do
przyjêcia tzw. Klauzuli o Koœcio³ach, tj. jednej z deklaracji (nr 11) zaakcepto-
wanych przez reprezentantów rz¹dów poszczególnych pañstw cz³onkow-
skich Unii Europejskiej w zwi¹zku z podpisaniem Traktatu Amsterdam-
skiego z 1997 r.58 Poniewa¿ na konferencji w Amsterdamie nie uda³o siê
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54 Tytu³em przyk³adu mo¿na zwróciæ uwagê, ¿e w 2010 r. COMECE by³a organizatorem lub
wspó³organizatorem blisko 10 konferencji i seminariów, poœwiêconych takim zagadnieniom,
jak na przyk³ad wspó³istnienie islamu i chrzeœcijañstwa w Europie, rola podmiotów religijnych
w zwalczaniu dyskryminacji religijnej, wolnoœæ religijna i wyzwania wynikaj¹ce z niej dla
podmiotów religijnych i Unii Europejskiej, zwalczania ubóstwa i spo³ecznego wykluczenia,
przes³anie encykliki Caritas in Veritate oraz przeœladowania chrzeœcijan. Annual Report 2010, s. 14.

55 Spoœród opracowañ wydanych w 2010 r. na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ te, które poœwiê-
cono miejscu wolnoœci religijnej w unijnej polityce zewnêtrznej (Religious Freedom. Pillar of the
Human Rights Policy in the external relations of the European Union, ss. 37) oraz zasadzie niedyskry-
minacji w prawie Unii Europejskiej (Developing Fair. Non-Discrimination EU Legislation, ss. 49).

56 „Europeinfos” jest periodykiem opracowywanym przez COMECE wespó³ z Katolickim
Centrum Europejskich Studiów i Informacji (Office Catholique d’Information et d’Initiative
pour Europe – OCIPE) w trzech wersjach jêzykowych (angielskiej, francuskiej i niemieckiej).
Obecnie publikowany jest w wersji elektronicznej jako newsletter (zob. www.comece.eu/euro-
peinfos/en/home).

57 Zob. F. Leinemann, Commission des Episcopats..., s. 153-154; M. Rynkowski, Status prawny
koœcio³ów..., s. 143; H. Juros, Europejskie dylematy i paradygmaty, Warszawa 2003, s. 163-164.

58 Dz. Urz. UE C 340/1997, s. 133. Na temat znaczenia tej Klauzuli pisz¹ m.in.: H. Juros,
Klauzula o Koœcio³ach w Uk³adzie Maastricht II, [w:] H. Juros (red.), Europa i Koœció³, Warszawa 1997,
s. 121-135; A. Przyborowska-Klimczak, Klauzula o Koœcio³ach w Traktacie Amsterdamskim z 1997



uzyskaæ zgody na wpisanie zasad wyra¿onych w deklaracji do któregoœ
z traktatów, w kolejnych latach COMECE w³¹czy³a siê w dyskusjê na temat
uwzglêdnienia treœci deklaracji w przepisach unijnego prawa pierwotnego59.
Dziêki temu, postanowienie zobowi¹zuj¹ce Uniê Europejsk¹ do poszano-
wania statusu przyznanego koœcio³om i innym organizacjom religijnym na
mocy prawa krajowego, wzbogacone o zobowi¹zanie Unii do prowadzenia
z tymi podmiotami „otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu”,
uwzglêdniono najpierw w Traktacie ustanawiaj¹cym Konstytucjê dla Euro-
py, a po jego odrzuceniu w referendach przeprowadzonych w niektórych
pañstwach cz³onkowskich – w Traktacie z Lizbony60.

Bezsporny, choæ trudny do zmierzenia, jest równie¿ wp³yw COMECE –
podobnie jak i innych brukselskich biur i przedstawicielstw wspólnot religij-
nych – na kszta³t niektórych unormowañ unijnego prawa pochodnego.
Przepisy tego prawa, reguluj¹c okreœlone dziedziny ¿ycia gospodarczego,
odnosz¹ siê niekiedy równie¿ do praw i obowi¹zków koœcio³ów i innych
zwi¹zków wyznaniowych, lub te¿ do uprawnieñ jednostki zwi¹zanych
z wyznawaniem wiary. Tego typu unormowania zawarto na przyk³ad
w dyrektywie nr 95/46 z 24 paŸdziernika 1995 r., która dotyczy ochrony osób
fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych oraz wolnego przetwa-
rzania tych danych61. Zignorowanie specyfiki koœcio³ów przy przygoto-
wywaniu tego aktu mog³o doprowadziæ do znacz¹cych i nieuzasadnionych
ograniczeñ przys³uguj¹cych im uprawnieñ. Nie mo¿e wiêc dziwiæ, ¿e w cza-
sie prac nad omawian¹ dyrektyw¹ koœcielne przedstawicielstwa w Brukseli
przejawia³y du¿¹ aktywnoœæ, przyczyniaj¹c siê do ostatecznego ukszta³to-
wania wyj¹tków od generalnego zakazu przetwarzania danych odnosz¹cych
siê do przekonañ religijnych lub filozoficznych poszczególnych osób62.
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roku, „Prawo – Administracja – Koœció³” 2000, nr 2-3, s. 43-56; G. Robbers, Europa e religione: la
dichiarazione sullo status delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali nell’atto finale del trattato di
Amsterdam, “Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica” 1998, nr 2, s. 393-396; P. Lewandowski,
La libertà religiosa nei Trattati dell’Unione Europea. Genesi, attualità e prospettive, Romae 2010,
s. 102-105.

59 G³osem w dyskusji na temat „artyku³u koœcielnego” w Traktacie Konstytucyjnym by³o
m.in. wspólne stanowisko CEC-KEK i COMECE z 27 wrzeœnia 2002 r. Churches and Religious
Communities in a Constitutional Treaty of the European Union. Zob. J. Opatowska-Rynkowska,
Instytucjonalizacja dialogu..., s. 54-55.

60 Traktat z Lizbony zmieniaj¹cy Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiaj¹cy Wspól-
notê Europejsk¹, Dz. Urz. UE 306/2007, s. 1. Na temat znaczenia postanowienia obliguj¹cego
Uniê Europejsk¹ do dialogu z koœcio³ami i innymi wspólnotami religijnymi pisz¹ m.in.: N. Doe,
Law and Religion in Europe. A Comparative Introduction, Oxford 2011, s. 251-254; P. Stanisz,
P. Sobczyk, Opinia prawna dotycz¹ca konsekwencji wejœcia w ¿ycie Traktatu z Lizbony dla polskiego
prawa wyznaniowego, „Przegl¹d Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 217-220.

61 Dz. Urz. WE L 281/1995, s. 31.
62 F. Bokern, S. Lemmetyinen, V. Legrand oraz B. Maréchal sugeruj¹, ¿e prace nad t¹

dyrektyw¹ wi¹za³y siê z najintensywniejsz¹ do tej pory interwencj¹ „koœcielnego lobby”



Podsumowanie

Analiza dzia³alnoœci prowadzonej przez COMECE w oparciu o posta-
nowienia kolejno obowi¹zuj¹cych Statutów z 1980 r. i 2011 r. pozwala na
stwierdzenie, ¿e utworzenie tej organizacji by³o nie tylko adekwatn¹ odpo-
wiedzi¹ na wyzwania wynikaj¹ce z postêpów europejskich procesów inte-
gracyjnych, ale równie¿ dobr¹ form¹ realizacji wskazañ Soboru Watykañ-
skiego II, który wezwa³ do popierania wzajemnych stosunków pomiêdzy
poszczególnymi Konferencjami Biskupów. Podstawowym celem istnienia
COMECE jest od ponad trzydziestu lat d¹¿enie do coraz œciœlejszej wspó³pra-
cy episkopatów pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej w sprawach pasto-
ralnych, zwi¹zanych z postêpem procesów integracyjnych. Cel ten jest
realizowany przede wszystkim przez monitorowanie dzia³alnoœci instytucji
Unii Europejskiej i informowanie episkopatów poszczególnych pañstw cz³on-
kowskich o kwestiach mog¹cych wp³yn¹æ na warunki dzia³alnoœci Koœcio³a
oraz przekazywanie tym instytucjom opinii Koœcio³a w sprawach zwi¹za-
nych z integracj¹ europejsk¹. Dziêki ró¿norodnoœci i elastycznoœci wyko-
rzystywanych form dzia³ania COMECE mo¿e byæ dziœ uznana nie tylko za
niezast¹piony instrument wsparcia poszczególnych episkopatów w podej-
mowaniu wyzwañ zwi¹zanych z integracj¹ europejsk¹, ale te¿ za jednego
z najwa¿niejszych koœcielnych interlokutorów instytucji unijnych.

S³owa kluczowe: Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE),
Unia Europejska, Konferencja Episkopatu, Prawo wyznaniowe

STRUCTURE AND WORK OF THE COMMISSION OF THE BISHOPS’ CONFERENCES
OF THE EUROPEAN COMMUNITY

S u m m a r y

Setting up the Commission of the Bishops’ Conferences of the European
Community (Commissio Episcopatuum Communitatis Europensis – COMECE)
in 1980 was an answer of the Episcopates of the member states of the then Euro-
pean Union to the challenges following from the progress of the integration pro-
cesses. It also constituted a form of fulfilling the recommendations of the Second
Vatican Council, which called for encouraging communication between various
Bishops’ Conferences “with a view to promoting and protecting the common
good”. Becoming part of the broader category of international forms of contact
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between the Bishops’ Conferences, COMECE was however unique from the be-
ginning in that it was the only collegial body whose composition and aims were
tightly connected with a particular international organization (first the European
Community and subsequently the European Union). The unique character of
COMECE also follows from its composition, which is not a simple corollary of
a certain number of Bishops’ Conferences existing in the European Union, but
rather reflects the justified aspiration to ensure the maximum representativeness
of this institution.

According to the two subsequent Statutes (of 1980 and 2011), the main objec-
tive of COMECE has been increasingly closer cooperation of the Episcopates of
the member states of the European Union in pastoral matters connected with the
progress of the integration processes. For over thirty years, this aim has primarily
been realized through monitoring the activity of the institutions of the European
Union and informing the Episcopates of the individual member states about the
issues that can influence the conditions of the activity of the Church, as well as
passing information to these institutions regarding the Church’s opinions in mat-
ters relating to European integration. Owing to the variety and flexibility of its
forms of activity, COMECE can be considered today not only as an indispensable
instrument of supporting particular Episcopates in undertaking challenges con-
nected with European integration, but also as one of the most important church
interlocutors of the institutions of the European Union.

Key words: Commission of the Bishops’ Conferences of the European Commu-
nity (COMECE), European Union, Bishops’ Conference, Ecclesiastical Law

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÅÏÈÑÊÎÏÀÒÎÂ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ

Ð å ç þ ì å

Ñîçäàíèå Êîìèññèè Åïèñêîïàòîâ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà (Commissio

Episcopatuum Communitatis Europensis – COMECE) â 1980 ãîäó áûëî îòâåòîì

Åïèñêîïàòîâ òîãî âðåìåíè ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà íà âîçíèêà-

þùèå çàäà÷è, ñâÿçàííûõ ñ äîñòèæåíèÿìè èíòåãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ. Òàêæå

ýòî áûëî ôîðìîé ðåàëèçàöèè ðåêîìåíäàöèé Âòîðîãî Âàòèêàíñêîãî Ñîáîðà, êî-

òîðûé ïðèçâàë ê ðàçâèòèþ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ðàçëè÷íûìè Êîíôåðåíöè-

ÿìè Åïèñêîïàòîâ ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ áîëüøåãî áëàãà. Âïèñûâà-

ÿñü â áîëåå îáøèðíóþ êàòåãîðèþ ìåæäóíàðîäíûõ ôîðì ñâÿçè Êîíôåðåíöèé

Åïèñêîïàòîâ COMECE ñ ñàìîãî íà÷àëà ïðèîáðåëà ñâîþ ñïåöèôèêó, áóäó÷è

åäèíñòâåííûì êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì òàêîãî òèïà, ñîñòàâ êîòîðîãî è öåëè

òåñíî ñâÿçàíû ñ îïðåäåëåííîé ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèåé (ñíà÷àëà ñ ñîäðó-

æåñòâîì, à çàòåì ñ Åâðîñîþçîì). Ñïåöèôèêà COMECE âûòåêàåò òàêæå èç åå

ñîñòàâà, êîòîðûé íå ÿâëÿåòñÿ ïðîñòûì ïîñëåäñòâèåì ñóùåñòâîâàíèÿ â Åâðî-

Organizacja i dzia³alnoœæ Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej 111



ïåéñêîì Ñîþçå îïðåäåëåííîãî ÷èñëà Êîíôåðåíöèè Åïèñêîïàòîâ, à ñêîðåå îò-

ðàæàåò ñïðàâåäëèâîå ñòðåìëåíèå ê ìàêñèìàëüíîé ðåïðåçåíòàòèâíîñòè ýòîãî

êîëëåãèóì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äâóìÿ ïîî÷åðåäíî äåéñòâóþùèìè Óñòàâàìè (îò 1980 ã.

è 2011 ã.), îñíîâíîé öåëüþ COMECE îïðåäåëåíî ïîñòîÿííîå ñòðåìëåíèå ê áî-

ëåå òåñíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó åïèñêîïàòîâ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ Åâðîïåéñêîãî Ñî-

þçà â ïàñòûðñêèõ âîïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ äîñòèæåíèÿìè èíòåãðàöèîííûõ ïðî-

öåññîâ. Óæå áîëåå òðèäöàòè ëåò îïðåäåëåííàÿ òàêèì îáðàçîì öåëü ðåàëèçóåòñÿ,

ïðåæäå âñåãî, ïóòåì ìîíèòîðèíãà äåÿòåëüíîñòè èíñòèòóòîâ Åâðîñîþçà è èí-

ôîðìèðîâàíèÿ åïèñêîïàòîâ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ î ïðîáëåìàõ, êîòî-

ðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà óñëîâèÿ äåÿòåëüíîñòè Öåðêâåé, è ïåðåäà÷è ýòèì èíñòè-

òóòàì ìíåíèÿ Öåðêâåé î äåëàõ, ñâÿçàííûõ ñ åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèåé.

Áëàãîäàðÿ ðàçíîîáðàçèþ è ãèáêîñòè èñïîëüçóåìûõ ôîðì äåÿòåëüíîñòè,

COMECE ñåãîäíÿ ìîæåò áûòü ïðèçíàíà íå òîëüêî íåçàìåíèìûì èíñòðóìåíòîì

ïîääåðæêè îòäåëüíûõ åïèñêîïàòîâ â ïðèíÿòèè âûçîâîâ, ñâÿçàííûõ ñ åâðîïåé-

ñêîé èíòåãðàöèåé, íî òàêæå çà îäèí èç âàæíåéøèõ öåðêîâíûõ ñîáåñåäíèêîâ ñî-

þçíûõ èíñòèòóòîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Êîìèññèÿ Åïèñêîïàòîâ Åâðîïåéñêîãî ñîþçà (COMECE),

Åâðîïåéñêèé Ñîþç, Êîíôåðåíöèÿ Åïèñêîïàòîâ, êîíôåññèîíàëüíîå ïðàâî
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WYST¥PIENIA KOÑCOWE W SPRAWIE THOMASA LUBANGI DYILO

PRZED MIÊDZYNARODOWYM TRYBUNA£EM KARNYM

(25-26 SIERPNIA 2011 R., HAGA)* 0

Wprowadzenie

Sprawa Thomasa Lubangi Dyilo dotyczy zarzutów wcielania i wer-
bowania dzieci poni¿ej 15 roku ¿ycia do grupy zbrojnej Force patriotique pour
la libération du Congo (FPLC) oraz wykorzystywania ich w dzia³aniach zbroj-
nych w konflikcie o charakterze miêdzynarodowym, maj¹cym miejsce od
wrzeœnia 2002 r. do 2 czerwca 2003 r., a tak¿e zarzutów wcielania i werbo-
wania dzieci poni¿ej 15 roku ¿ycia do si³ FPLC i wykorzystywania ich
w dzia³aniach zbrojnych w konflikcie o charakterze niemiêdzynarodowym
miêdzy 2 czerwca 2003 r. a 13 sierpnia 2003 r. Zbrodnie te s¹ zaliczane do
zbrodni wojennych. Elementem nieod³¹cznym zbrodni wojennych jest
wykazanie, ¿e zosta³y one pope³nione w ramach konfliktu zbrojnego.
W zale¿noœci od charakteru konfliktu, Statut Miêdzynarodowego Trybuna³u
Karnego (MTK) wyró¿nia zbrodnie wojenne pope³nione w ramach konfliktu
miêdzynarodowego lub konfliktu niemaj¹cego charakteru miêdzynarodo-
wego. Z tego powodu Prokurator MTK oddzielnie postawi³ zarzuty doty-
cz¹ce zbrodni wojennej pope³nionej w konflikcie miêdzynarodowym na
podstawie art. 8(2) (b) (xxvi) Statutu MTK oraz zbrodni wojennej pope³nionej
w konflikcie wewnêtrznym na podstawie art. 8(2) (e) (vii) Statutu MTK.

Thomas Lubanga Dyilo jest obywatelem Demokratycznej Republiki
Konga (DRK). Jest za³o¿ycielem dwóch ugrupowañ zbrojnych: Force Patrio-
tique pour la libération du Congo (FPLC) i jego od³amu zbrojnego Union des
Patriotes Congolais (UPC), który d¹¿y³ do uzyskania w³adzy w jednym z regio-
nów DRK – Ituri. Oskar¿ony uznany by³ tak¿e za g³ównego dowódcê si³
FPLC miêdzy wrzeœniem 2002 r. a koñcem wrzeœnia 2003 r. Izba Przygo-
towawcza MTK wyda³a nakaz aresztowania przeciwko Lubandze Dyilo dnia
10 lutego 2006 r. W dniu 17 marca 2006 r. Lubanga Dyilo zosta³ przekazany
do MTK, a decyzja o potwierdzeniu zarzutów zosta³a wydana przez Izbê

0* Przygotowane materia³y s¹ wynikiem udzia³u autorki w wyst¹pieniach koñcowych
w sprawie Lubangi, w dniach 25-26 sierpnia 2011 r., w siedzibie Miêdzynarodowego Try-
buna³u Karnego w Hadze. Udzia³ by³ mo¿liwy dziêki grantowi w ramach dotacji na
finansowanie dzia³alnoœci s³u¿¹cej rozwojowi m³odych naukowców oraz uczestników
studiów doktoranckich dla tematu „Rozwój instytucji miêdzynarodowego prawa karnego”.



Przygotowawcz¹ w dniu 29 stycznia 2007 r. Proces w jego sprawie rozpocz¹³
siê 26 stycznia 2009 r.

Po przedstawieniu sprawy przez kolejno: zespó³ Prokuratora MTK,
przedstawicieli pokrzywdzonych (118 osób jest reprezentowanych w proce-
sie) i zespó³ obroñców, w dniach 25-26 sierpnia 2011 r. w siedzibie Miêdzyna-
rodowego Trybuna³u Karnego w Hadze przedstawiono pierwsze w dzia-
³alnoœci MTK wyst¹pienia koñcowe. Szczególne znaczenie tych wyst¹pieñ
wynika tak¿e z udzia³u pokrzywdzonych w postêpowaniu i prezentacji
przez nich w³asnych wyst¹pieñ koñcowych. Wyst¹pieniom tym przypisuje
siê historyczne znaczenie, o czym mo¿e œwiadczyæ udzia³ w nich, po stronie
Prokuratora MTK, Prokuratora Trybuna³u Norymberskiego – Benjamina
Ferencza i s³owa przez niego wypowiedziane w dniu 25 sierpnia 2011 r.
podczas wyst¹pieñ koñcowych: „it is a slow awakening of human concious” (to
jest powolne przebudzenie ludzkiego sumienia).

Wyst¹pienia koñcowe mia³y miejsce przed Izb¹ Procesow¹ w sk³adzie:
sêdzia przewodnicz¹cy – sir Adrian Fulford, Elizabeth Odio Benito, René
Blatmann. Podczas wyst¹pieñ koñcowych Urz¹d Prokuratora reprezen-
towali – Fatou Bensouda (obecnie wybrana na Prokuratora MTK), Manoj
Sachevea, Nicole Samson, Olivia Struyven, Timothy McCormack i wspom-
niany Benjamin Ferencz. Interesy pokrzywdzonych reprezentowali: Paolina
Massidda – jako przedstawiciel Biura do spraw Pokrzywdzonych i Œwiad-
ków MTK, Corine Babita Buyangandu, Paul Kabongo Tschibangu, Joseph
Keta Orwinyo, Franck Muleda, Luc Walleyn. Oskar¿onego zaœ reprezen-
towali: Catherine Mabile i Jean-Marie Biju-Duval.

Kolejnoœæ wyst¹pieñ koñcowych by³a nastêpuj¹ca: w dniu 25 sierpnia
2011 r. swoje wyst¹pienia prezentowa³a strona Prokuratora oraz pokrzyw-
dzeni, zaœ w dniu 26 sierpnia 2011 r. wyst¹pienia prezentowali obroñcy
Thomasa Lubangi Dyilo.

Otwieraj¹c posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2011 r. sêdzia Fulford pouczy³
strony o przys³uguj¹cym im czasie i konsekwencjach jego przekroczenia, tj.
odebraniu czasu kolejnej osobie z zespo³u, a tak¿e o zg³oszeniu przez obronê
zamiaru z³o¿enia niezaprzysiê¿onego oœwiadczenia przez oskar¿onego.

Wyst¹pienia koñcowe zespo³u Prokuratora

Pierwsz¹ osob¹, która zabra³a g³os ze strony Urzêdu Prokuratora, by³a
Fatou Bensouda – obecnie wybrana przez Zgromadzenie Pañstw-Stron
Statutu MTK na g³ównego Prokuratora MTK. Podczas wyst¹pienia pod-
sumowano przedstawione w toku postêpowania dowody. Fatou Bensouda
przypomnia³a, ¿e zarzuty wobec oskar¿onego dotycz¹ wydarzeñ, które
mia³y miejsce miêdzy 1 wrzeœnia 2002 r. a 13 sierpnia 2003 r. Zauwa¿ono, ¿e
Thomas Lubanga Dyilo dzia³a³ w ramach planu rekrutowania wspólnie
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z innymi dzieci poni¿ej 15 roku ¿ycia do si³ zbrojnych. Dzieci by³y szkolone
w oko³o 20 obozach w rejonie Ituri w DRK, a nastêpnie wykorzystywane
w dzia³aniach zbrojnych. Dzia³ania oskar¿onego przyczyni³y siê w istotny
sposób do zorganizowania i zaplanowania zbrodni wojennej.

Prokurator podkreœli³a, ¿e zebrane dowody wskazuj¹ ponad wszelk¹
w¹tpliwoœæ, ¿e dzieci by³y rekrutowane i wykorzystywane do dzia³añ zbroj-
nych. Œwiadcz¹ o tym zeznania 25 œwiadków, w tym 7 by³ych cz³onków UPC
lub FPLC; 9 œwiadków dzieci-¿o³nierzy i 4 neutralnych obserwatorów z orga-
nizacji pozarz¹dowych. Œwiadkowie mieszkaj¹cy w rejonie Ituri zostali
objêci ochron¹ przez Trybuna³. Prokurator podkreœli³a, ¿e oskar¿ony mia³
sprawiedliwy proces, sam wybra³ swoich obroñców, obrona zaprezentowa³a
swoj¹ sprawê i przedstawi³a swoich œwiadków.

Nastêpnie F. Bensouda przypomnia³a istotne dla sprawy dowody, które
zaprezentowano podczas g³ównej fazy postêpowania, tj. Rwampara video –
film z 12 lutego 2002 r. z obozu UPC/FPLC w Rwamparze, stanowi¹cy
publiczne i dobrowolne przyznanie siê do pope³nienia zarzucanej zbrodni
przez Lubangê. Zauwa¿ono, ¿e Lubanga zwraca siê na filmie do dzieci
mówi¹c: „byliœcie cywilami”, podkreœla tak¿e, ¿e jest ich dowódc¹ i ¿e
przyby³ do obozu, aby dodaæ im odwagi.

W czasie swojego wyst¹pienia Prokurator zwróci³a ponadto uwagê na
charakter zbrodni rekrutowania dzieci do si³ zbrojnych jako zbrodni zwi¹za-
nej tak¿e z gender crimes przeciwko dzieciom: dzieci sta³y siê nie tylko
zabójcami, dziewczynki zosta³y poddane niewolnictwu seksualnemu, okrut-
nemu traktowaniu, by³y szkolone, aby wykonywaæ rozkazy, zmuszane do
bycia ¿onami dowódców, by³y gwa³cone przez innych ¿o³nierzy. Podkreœ-
lono, ¿e dzieci potrzebuj¹ matki, a nie dowódcy.

Koñcz¹c swoje wyst¹pienie F. Bensouda podkreœli³a, ¿e udowodniono
odpowiedzialnoœæ indywidualn¹ oskar¿onego wobec zarzuconych mu czy-
nów, a wyrok skazuj¹cy bêdzie ostrze¿eniem dla innych, którzy rekrutuj¹
dzieci do udzia³u w dzia³aniach zbrojnych.

Kolejn¹ osob¹ wystêpuj¹c¹ z zespo³u Prokuratora by³a Nicole Samson. Jej
zadaniem by³o wskazanie najwa¿niejszych zeznañ œwiadków i dokumentów
stanowi¹cych dowody Prokuratora. Podczas wyst¹pienia podkreœlono, ¿e ok.
2,5-5 tys. dzieci bior¹cych udzia³ w konflikcie w rejonie Ituri by³o poni¿ej 15
roku ¿ycia. Zwrócono uwagê na zeznania œwiadków: œwiadek nr 55 zezna³, ¿e
rekrutowanie dzieci mia³o miejsce w czasie, gdy UPC mia³o kontrolê w rejonie
Ituri; dzieci by³y wcielane, gdy¿ nie rozumiej¹ one konsekwencji swojego
dzia³ania; œwiadek nr 41 zezna³, ¿e dzieci by³y wykorzystywane jako ochro-
niarze dowódców. Podkreœlono, ¿e dzieci by³y rekrutowane w drodze do
szko³y, a rodziny zastraszano, aby przekaza³y swoje dzieci do grupy zbrojnej.
N. Samson przytoczy³a zeznania dziecka-¿o³nierza: „[...] bito nas i nazywano
rekrutami”; œwiadek nr 16 zezna³, ¿e w momencie opuszczenia obozu nie byli
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ju¿ rekrutami, a ¿o³nierzami. Zwrócono uwagê, ¿e dzieci by³y karane za to, ¿e
by³y zmêczone albo okazywa³y strach. Zauwa¿ono tak¿e, ¿e pod koniec
szkolenia dzieci otrzymywa³y broñ i mundur.

N. Samson podkreœli³a, ¿e wiek rekrutowanych dzieci zosta³ udowod-
niony przez zeznania œwiadków, a tak¿e dziêki ich zachowaniu: wszystkie
gesty i zachowania wskazywa³y, ¿e ¿o³nierze byli dzieæmi; np. ch³opcy k³adli
broñ na ziemi i grali w gry, co wskazuje na ich niedojrza³oœæ. Zwrócono
uwagê na nagrania video, dziêki którym tak¿e mo¿na ustaliæ wiek dzieci:
œwiadek nr 30 wskaza³, ¿e niektóre dzieci na filmie mia³y nawet 9, 10, czy 12
lat. N. Samson przypomnia³a, ¿e wiek dzieci mo¿e byæ ustalony tak¿e dziêki
ich w³asnym zeznaniom, a tak¿e poprzez budowê ich koœci i wzrost.

Nastêpnie N. Samson wyjaœni³a, ¿e g³ównym zadaniem Prokuratora
by³o ustalenie, ¿e rekrutowane dzieci mia³y mniej ni¿ 15 lat, a nie podanie
dok³adnej daty ich urodzenia. Samson przypomnia³a zeznania œwiadków:
œwiadek nr 99 zezna³, ¿e dowody to¿samoœci zosta³y spalone podczas kon-
fliktu, a dokumenty ze szko³y czêsto zawiera³y b³êdy. N. Samson postawi³a
pytanie: „Czy jest mo¿liwe, ¿e wszyscy œwiadkowie k³ami¹”? Zauwa¿y³a, ¿e
zeznania dzieci œwiadcz¹ o tym, ¿e one same bra³y udzia³ w dzia³aniach
zbrojnych i doœwiadczy³y udzia³u w konflikcie. Podkreœli³a tak¿e, ¿e udzia³
dzieci w dzia³aniach zbrojnych nie oznacza tylko udzia³u bezpoœrednio
w walce, ale obejmuje transport broni, warty przy punktach kontrolnych,
dostarczanie wiadomoœci, szpiegowanie.

Sêdzia Fulford poprosi³ o pewne sprostowanie dotycz¹ce wysy³ania
dzieci w celu porywania dziewczynek, które mia³y byæ wykorzystane seksu-
alnie przez dowódców. Sêdzia zapyta³, czy Urz¹d Prokuratora traktuje te
czynnoœci jako udzia³ w dzia³aniach zbrojnych. N. Samson wyjaœni³a, ¿e
sama czynnoœæ „porwania dziewczynek” jako taka nie stanowi brania udzia-
³u w dzia³aniach zbrojnych, ale bior¹c pod uwagê wykonywanie tych czyn-
noœci na rozkaz, mo¿na jednak uznaæ, ¿e te czynnoœci s¹ udzia³em w dzia-
³aniach zbrojnych.

Nastêpnie g³os zabra³ Manoj Sachdeva, tak¿e reprezentuj¹cy Urz¹d
Prokuratora. Przedstawi³ on dowody potwierdzaj¹ce indywidualn¹ odpo-
wiedzialnoœæ Lubangi oraz jego intencje pope³nienia zarzucanej zbrodni.
M. Sachdeva podkreœli³, ¿e zbrodnie nie wydarzy³y siê przypadkiem, ale
zosta³y zaplanowane przez Lubangê, a oskar¿ony bra³ bezpoœredni udzia³
we wcielaniu dzieci poni¿ej 15 roku ¿ycia do dzia³añ zbrojnych. Przypomnia³
zeznania œwiadka nr 16, œwiadcz¹ce o raportowaniu wszystkich czynnoœci
przewodnicz¹cemu grupy – Lubandze. W zeznaniach wskazano, ¿e oskar-
¿ony spotyka³ siê z dzieæmi kilka razy w tygodniu, a dzieci mia³y tak¿e
dostêp do jego rezydencji, co wskazuje na wiedzê Lubangi o wieku dzieci.

M. Sachdeva zwróci³ tak¿e uwagê, ¿e Lubanga sprawowa³ funkcjonaln¹
kontrolê nad UPC i FPLC ,,zatem zbrodnie nie mia³yby miejsca bez jego

118 Materia³y i glosy



wiedzy i intencji. Podkreœli³, ¿e zeznania œwiadków potwierdzaj¹ orga-
nizowanie przez Lubangê szkoleñ dla dzieci i zachêcanie ich do walki.
Og³oszona przez niego demobilizacja faktycznie nie mia³a miejsca i by³a
wynikiem ostrze¿eñ ze strony przedstawicieli ONZ. Rekrutacja nadal trwa³a,
nawet po og³oszeniu demobilizacji.

Kolejna osoba reprezentuj¹ca Urz¹d Prokuratora, Olivia Struyven,
przedstawi³a streszczenie filmów video, które by³y zaprezentowane podczas
procesu. Podkreœli³a, ¿e na filmach Lubanga wystêpuje w mundurze woj-
skowym (np. film z Rwampary z 12 lutego 2003 r.) i przemawia do dzieci,
które by³y w wieku 12, a najm³odsze nawet 9 lat. Zauwa¿ono, ¿e Lubanga
odwiedza³ dzieci regularnie, mia³ zatem wiedzê o wieku dzieci bêd¹cych
w obozach szkoleniowych. O. Struyven podkreœli³a, ¿e zaprezentowane
filmy wskazuj¹ na autorytet Lubangi, jaki mia³ wœród dzieci, np. na filmie
z czerwca 2003 r. Lubanga przemawia³ do dzieci z ka³asznikowem w rêku
i namawia³ je do walki; na filmach dzieci czêsto towarzyszy³y Lubandze jako
jego eskorta. Zaprezentowano tak¿e film, na którym dziecko pokazuje
dziennikarzowi, ¿e jest w stanie unieœæ ciê¿k¹ broñ. O. Struyven podkreœli³a,
¿e przedstawione filmy wskazuj¹ na intencje i plan dzia³ania Lubangi.

Nastêpnie g³os zabra³ specjalny doradca Prokuratora ds. prawa huma-
nitarnego, Tim McCormack. Jego rol¹ by³o przedstawienie charakteru praw-
nego konfliktu, jaki mia³ miejsce w Republice Demokratycznej Konga oraz
zwi¹zku pope³nionych przez Lubangê zbrodni z tym konfliktem. McCormack
wyjaœni³, ¿e przedstawi trzy g³ówne argumenty: dwa natury faktycznej
i jeden prawny. Na wstêpie przypomnia³, ¿e konflikt na terytorium Konga,
w rejonie Ituri, by³ konfliktem o charakterze wewnêtrznym, a udzia³ w tym
konflikcie Rwandy i Ugandy nie wp³yn¹³ na zmianê kwalifikacji konfliktu na
miêdzynarodowy. Podkreœli³, ¿e konflikt miêdzynarodowy mia³by miejsce,
jeœli si³y zbrojne dwóch lub wiêcej pañstw bra³yby udzia³ w dzia³aniach
zbrojnych przeciwko sobie. McCormack wyjaœni³, ¿e okupacja Ugandy nie
ma wp³ywu na prawn¹ charakterystykê konfliktu, gdy¿ ograniczy³a siê tylko
do zajêcia lotniska w Buni. Terytorium to zaœ obejmuje niewielki procent
ca³ego regionu Ituri, nad którym UPC mia³o kontrolê. Zwrócono uwagê, ¿e
niemiêdzynarodowy konflikt trwa³ nadal po opuszczeniu terytorium Konga
przez si³y ugandyjskie w maju 2003 r.

Jako ostatni z zespo³u Prokuratora g³os zabra³ 92-letni Benjamin Ferencz.
Cytuj¹c fragment swojego wyst¹pienia koñcowego z procesu norymber-
skiego podkreœli³, ¿e ludzkoœæ zwraca siê w stronê prawa, aby ukaraæ
winnych zbrodni. Zwróci³ uwagê na charakter zbrodni wcielania i werbo-
wania dzieci poni¿ej 15 roku ¿ycia do si³ zbrojnych i jej niewyobra¿alne
konsekwencje. Podkreœli³, ¿e Lubanga mia³ kontrolê nad ok. 20 obozami,
w których szkoli³o siê ok. 1600 dzieci poni¿ej 15 roku ¿ycia. B. Ferencz
zauwa¿y³ tak¿e znaczenie Rzymskiego Statutu w zapobieganiu podobnym
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zbrodniom w przysz³oœci. Swoje wyst¹pienie zakoñczy³ s³owami: “Let the
voice and the verdict of this esteemed global court now speak for the awakened
conscience of the world” (Niech g³os i wyrok tego cenionego œwiatowego s¹du
przemówi teraz w imieniu rozbudzonego sumienia œwiata).

Po wyst¹pieniach przedstawicieli Urzêdu Prokuratora sêdzia Odio Benito
poprosi³a o sprostowanie kwestii zwi¹zanych z wykorzystywaniem seksual-
nym rekrutowanych dziewczynek, gdy¿ zarzuty niewolnictwa seksualnego
nie pojawi³y siê nigdy ze strony Prokuratora. W odpowiedzi Prokurator
Moreno-Ocampo wyjaœni³, ¿e dowody przemocy seksualnej wobec dziew-
czynek zosta³y zaprezentowane jako czêœæ zbrodni wcielania dzieci do grupy
zbrojnej i nale¿y traktowaæ te dowody jako „gender aspect of that crime”.

Wyst¹pienia koñcowe przedstawicieli pokrzywdzonych

Pierwsz¹ osob¹, która zabra³a g³os w imieniu pokrzywdzonych, by³a
Paolina Massida, reprezentuj¹ca Biuro do spraw Pokrzywdzonych i Œwiad-
ków MTK.

P. Massida zwróci³a uwagê na historyczny aspekt procesu dla tysi¹ca
ofiar w DRK, gdy¿ proces ten umo¿liwi³ ofiarom skorzystanie ze szczegól-
nych uprawnieñ: mogli byæ wys³uchani i braæ udzia³ w przedstawianiu
prawdy; mogli braæ udzia³ osobiœcie w procesie i uczestniczyæ w jego
wszystkich fazach, prezentowaæ dowody i wypowiadaæ siê co do wiarygod-
noœci prezentowanego materia³u dowodowego. P. Massida podkreœli³a, ¿e
obrona niejednokrotnie zarzuca³a wspieranie przez pokrzywdzonych stano-
wiska Prokuratora, co nie jest jednak prawd¹, gdy¿ pokrzywdzeni zawsze
prezentowali swoje stanowisko niezale¿nie.

Nastêpnie P. Massidda scharakteryzowa³a rodzaj ofiar wystêpuj¹cych
w procesie, tj. dzieci rekrutowanych, czêsto nawet poni¿ej 10 roku ¿ycia;
dziewczynek, które oprócz tego, i¿ by³y zmuszane do udzia³u w dzia³aniach
zbrojnych, by³y tak¿e wykorzystywane seksualnie. Podkreœlono, ¿e rodzice
tych dzieci te¿ s¹ ofiarami zbrodni.

W wyst¹pieniu P. Massidda poruszy³a kwestie odpowiedzialnoœci karnej
dzieci-¿o³nierzy. Wyjaœni³a, ¿e dzieci-¿o³nierze nie s¹ przestêpcami, gdy¿
dziecko poni¿ej 15 roku ¿ycia nie mo¿e samodzielnie wydaæ zgody na udzia³
w dzia³aniach zbrojnych jako ¿o³nierz. Podkreœlono, ¿e dzieci do dnia
dzisiejszego odczuwaj¹ skutki zbrodni: nadal spo¿ywaj¹ alkohol i narkotyki.

Nastêpnie P. Massidda zwróci³a uwagê na wydarzenia towarzysz¹ce
ofiarom zbrodni podczas procesu: niektóre ofiary otrzyma³y ochronê Trybu-
na³u; ale inne ofiary by³y zastraszane; rodziny ofiar tak¿e by³y zastraszane.
P. Massidda podkreœli³a, ¿e dla ofiar zbrodni mniej ryzykowna by³aby odmo-
wa sk³adania zeznañ, ale pokrzywdzeni chcieli byæ wys³uchani przez
sêdziów.
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Kolejne wyst¹pienia zaprezentowa³o piêciu przedstawicieli pokrzyw-
dzonych. Jako pierwsza g³os zabra³a Carine Bapita Buyangandu. Podczas
swojej przemowy skupi³a siê na trzech wa¿nych kwestiach dla ofiar: histo-
rycznym kontekœcie konfliktu; prezentacji obozów szkoleniowych i trakto-
waniu dziewczynek.

Nawi¹zuj¹c do rodzaju konfliktu C. Bapita zauwa¿y³a, ¿e kwalifikacja
konfliktu, jaki mia³ miejsce w Ituri, nie wp³ywa na charakter zbrodni.
Nastêpnie opisano dzia³ania podejmowane wobec dzieci w obozach szkole-
niowych: dzieci nie mia³y zapewnionej pomocy medycznej, czêsto nie mia³y
zapewnionego wy¿ywienia. Podkreœlono tak¿e, ¿e dziewczynki by³y
gwa³cone, czego skutkiem by³y niechciane ci¹¿e – wykorzystywanie seksu-
alne dziewczynek by³o wynikiem wcielania dziewczynek do grupy zbrojnej.
C. Bapita zakoñczy³a wyst¹pienie, stwierdzaj¹c, ¿e dzieci poni¿ej 15 roku
¿ycia powinny byæ w szkole, a nie w wojsku, a wyrok Trybuna³u bêdzie mia³
szczególny wp³yw na przysz³oœæ tych dzieci.

Paul Kabongo Tshibangu zwróci³ natomiast uwagê na sam proceder
wcielania dzieci do grup zbrojnych. Zauwa¿y³, ¿e dzieci by³y rekrutowane
si³¹ lub przystêpowa³y do grupy dobrowolnie, gdy straci³y swoje rodziny.
Przypomnia³ zeznania dyrektora szko³y w Ituri wskazuj¹ce, ¿e w 2002 r.
ponad po³owa dzieci w jego szkole by³a uznana za zaginione.

Joseph Keta Orwinyo podkreœli³, ¿e ofiary zdecydowa³y siê na z³o¿enie
zeznañ przed Trybuna³em, gdy¿ chcia³y doznaæ sprawiedliwoœci i ujaw-
nienia prawdy. Zauwa¿y³, ¿e proces Lubangi ma historyczny wymiar w³aœ-
nie z powodu udzia³u pokrzywdzonych w postêpowaniu i umo¿liwienia im
prezentowania dowodów. J. Keta odniós³ siê tak¿e do zarzutów obrony
podczas procesu dotycz¹cych niewiarygodnych zeznañ ofiar.

W wyst¹pieniu Francka Mulendy poruszono kwestie wiarygodnoœci
z³o¿onych zeznañ przez ofiary. F. Mulenda zauwa¿y³, ¿e w Demokratycznej
Republice Konga system rejestracji mieszkañców w sposób znacz¹cy uleg³
zniszczeniu podczas konfliktu, co spowodowa³o trudnoœci w prezentacji
to¿samoœci œwiadków. Podkreœli³ on jednak, ¿e dostarczy³ wiele dowodów
potwierdzaj¹cych to¿samoœæ ofiar.

Jako ostatni w tej czêœci wyst¹pieñ koñcowych g³os zabra³ Luc Walleyn.
Zaprezentowa³ argumenty przemawiaj¹ce za indywidualn¹ odpowiedzial-
noœci¹ Lubangi. L. Walleyn zwróci³ uwagê, ¿e dla wielu ofiar Lubanga jawi³
siê jako charyzmatyczny dowódca, a wiele dzieci nazywa³o go „papa Lubanga”.
Podkreœli³, ¿e oskar¿ony jako dowódca UPC by³ jedyn¹ osob¹, która mog³a
zapobiec wcielaniu dzieci do grupy zbrojnej, natomiast pozosta³e osoby,
które rekrutowa³y dzieci, s¹ wspó³odpowiedzialne za zbrodniê.
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Wyst¹pienia koñcowe obrony

Zgodnie z zasad¹ równoœci stron w postêpowaniu, obrona mia³a taki
sam wyznaczony czas na prezentacjê wyst¹pieñ koñcowych jak strona
Prokuratora. Oskar¿ony na koniec wyst¹pieñ wyg³osi³ tak¿e niezaprzy-
siê¿one oœwiadczenie. Lubanga w procesie by³ reprezentowany przez dwóch
prawników: Catherine Mabille oraz Jean-Marie Biju-Duval.

Obroñca C. Mabille zabra³a g³os jako pierwsza i podsumowa³a kwestiê
wiarygodnoœci materia³u dowodowego przedstawionego przez Prokuratora.
Rozpoczynaj¹c swoje wyst¹pienie przypomnia³a, ¿e ju¿ na pocz¹tku postê-
powania Lubanga dwukrotnie móg³ zostaæ zwolniony: po raz pierwszy, gdy
Urz¹d Prokuratora nie chcia³ wyjawiæ dowodów bêd¹cych w jego posia-
daniu w skutek umowy zawartej z ONZ1; po raz drugi, gdy Prokurator nie
chcia³ wyjawiæ obronie to¿samoœci swojego poœrednika (intermediary), który
w DRK zbiera³ dowody2. C. Mabille, w przeciwieñstwie do Prokuratora,
stwierdzi³a, ¿e nie udowodniono ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ odpowiedzial-
noœci Lubangi za zarzucane mu zbrodnie.

C. Mabille nastêpnie oœwiadczy³a, ¿e wszystkie dzieci-¿o³nierze zezna-
j¹ce podczas postêpowania z³o¿y³y fa³szywe zeznania: oœmioro z dzieci
nigdy nie s³u¿y³o w oddzia³ach FPLC; dziewiêcioro sk³ama³o o swoim wieku.
Podkreœlono, ¿e dokumenty zebrane przez obronê w trakcie œledztwa wska-
zuj¹ jednoznacznie wiek dzieci, a Prokurator nigdy nie zakwestionowa³ tych
dowodów. Obroñca wyjaœni³a, ¿e zeznania wszystkich dzieci budz¹ wiele
niejasnoœci, co pozwala tak¿e postawiæ pytanie: „dlaczego dzieci k³ama³y
przed s¹dem?”. Wyjaœniono, ¿e dzieci spodziewa³y siê wsparcia finansowego
i ka¿dego innego wsparcia na przysz³oœæ, aby mog³y wróciæ do szko³y.
C. Mabille doda³a tak¿e, ¿e Urz¹d Prokuratora wykorzystuj¹c poœredników
w DRK dopuœci³ siê manipulacji œwiadkami; dzieci czêsto t³umaczy³y siê
przed s¹dem, ¿e kazano im tak zeznawaæ, ¿e kazano im sk³adaæ fa³szywe
zeznania w zamian za pieni¹dze i mo¿liwoœæ zaczêcia nowego ¿ycia w no-
wym miejscu. Obroñca przypomnia³a zeznania œwiadka nr 297, który t³u-
maczy³, ¿e poœrednik nr 321 oferowa³ mu pieni¹dze, jeœli „papa” bêdzie
skazany. Podkreœlono, ¿e Urz¹d Prokuratora dopuœci³ siê powa¿nego zanied-
bania, gdy¿ poœrednicy przygotowuj¹cy dzieci wspó³pracowali z rz¹dem DRK
(nawi¹zano do poœrednika nr 316, który pracowa³ dla rz¹du DRK w czasie,
gdy by³ poœrednikiem), to z kolei mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla nieza-
le¿noœci Urzêdu Prokuratora MTK.
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1 MTK wyda³ decyzjê o zwolnieniu Lubangi z aresztu. W rezultacie Prokurator zgodzi³ siê
udostêpniæ dowody obronie i Lubanga pozosta³ w areszcie.

2 Okaza³o siê, ¿e poœrednik by³ powi¹zany z rz¹dem DRK, któremu zale¿y na skazaniu
Lubangi. Mog³o to mieæ wp³yw na wiarygodnoœæ przedstawionego materia³u dowodowego, na
co zwróci³a uwagê Izba Procesowa.



Obroñca nastêpnie zwróci³a uwagê na zaniedbania Urzêdu Prokuratora
w odniesieniu do zaprezentowanego materia³u dowodowego, potwierdza-
j¹cego wiek dzieci wcielanych do dzia³añ zbrojnych. Obrona zarzuci³a, i¿
Prokurator nie zweryfikowa³ dokumentów, na podstawie których oskar¿y³
Lubangê, oraz ¿e nie wywi¹za³ siê ze wszystkich obowi¹zków jako oskar-
¿yciel. C. Mabille wyjaœni³a, ¿e oœwiadczenie Prokuratora dotycz¹ce braku
mo¿liwoœci pozyskania dokumentów potwierdzaj¹cych to¿samoœæ dzieci
wskutek konfliktu w Ituri jest bezpodstawna, gdy¿ obrona mog³a dotrzeæ do
dokumentów ze szkó³. Zauwa¿ono zatem, ¿e jeœli wiek dzieci jest wa¿nym
elementem zarzucanej Lubandze zbrodni, to nie mo¿na skazaæ go nie maj¹c
wiarygodnych dowodów, ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ œwiadcz¹cych o wieku
dzieci. Wspomniano tak¿e, ¿e niedope³nienie obowi¹zków przez Proku-
ratora wp³ynê³o na ca³y proces, a opieranie siê na filmach video w celu
weryfikacji wieku dzieci przez Izbê procesow¹ (czyli na wygl¹dzie fizycz-
nym dzieci), nie mo¿e ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ rozstrzygn¹æ tej kwestii.

Nastêpnie g³os zabra³ Jean-Marie Biju-Duval. Obroñca, zajmuj¹c siê
indywidualn¹ odpowiedzialnoœci¹ Lubangi, wyjaœni³, ¿e oskar¿ony nie ode-
gra³ roli we wcielaniu dzieci, lecz raczej podejmowa³ dzia³ania w celu
zakoñczenia procederu. Zauwa¿y³, ¿e postawienie zarzutów tylko wobec
Lubangi za wspó³udzia³ w pope³nieniu zbrodni wcielania dzieci, a pomi-
niêcie pozosta³ych oskar¿onych, œwiadczy o braku niezale¿noœci Urzêdu
Prokuratora. Wed³ug obroñcy to Floribert Kisembo, jeden z dowódców
FPLC, by³ g³ównym odpowiedzialnym za wcielanie dzieci do grupy zbrojnej.
Nie postawiono jednak zarzutów przeciwko niemu z przyczyn politycznych.

Obroñca zaprzeczy³ tak¿e, jakoby Lubanga bra³ udzia³ w procederze
wcielania dzieci we wrzeœniu 2002 r. Przypomnia³ zeznania œwiadka nr 41,
który twierdzi³, ¿e Lubanga w tamtym okresie przebywa³ w Ugandzie.
Podkreœli³, ¿e wtedy rola Lubangi w FPLC ograniczy³a siê tylko do roli
politycznej. Obrona nie zaprzeczy³a tym faktom, jednak podkreœlono, ¿e
funkcja de jure dowódcy w FPLC nie czyni Lubangi odpowiedzialnym za
zarzucane mu czyny.

J.-M. Biju-Duval nastêpnie nawi¹za³ do rozkazów, jakie rzekomo oskar-
¿ony mia³ wydawaæ w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci. Podkreœlono,
¿e Lubanga nigdy nie wydawa³ rozkazów wojskowych i nie bra³ udzia³u
w operacjach wojskowych. Zauwa¿ono tak¿e, ¿e Prokurator wskazywa³ na
odpowiedzialnoœæ oskar¿onego na podstawie efektywnej kontroli, jak¹ pe³ni³
on nad dokonuj¹cymi rekrutacji. Odrzucono jednak stanowczo tê tezê, gdy¿
nie postawiono Lubandze zarzutów dotycz¹cych odpowiedzialnoœci dowód-
cy, ale wspó³sprawcy wskazanych czynów. Podkreœlono tak¿e, ¿e nawet jeœli
Lubanga wydawa³ rozkazy, to ¿o³nierze wykonywali je, gdy siê z nimi
zgadzali.
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Zauwa¿ono, ¿e oskar¿ony by³ jedynym, któremu zale¿a³o na procesie
pokojowym. J.-M. Biju-Duval stanowczo stwierdzi³, ¿e Lubanga jako jedyny
chcia³ powstrzymaæ rekrutacjê dzieci: wprowadzi³ demobilizacjê i ¿¹da³
raportów potwierdzaj¹cych jej przebieg. Zauwa¿y³ tak¿e, ¿e ONZ by³a
w posiadaniu dokumentów potwierdzaj¹cych te fakty, lecz Prokurator nigdy
nie stara³ siê do nich dotrzeæ.

Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e, zdaniem obroñcy, w celu ustalenia odpo-
wiedzialnoœci Lubangi nale¿y wykazaæ: jego wiedzê o konsekwencjach jego
czynów oraz jego wiedzê o nieuniknionych skutkach jego dzia³ania w po-
staci rekrutacji dzieci. Obrona jednak odrzuci³a oba zarzuty, wyjaœniaj¹c, ¿e
Lubanga wyda³ decyzjê o demobilizacji, a dwóch œwiadków zezna³o o œrod-
kach podjêtych w tym celu.

Obroñca nastêpnie zaj¹³ siê wyjaœnieniem kwestii wizyt Lubangi w obo-
zie Rwampara – jeden z g³ównych dowodów Prokuratora. Wyjaœniono, ¿e
oskar¿ony dwukrotnie odwiedza³ obóz, ale celem sprawdzenia, czy demo-
bilizacja faktycznie ma miejsce – jego wczeœniejsze wizyty mia³y miejsce
dwukrotnie, ale by³ tam jako aresztowany przez si³y ugandyjskie.

Oœwiadczenie oskar¿onego

Wyst¹pienia zakoñczono oœwiadczeniem oskar¿onego – Thomasa Lubangi
Dyilo, który podziêkowa³ za umo¿liwienie mu wyst¹pienia. Wyjaœni³, ¿e
chcia³by podzieliæ siê odczuciami, jakie towarzyszy³y mu podczas ca³ego
procesu i podkreœli, ¿e „it has been impossible for me to recognize myself within the
context of the actions ascribed to me and the intentions attributed to me” (nie uda³o mi
siê rozpoznaæ siebie w kontekœcie dzia³añ przypisanych mi i intencji, jakie mi
przypisano). Lubanga przyzna³, ¿e na prze³omie wrzeœnia 2002 r. i czerwca
2003 r., z przyzwoleniem ludnoœci, podj¹³ pewne dzia³ania w Ituri, ale podj¹³
je w celu ratowania obywateli Konga nara¿onych na nieludzkie traktowanie.
Lubanga podkreœli³: „I did so only with a view to trying to save what is dearest to
every man, to every human, namely life, and I did this within a spirit of recon-
ciliation” (Zrobi³em to tylko z myœl¹ o próbie ocalenia tego, co jest najdro¿sze dla
ka¿dego cz³owieka, ka¿dej istoty ludzkiej, a mianowicie ¿ycia, i zrobi³em to w duchu
pojednania).

Lubanga nastêpnie wyjaœni³, ¿e dzia³a³ zgodnie z wartoœciami, które
pozna³ w trakcie swojej ca³ej edukacji i to one wskazywa³y mu kierunek
dzia³ania. Oskar¿ony odwo³a³ siê do „m¹droœci” s¹du, aby jego cz³onkowie
zrozumieli, ¿e przez ca³y czas strasznego konfliktu w Ituri nigdy nie czu³, aby
dzia³a³ sprzecznie z wartoœciami, o których mówi³.
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Wyrok

W dniu 14 marca 2012 r. Izba Procesowa wyda³a jednomyœlnie wyrok
skazuj¹cy Thomasa Lubangê Dyilo za dokonanie zbrodni wcielania lub
werbowania dzieci poni¿ej piêtnastego roku ¿ycia do narodowych si³ zbroj-
nych lub faktycznego u¿ywania ich w dzia³aniach zbrojnych, w czasie
dzia³añ zbrojnych miêdzy wrzeœniem 2002 r. a 13 sierpnia 2003 r. Posiedzenie
dotycz¹ce orzeczenia kary ma odbyæ siê na oddzielnej rozprawie. Warto
zauwa¿yæ, ¿e sêdziowie uznali konflikt maj¹cy miejsce na terytorium Ituri za
konflikt wewnêtrzny, mimo udzia³u w konflikcie Ugandy. G³ównym celem
dzia³añ podjêtych przez Lubangê i wspó³sprawców by³o zbudowanie armii,
która przejê³aby kontrolê nad regionem Ituri od Armée Populaire Congolaise
i Force de résistance patriotique en Ituri. Rezultatem dzia³añ podjêtych przez
skazanego by³a rekrutacja dzieci do oddzia³ów zbrojnych Union des Patriotes
Congolais (UPC), dowodzonych przez Lubangê.

Sêdziowie Adrian Fulford (przewodnicz¹cy), sêdzia Elizabeth Odio
Benito oraz sêdzia René Blattmann uznali, ¿e materia³ dowodowy zaprezen-
towany przez Prokuratora MTK (mimo zarzutów co do wiarygodnoœci
niektórych zeznañ, na co stanowczo sêdziowie zwrócili uwagê) ponad
wszelk¹ w¹tpliwoœæ potwierdza odpowiedzialnoœæ Lubangi i jego istotny
udzia³ we wspólnym planie pope³nienia zbrodni3.

(oprac. Kinga Stasiak)
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3 Wiêcej informacji na temat wyroku i jego tekst s¹ dostêpne na stronie internetowej:
http://icc-cpi.int/NR/ expres/A70A5D27-18B4-4294-816F-BE68155242E0.htm [dostêp: 22 marca
2012].





MATERIA£Y �RÓD£OWE

DO STUDIÓW NAD PRAWEM





IUSTITIA ROMANORUM IN FŒDERIBUS

I. Uwagi wprowadzaj¹ce

Przytoczona poni¿ej mowa w obronie Rzymian jest fragmentem traktatu
O sztuce wojennej Rzymian (De armis Romanis). Autorem dzie³a jest Alberico
Gentili (1552-1608), profesor prawa Uniwersytetu Oksfordzkiego w latach
1580-1608. Traktat ten powsta³ paralelnie z prac¹ „Trzy ksiêgi o prawie
wojny” (De iure belli libri tres), najbardziej znanym dzie³em Gentiliego,
zawieraj¹cym pogl¹dy na temat legalnoœci wojny, przyczyn usprawiedli-
wiaj¹cych jej rozpoczêcie, regu³ jej prowadzenia oraz praw obu stron kon-
fliktu. Dzie³a te pozostaj¹ jednak w cieniu pracy O prawie wojny i pokoju (De
iure belli ac pacis) Hugona Grocjusza. Nies³usznie zreszt¹, poniewa¿ porów-
nuj¹c oba traktaty, wyraŸnie mo¿na wskazaæ, ¿e Grocjusz bardzo dobrze zna³
twórczoœæ Gentilego, a tak¿e swobodnie z niej korzysta³ przy tworzeniu
w³asnego dzie³a1.

O sztuce wojennej Rzymian, wydane po raz pierwszy w 1599 roku, sk³ada
siê z dwóch ksi¹g2. Pierwsza jest mow¹ oskar¿aj¹c¹ Rzymian, m.in. o nad-
u¿ycia wojenne oraz oszustwa przy zawieraniu traktatów. Druga ksiêga to
mowa w obronie Rzymian, w której znajduj¹ siê porównania spornych
sytuacji miêdzynarodowych z problemami jednostek stosuj¹cych prawo
prywatne.

Traktat zawiera kompilacjê Ÿróde³ literackich, opisuj¹cych relacje Rzy-
mian z innymi nacjami, powi¹zanych w treœci z fragmentami z Kodeksu

1 Szerzej: A. Ga³ganek, Historia teorii stosunków miêdzynarodowych, Warszawa 2009,
s. 284-285; B. Kingsbury, Confronting Difference: The Puzzling Durability of Gentili’s Combination
of Pragmatic Pluralism and Normative Judgment, “American Journal of International Law” 1998,
vol. 92, s. 713-723.

2 Dzie³o to, oprócz wydania z 1599 roku, opublikowane zosta³o we fragmentach w roku
1770. Przy t³umaczeniu korzystano z najnowszego, ³aciñsko-angielskiego wydania De armis
Romanis, opartego w g³ównej mierze na tekœcie z XVI wieku: A. Gentili, The Wars of the Romans,
A Critical Edition and Translation of De Armis Romanis, red. B. Kingbury, B. Straumann, t³um.
D. Lupher, Oxford 2011.



Justyniana oraz Digestów. Autor prowadzi doœæ chaotyczny wywód, zu-
pe³nie ignoruj¹c chronologiê przytaczanych wydarzeñ. Zabiegi te maj¹ na
celu ubarwienie jêzyka traktatu, co czyni go bardziej przystêpnym i intere-
suj¹cym. Gentili stylizuje traktat na mowy s¹dowe, w których czêsto stosuje
ironiê oraz drobne uszczypliwoœci. W pierwszej ksiêdze narratorem jest
Picenus3, oskar¿a Rzymian o liczne nadu¿ycia na arenie miêdzynarodowej,
m.in. o b³êdn¹ interpretacjê traktatów, oszustwa przy ich zawieraniu oraz
nadu¿ycia wojenne. Obroñc¹ jest anonimowy Rzymianin, który w drugiej
ksiêdze traktatu, powo³uj¹c siê na te same przyk³ady z historii, stara siê
dowieœæ niewinnoœci Rzymian. Prowadzony dyskurs zdaje siê byæ apologi¹
Rzymian, jednak¿e obie strony powo³uj¹ siê na celne argumenty. Pole-
miczna budowa dzie³a pozwala w interesuj¹cy sposób poznaæ stanowiska
obu stron, poparte przyk³adami zaczerpniêtymi z rzymskiego prawa pry-
watnego. Czytanie traktatu wymaga równie¿ od czytelnika bardzo dobrej
znajomoœci historii Rzymu, w przeciwnym razie ³atwo zagubiæ siê w g¹szczu
przywo³ywanych wydarzeñ i legend.

T³umaczony fragment jest odpowiedzi¹ na oskar¿enia zawarte w szós-
tym rozdziale pierwszej ksiêgi traktatu, zatytu³owanym Oszustwa Rzymian
przy zawieraniu traktatów (Fraus Romanorum in foederibus). W ksiêdze tej znaj-
duj¹ siê zarzuty, ¿e Rzymianie œwiadomie oszukuj¹ ludy, z którymi na-
wi¹zuj¹ stosunki dyplomatyczne, aby narzuciæ im swoj¹ w³adzê. Wœród
najwa¿niejszych zarzutów pojawia siê oskar¿enie Rzymian o oszustwo
pope³nione wobec Gallów w czasie wydarzeñ tzw. katastrofy galijskiej4.
Wed³ug oskar¿yciela Rzymianie dzia³ali w z³ej wierze, przeci¹gaj¹c nego-
cjacje dotycz¹ce kapitulacji i koniecznoœci zap³aty okupu, co pozwoli³o im
przygotowaæ siê do ataku wypieraj¹cego Gallów z miasta. Padaj¹ pytania,
czy ani Senat, ani lud rzymski, ani ktokolwiek inny nie móg³ zawrzeæ z nimi
przymierza bez przywódcy, skoro podczas drugiej wojny z Samnitami „tylu
magistrates zawar³o pakt”5. Senat nie ratyfikowa³ traktatu, wskazuj¹c na brak
legitymacji konsulów do dokonania danej czynnoœci6. Jako zarzut nieucz-
ciwych zabiegów dyplomatycznych padaj¹ równie¿ przyk³ady wieloletnich
uników ratyfikacji przez Rzym traktatów pokojowych z Numidi¹ i Pontem,
które doprowadzi³y do wybuchu kolejnych wojen7.
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3 Picenus to imiê wskazuj¹ce na pochodzenie ze staro¿ytnej krainy Picenum (obecnie
region Marche), miejsca, w którym urodzi³ siê Alberico Gentili.

4 Z³upienie przez Gallów Rzymu i okupacja Kapitolu ok. roku 390 p.n.e. Por. L. Homo,
Primitive Italy and the Beginnings of Roman Imperialism, London–New York 1996, s. 169-170.

5 Por. Gent. de arm Rom. 1.6.33., Liv. 9. 5-6.
6 Por. Gent. de arm Rom. 1. 6. 33-37.
7 Por. Gent. de arm Rom. 1. 6. 33.



II. Tekst ³aciñski

2.6. Iustitia Romanorum in fœderibus

Ab his autem victoriis de populo Romano partis accedit Picenogallus ad
accusandum fraudes nostras in fœderibus malas. Et quærit de cæde Gallo-
rum contra fœdus a Camillo patrata. Atque ita nec audivit de suo saltem Flo-
ro, per insolentiam ad iniqua pondera additum adhuc gladium, et superbum
verbum, væ victis. In quo ipsi Galli primi ruperunt fœdus8. Sed neque sine Ca-
millo, qui Romæ erant, potuere cum Gallis pacisci: ut nec potest corpus sine
capite functiones ullas obire. Quæ ista accusatio est? Et caput rursus nec
quidquam faciet absque corpore reliquo. Non hic decipiuntur Galii, non alii.

Qui cum alio contrahit, vel est, vel debet esse non ignarus conditionis eius: aut
sibi imputet9: inquit lex. Sibi Galli imputent, si obsidio suo iam fatigati reces-
sum sic venditarunt, nec de qualitate emtorum quæsiere: qui, se ut potuis-
sent redimere, Camillo tamen præscribere non potuerunt. Etiam qui cum alio
contrahit, videtur respectu illius qualitatis contrahere10. Quid pallii revolu-
tio? quæ et licita11. Non dicitur iuste, impuberis contractum non valere, a quo
abfuit tutor? et non valere contractum sæpe tutoris, ubi pupillus defuit? Sic
sexcenta.

Quicquid erat Romæ: ais accusator, quo ego rapio. Nam Romæ quid erat?
Ais, vix mille hominum. Minima igitur pars Romanæ civitatis. Et igitur, quod
gestum cum ea est, aut maiorem partem non obligavit, aut nec ipsam quidem
convenientem. Nam hoc ius est, ut actus minoris partis universitatis neque
obliget istam: quasi sic actumque fuerit, ut non aliter, quam veluti universitas
obligaretur12. Vocandi sunt absentes, in arduis præsertim negotiis13: et qui
præsertim absunt ex iusta caussa: aut nec ipsi præsentes obligantur: certe
non obligantur absentes. Arduissimum illud negotium quis neget? quis, non
abfuisse Romanos alios ex iustissima caussa?

Etiam Corsi huc? Qui neque cum consule, sed cum legato fœdus inie-
runt14. Neque par est ratio Romanorum ducum, et aliorum, sed differentia
multa per illam clausulam extremi pacti, Ita id ratum fore, si populous censuisset.
Quae enim brevicula accusatoris interrogatio est, nihil hic movet, ubi audi-
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8 Flor. I [Flor. 1. 13. 17.]. Przypisy od 7 do 27, odsy³aj¹ce do Ÿróde³ wykorzystanych przez
Gentiliego, pochodz¹ z wydania O sztuce wojennej Rzymian z 1770 r.; dla u³atwienia podano
w nawiasach wspó³czesn¹ formê zapisu.

9 l. 19. de reg. Iu. [D. 50. 17. 19.].
10 Alc. 2. Cons. 3. [Alc. Cons. 2. 3, col. 137].
11 L. 8. de inoff. re. ubi gl. [D. 5. 2 .8.].
12 Alc. 1. cons. 4. [Alc. Cons. 1. 4. col. 21].
13 Bar. Alli l. omnes populi.
14 Zonara. [Zon. 8. 18. 7-8].



mus cum exceptione illa initum fœdus: sed aliam quæstionem movet. Et ei re-
spondemus tamen, Romanos ne tum quidem obligatos futuros, nisi adpro-
bassent fœdus. Quo enim iure procurator obstringit dominum ultra
mandatum? Silentio adprobasse non intelliguntur15, ea postquam posita cla-
usula est, Ita id ratum fore: quæ si posita clausula non esset, potuit silentium
populi inducendæ ratihabitioni saris videri. Nihil interest, facto, vel silentio ra-
tum habuerint16. Silentio et quasi convenitur17. Et scientia, et patientia diutur-
na decennii, negligentia dolus, præsumtus aliter consensus satis vel silentis.
Etiam filius exheredatus, si tacet, agnovisse patris censetur iudicium: et ius
suum naturæ remisisse18. Romani praterea contradixerunt illico his, quæ pe-
pigerunt duces sui19. Viden’, Picene, differentia? Quid enim illud, si non pu-
blico tacito fuit Asdrubalis fœdus obervatum? Et ego enim replicarim, quid si
publico tacito observatim fuit? Hoc mecum historiæ dicunt. Annibal autem
sero hic ratihabitationi turbandæ advenit.

At inquis, si pactiones ducum tuorum Romanos non tenent, cur integra
ab iisdem omnia, et non servantur, atque restituuntur? Et vero aliquid esse vi-
detur, quod postulas. Sed a quibus facienda est restitutio? Transvolas ad Sam-
nites. Quid ni igitur et Samnites restituant missionem exercitus nostri sub iu-
gum? probra, elusiones? vulnera inermium et cædes? Id enim est integrum,
quod ita esset, ut fuisset20. Atque si facta fieri infecta nequeunt21: ut Phocylides,
Theognis, Simonides, veteres cecinere potæ, et in leg es retu lit Tryphoninus
iurisconsultus: id quid ad nos? Restitutio ita facienda est, ut unusquisque in
integrum ius suum recipiat.

Et itaque restituere pro sua parte non potenti nec sane restituitur. Non
restituitur aut minori annis, si plena non est et a parte sua restitutio22: ut hic
a Samnitum parte esse non potest. Non restituitur aut minor, qui locupletior
effectus sit23: ut hic locupletiores effecti Samnites sunt, satiati calamitatibus
hostium. Et hoc enim lucrum est, hosti fecisse male. Non restituitur minor de-
linquens24: ut hic deliquere Samnites: qui adversus suum fœdus robra, vulne-
ra, mortes intulerunt, non contenti armis, vestibus, bonis aliis Romanorum.
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15 L. 65. de leg. I. Ceph. cons. 272. [D. 30. 65; Ceph. Cons. 272].
16 Pau. 1. Sen. 9. l. 51. loca. Alc. 8. Cons. 39 [D. 19. 2. 51; Alc. Cons. 8. 39, col. 1157].
17 Ceph. cons. 647. Bal. l. 32. de leg. Alc. eo. Dec. 3. Cons. 92.
18 l. 16. de inoff. te. [D. 5. 2. 16].
19 Amm. 25. P. Diac. 11.
20 Hirt. de be. Alex. [Hirt. de be. Alex. 35. 2.].
21 l. 22. de capt. [D. 49. 15. 22; wed³ug D. Luphera powinno byæ D. 49. 15. 12. 2.].
22 l. 27. de min. [D. 4. 4. 24. 4.].
23 l. 34. de min. [D. 4. 4. 27].
24 l. 9. de min. [D. 4. 4. 9. 2.].



Quid agetis Samnites? Isthæc ultima, viliaque restituetis? Sed prima illa, et
præcipua an vultis? an potestis25?

Neque purgatio moræ admittitur, ubi impossibile est, rem reponere in
statum pristinum26. Vos igitur non restituitis. Vos fœdus illico abrupistis ve-
strum. At etiam non dati obsides vobis sunt sexcenti27? dediti consules, et
sponsores reliqui? Et his igitur omnibus contenti esse debetis. Nom enim po-
pulus Romanus vobis promisit, et veluti fideiussores, ac pignora dedit obsi-
des, et sponsores: quo casu accusare eius infidelitatem possetis, etiam obsidi-
bus, et fideiussoribus in manu exsistentibus vestra. Sed aliqui promiserunt,
Romanum populum habiturum ratum, et iidem in hanc suam promissionem
tradidere obsides, et se devinxerunt, quod nihil ad populum. Obsides, pro-
missores relinquuntur Samnitibus. Ubi notetur populus? Deditur Samnitibus
Postumius, alii deduntur, qui polliciti, futures se in potestate Samnitum. Si re-
liquus id pactus esset exercitus: et eum populus non dederet: etiam repre-
hendere posses populum. Ceterum illus stat certissimum, ut Gallis antea, ita
Samnitibus nunc fœdera servari nullo modo oportuisse, qui fœdera non
servarunt.

Atque ita de populo: quem tuemur. Nec tamen aut illa Postumii dediti lu-
dibria sunt: ut Picene, credis: ille enim, aut se confecturum fœdus promisit,
aut dedititium futurum Samnitum: quæ conventio et ex parte istorum stat:
qui, habituros eum dedititium, simul stipulati intelligentur. Et ergo illorum
erat Postumius. Hæc tamen ad rem nihil. Stratagema hominis fuerit ad ani-
mando suos. Stratagema iustum est. Dico, neque fuisse quidquam fœderis
eius? 28 Aristides utique scripsit, immo cæsas in illis angustiis legiones Roma-
nas, et ipsum Postumium. Dico, Romanorum æquitatem in omnibus his con-
tractibus fœderum? Aetolos sane deceptos Se verbo uno existimantes restitu-
erunt in integrum.

Sed satisfactum Samnitibus est: et Samnitum patronis. Et defensio hic
est, non laudatio Romanorum.

III. T³umaczenie

2.6. Sprawiedliwoœæ Rzymian przy zawieraniu traktatów

Od zwyciêstw ludu rzymskiego przechodzi wiêc Picenus do oskar¿enia
nas o oszustwa przy traktatach. I pyta o niezgodn¹ z przymierzem rzeŸ
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25 Dec. cons. 73.
26 Alc. 8. cons. 4. [Alc. Cons. 8. 4, col. 1033].
27 Gell. 17. c. 2. P. D. 2.
28 Plut. coll. R. et G.



Gallów dokonan¹ przez Kamillusa. A nawet nie s³ysza³ od Florusa, ¿e
bezczelnie rzucono miecz, aby przewa¿y³ szalê i nie s³ysza³ aroganckiej
wypowiedzi biada pokonanym29. A przez to Gallowie pierwsi z³amali przy-
mierze. Ci jednak, którzy byli w Rzymie, nie mogli bez Kamillusa zawrzeæ
z Gallami uk³adu, tak jak cia³o nie mo¿e funkcjonowaæ bez g³owy. I na tym
polega to straszne oskar¿enie? I przeciwnie, g³owa równie¿ nie uczyni nic
bez reszty cia³a. Ani Gallowie nie zostali tu wprowadzeni w b³¹d, ani nikt
inny.

Kto zawiera z innym umowê, jest lub powinien byæ œwiadomy jej warunków,
w innym wypadku sam siebie powinien winiæ, tak stanowi prawo30. Gallowie sami
s¹ sobie winni, jeœli wystawiali na sprzeda¿ swój odwrót w sytuacji, gdy byli
ju¿ wyczerpani oblê¿eniem i nie dowiedzieli siê od nabywców, czy, gdyby
byli w stanie siê wykupiæ, obecnoœæ Kamillusa by³aby konieczna. Wydaje siê
zaœ, ¿e ten, kto zawiera z drug¹ stron¹ uk³ad, wie, z kim ma do czynienia. Co
skrywa [ten] powrót? Tylko to, co ca³kowicie legalne. Czy¿ nie mówi siê
s³usznie, ¿e niedojrzali zawieraj¹ niewa¿ne umowy, je¿eli czyni¹ to pod
nieobecnoœæ opiekuna? I czêsto umowy opiekuna zawarte w imieniu pod-
opiecznego nie rodz¹ skutków prawnych, gdy nie ma z nim pupila. Takich
przypadków jest bez liku.

„Ile¿ to osób by³o w Rzymie? Na co siê porywasz?” pytasz mnie oskar-
¿ycielu. Ale kto by³ w Rzymie? Mówisz – z tysi¹c osób. Krótko mówi¹c, to
niewielu obywateli. A zatem porozumienie zawarte z nimi nie wi¹za³o
wiêkszoœci, ani nawet tych, co zgodzili siê na dane przymierze. Takie
bowiem jest prawo: akty mniejszoœci nie zobowi¹zuj¹ nawet tej¿e mniej-
szoœci tak, jakby mog³a zobowi¹zywaæ czynnoœæ prawna dokonana prawid-
³owo, która obowi¹zywa³aby wszystkich. Nale¿y wzywaæ nieobecnych,
zw³aszcza w trudnych sprawach: zw³aszcza tych, którzy s¹ nieobecni ze
s³usznej przyczyny. W przeciwnym wypadku czynnoœæ nie wi¹¿e obecnych,
a ju¿ na pewno nie wi¹¿e nieobecnych. Któ¿ zaprzeczy, ¿e jest to bardzo
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29 Biada pokonanym, zakrzykn¹³ dowódca Gallów, rzucaj¹c swój miecz na wagê, na której
Rzymianie odwa¿ali z³oto bêd¹ce kontrybucj¹ dla najeŸdŸców. Wed³ug legend rzymskich,
podanych przez Liwiusza, najazd Gallów na pocz¹tku IV w. p.n.e. by³ jednym z najtra-
giczniejszych wydarzeñ w historii pañstwa, a sytuacjê uratowa³ wtedy Marek Furiusz Kamillus,
który przybywaj¹c na ratunek oblê¿onym Rzymianom, doprowadzi³ do wygnania wrogów oraz
ponownego odrodzenia miasta. Szerzej: A. Zió³kowski, Historia Rzymu, Poznañ 2004, s. 126-128.

30 Tak stanowi prawo, powiada obroñca Rzymu i podaje przyk³ady regulacji, zawartych
w Digestach, dotycz¹cych zawarcia umów przez niew³aœciwe osoby oraz warunków restytucji.
Gentili w ca³ym traktacie odwo³uje siê do kodyfikacji justyniañskiej, zarówno norm zawartych
w Digestach jak i Kodeksie Justyniana. Nie oznacza to jednak, ¿e uwa¿a³, ¿e normy w nich
zawarte wprost odnosz¹ siê do prawa wojny i pokoju – wrêcz przeciwnie – jasno podkreœla³
istnienie dychotomii pomiêdzy wewnêtrznym porz¹dkiem prawnym a zewnêtrznym, regu-
luj¹cym stosunki miêdzynarodowe. Autor odwo³ywa³ siê do kodyfikacji justyniañskiej na
zasadzie wewnêtrznej analogii, tworz¹c paralele pomiêdzy normami prawa cywilnego a nor-
mami prawa miêdzynarodowego. Szerzej: A. Ga³ganek, dz. cyt., s. 286-287.



trudna sprawa? Kto [zaprzeczy], ¿e pozostali Rzymianie byli nieobecni ze
s³usznej przyczyny?

WeŸmy przyk³ad Korsykanów, którzy zawarli przymierze nie z kon-
sulem lecz z legatem31. Czynnoœci rzymskich wodzów i innych urzêdników
maj¹ ró¿n¹ wartoœæ, jest wielka ró¿nica przez klauzulê na koñcu paktu, „tak,
¿e zostanie ratyfikowany, jeœli lud tak zadecyduje”. W tym miejscu wywód
oskar¿yciela jest krótki i nic nie wnosi tam, gdzie, jak s³yszymy, przymierze
zosta³o zawarte w sposób wyj¹tkowy, ale przechodzi do nastêpnej kwestii.
A my mu jednak odpowiadamy, ¿e Rzymianie nie s¹ zwi¹zani umow¹,
dopóki nie zaakceptuj¹ przymierza. Jakim prawem przedstawiciel wi¹¿e
swego pana ponad zlecenie? Rozumie siê, ¿e milcz¹co nie zawiera siê
traktatów, je¿eli na koñcu umieszczona jest klauzula „zostanie ratyfikowany,
je¿eli”. Je¿eli jednak ta klauzula nie zostanie umieszczona, milczenie ludu
jest wystarczaj¹ce do uznania wa¿noœci. Nie ma ró¿nicy pomiêdzy uznaniem
milcz¹cym oraz dokonanym otwarcie. Przez milczenie zak³ada siê [przecie¿]
istnienie zgody. A skoro do domniemania istnienia zgody wystarczy œwia-
domoœæ, dziesiêcioletni okres cierpliwego wyczekiwania, opiesza³oœæ, pod-
stêp lub coœ innego, to tak samo mo¿e to byæ milczenie. Uwa¿a siê, ¿e nawet
wydziedziczony syn, jeœli milczy, zgadza siê z decyzj¹ ojca i rezygnuje
z prawa przys³uguj¹cego mu z natury. Ponadto Rzymianie sprzeciwiali siê
tym aktom, których dokonali ich wodzowie. Czy¿ nie dostrzegasz Picenusie
ró¿nicy? A co by by³o, gdyby traktatu z Hasdrubalem nie obserwowa³
milcz¹cy t³um? Powtórzê zatem, czy ta obecnoœæ mia³a znaczenie? Przesz³e
wydarzenia przemawiaj¹ na moj¹ korzyœæ. Ale póŸniej pojawi³ siê Hannibal,
by zniweczyæ ratyfikacjê32.

Skoro mówisz, ¿e pakty naszych dowódców nie zobowi¹zuj¹ Rzymian,
to dlaczego nie zostanie wszystko przez nich ca³kowicie przywrócone
i wynagrodzone? Niemniej jest jakiœ sens w twym ¿¹daniu. Lecz kto mia³by
dokonaæ restytucji? Przechodzisz do Samnitów33. Dlaczego wiêc i Samnici
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31 Obroñca odnosi siê równie¿ do zawarcia traktatu przez Rzymian z Korsykanami. Prawdo-
podobnie chodzi tutaj o wydarzenia z lat 237-234 p.n.e., tj. z okresu pomiêdzy pierwsz¹ a drug¹
wojn¹ punick¹. Por.: L. Homo, dz. cyt., s. 280-281. A. Zió³kowski, dz. cyt., s. 187. Nie poœwiêca
jednak temu zbyt wiele uwagi, g³adko przechodz¹c do odparcia zarzutów dotycz¹cych oszustw
Rzymian w trakcie zawierania pokoju z Samnitami.

32 Opis ten dotyczy wydarzeñ z roku 202 p.n.e., kiedy Kartagiñczycy, zagro¿eni z³upieniem
miasta przez armiê dowodzon¹ przez Scypiona Afrykañskiego Starszego, zwrócili siê do Rzy-
mian o ratyfikacjê traktatu pokojowego. Jednoczeœnie wys³ali potajemnie poselstwo do Han-
nibala, aby zmusiæ go do pomocy i odwrotu wojsk z Pó³wyspu Apeniñskiego. Szerzej: Levene D.,
S., Livy on the Hannibalic War, Oxford 2010, s. 237-238.

33 W 321 r. p.n.e., podczas drugiej wojny samnickiej, wojska rzymskie zosta³y rozgromione
przez wrogów w W¹wozie Kaudyñskim, a dowodz¹cy armi¹ konsulowie Spurius Postumius
i Tytus Weturius Kalwinus zostali zmuszeni do zawarcia pokoju, w którym w imieniu Rzymu
zrzekali siê czêœci terytorium. Por.: A. Zió³kowski, dz. cyt., s. 148. To tej sytuacji senat rzymski,



nie mieliby wynagradzaæ naszej armii wziêcia pod jarzmo, obelg, pod-
stêpów, ataków na nieuzbrojonych i rzezi? Istotnie, [restytucja] jest to
przywrócenie do stanu poprzedniego, jak by³o lub mog³o byæ wczeœniej.
I jeœli czynnoœci, które zosta³y wykonane, s¹ nieodwracalne, co opiewali
dawni poeci Fokylides, Teognis, Symonides, a jurysta Tryfonin wprowadzi³
do prawa: czym jest to dla nas? Restytucjê nale¿y tak czyniæ, aby ka¿dy
otrzyma³ swoje prawo przywrócone do poprzedniego stanu.

Zgodnie z tym nie ma restytucji wobec kogoœ, kto sam nie dokonuje jej
w pe³ni. Tak samo nie ma restytucji wobec kogoœ, kto nie jest dojrza³y, jeœli
przywrócenie nie jest dokonywane z nak³adem wszystkich starañ: tak jak nie
mo¿e byæ bez wszelkich starañ Samnitów. Jak niedojrza³y nie mo¿e byæ
przywrócony do swojej poprzedniej pozycji prawnej, jeœli siê wzbogaci³, tak
samo wzbogaceni s¹ Samnici, usatysfakcjonowani z pora¿ki wrogów.
Korzyœci¹ równie¿ jest uczynienie wroga s³abszym. Jak niedojrza³y, który
post¹pi³ wbrew prawu, tak i Samnici z³amali prawo, wbrew postanowieniom
traktatu rzucaj¹c obelgi i zadaj¹c rany, siej¹c œmieræ, bez opamiêtania grabi¹c
broñ, szaty i inne dobra Rzymian. Có¿ z tych rzeczy powinniœcie zwróciæ,
Samnici? Czy oddacie niewiele warte rzeczy zagrabione na koñcu, czy te¿ to,
co jest wa¿ne i o czym by³a mowa na pocz¹tku? Czy jest to w ogóle mo¿liwe?

Poza tym nie da siê usun¹æ skutków zw³oki, gdzie niemo¿liwe jest
przywrócenie pierwotnego stanu rzeczy. W takim razie nie przywrócicie
tego. Czy nie wydano wam setek zak³adników? Nie wydano konsulów
i innych porêczycieli? Powinniœcie byæ wiêc zadowoleni z tego wszystkiego.
To nie lud rzymski obieca³ wam, ani te¿ nie da³ wam zak³adników i porê-
czycieli jako zabezpieczenia. Jeœli rzeczywiœcie by³oby tak w tym przypadku,
moglibyœcie oskar¿yæ lud o niesprawiedliwoœæ, nawet gdyby zak³adnicy
i porêczyciele byli pod wasz¹ w³adz¹. Lecz inni obiecali, ¿e lud rzymski
ratyfikuje przymierze i to w³aœnie oni przekazali zak³adników jako potwier-
dzenie obietnicy. I zwi¹zali siê umow¹, nie maj¹c¹ nic wspólnego z ludem.
Zak³adnicy i porêczyciele zostali wydani na pastwê Samnitów. Có¿ tu winien
lud? Postumiusz wyda³ siê w rêce Samnitów, inni zrobili to samo i przyrzekli,
¿e zostan¹ pod ich w³adz¹. Gdyby pozosta³a czêœæ armii przyjê³a ten uk³ad,
a lud rzymski nie wyda³by Postumiusza, móg³byœ winiæ lud. Z pewnoœci¹
by³o inaczej, tak jak wczeœniej z Galami, tak i teraz z Samnitami – traktaty nie
powinny byæ przestrzegane wobec tych, którzy sami ich nie przestrzegaj¹.

Tyle na temat ludu, którego sprawy broniê. A jednak przekazanie
Postumiusza nie by³o fars¹, jak ci siê wydaje Picenusie. On sam obieca³
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chc¹c unikn¹æ hañbi¹cych skutków zawarcia pokoju, z premedytacj¹ odrzuci³ ratyfikacjê przy-
mierza, na które wyrazili zgodê dowodz¹cy armi¹ konsulowie. W ten sposób, z uwagi na brak
dalszej ratyfikacji, Rzymianie potraktowali traktat jako rozejm (sponsio), czyli temporalne,
faktyczne zawieszenie dzia³añ zbrojnych. Szerzej: R.W. Shaffern, Law and justice from antiquity to
enlightenment, Michigan 2009, s. 53.



bowiem, ¿e albo traktat zostanie przyjêty, albo wyda siê Samnitom. Ten
uk³ad obowi¹zywa³ równie¿ ich, wiedz¹c, ¿e zostanie wydany, czuli siê
zobowi¹zani. Zatem Postumiusz nale¿a³ do nich. To jednak nie ma nic do
rzeczy. Fortel ten mia³ na celu podniesienie na duchu ¿o³nierzy. Podstêp
wojenny by³ uzasadniony. Ale pytam, czy by³o to w ogóle przymierze?
Arystydes napisa³ przecie¿, ¿e legiony rzymskie zosta³y wyciête w pieñ
w tym w¹wozie, a z nimi Postumiusz. Czy twierdzê, ¿e Rzymianie we
wszystkich wy¿ej wymienionych przypadkach okazali siê uczciwi? S³usznie
oszukawszy Etolan, zmieniaj¹c znaczenie jednego s³owa, przywrócili stan
poprzedni34.

Jednak zadoœæuczyniono Samnitom i ich protektorom. A niniejsza mowa
jest obron¹, a nie pochwa³¹ Rzymian.

t³um. Izabela Precz
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34 Prawdopodobnie Gentili ma na myœli wydarzenia z 197 r. p.n.e. po bitwie pod Kyno-
skefalaj, kiedy podczas pertraktacji Rzymian z Filipem V, Etolowie za¿¹dali Teb Ftiotydzkich,
powo³uj¹c siê na postanowienia uk³adu z 211 r. p.n.e., na mocy którego zdobycze wojenne mia³y
przypaœæ Rzymianom, a miasta i pola Etolom. Rzymianie zaprotestowali wydaniu miasta,
twierdz¹c, ¿e Etolowie zerwali przymierze zawieraj¹c w 205 r. p.n.e. pokój z Filipem. Ponadto
wskazali istnienie zasady stanowi¹cej, ¿e miasta bêd¹ce zdeklarowanym, bezpoœrednim wro-
giem Rzymu, po zdobyciu przechodz¹ na jego w³asnoœæ. Liv. 33. 13.
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JÓZEF KRUKOWSKI, S£AWOMIR FUNDOWICZ, MIROS£AW SITARZ (RED.)
Zadanie nauczycielskie Koœcio³a wobec wyzwañ XXI wieku
Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, Radom 2010, ss. 164

Jednym z podstawowych zadañ Koœcio³a jest, obok misji uœwiêcenia
i pasterzowania, zadanie nauczycielskie. Otrzymawszy od swego Za³o-
¿yciela mandat przepowiadania Ewangelii, od samego pocz¹tku czuwa³ on
nad tym, aby wiernie strzec i nieomylnie wyjaœniaæ powierzony mu depozyt
wiary. Pocz¹wszy od uchwa³ Soboru Watykañskiego II, a tak¿e licznych
dokumentów posoborowych realizuj¹cych jego postulaty, ta donios³a dzie-
dzina w ¿yciu Koœcio³a zosta³a dowartoœciowana przez prawodawcê koœ-
cielnego. Podczas gdy w Codex Iuris Canonici z 1917 r. problematyka zwi¹zana
z urzêdem nauczycielskim Koœcio³a i misj¹ nauczania stanowi³a zaledwie
jedn¹ czêœæ (IV) De magisterio ecclesiastico (kan. 1322-1408) ksiêgi III De rebus,
w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. poœwiêcono jej odrêbn¹ ksiêgê –
De Ecclesiae munere docendi. Sk³ada siê ona z 9 kanonów wprowadzaj¹cych
(kan. 747-755) oraz 5 tytu³ów: De divini verbi ministerio (kan. 756-761), De
actione ecclesiae missionali (kan. 781-792), De educatione catholica (kan. 793-821),
De instrumentis communicationis socialis et in specie de libris (kan. 822-832),
De fidei professione (kan. 833).

W literaturê przybli¿aj¹c¹ zagadnienia zwi¹zane z munus docendi wpi-
suje siê ksi¹¿ka pt. Zadanie nauczycielskie Koœcio³a wobec wyzwañ XXI wieku,
wydana pod redakcj¹ Józefa Krukowskiego, S³awomira Fundowicza oraz
Miros³awa Sitarza. Dokumentuje ona treœci wyg³oszone podczas obrad ogól-
nopolskiej konferencji naukowej, która odby³a siê pod tym samym tytu³em
w dniach 4-5 wrzeœnia 2007 r. w Radomiu. Jej organizatorami byli: Stowarzy-
szenie Kanonistów Polskich, Wydzia³ Nauk Prawnych Towarzystwa Nauko-
wego KUL, Katedra Koœcielnego Prawa Publicznego KUL oraz Wy¿sze
Seminarium Duchowne w Radomiu.

Na recenzowan¹ pozycjê sk³ada siê s³owo J. Krukowskiego, przewodni-
cz¹cego Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, które zosta³o wyg³oszone na
otwarcie konferencji, oraz dziesiêæ, doœæ obszernych, artyku³ów naukowych.

Z wprowadzenia czytelnik dowie siê, ¿e poruszana problematyka jest
wieloaspektowa, a przygotowane artyku³y sygnalizuj¹ wiele wa¿nych pro-
blemów do rozwi¹zania. Podejmowane tematy mog¹ byæ rozpatrywane
w aspekcie teologicznym oraz w kontekœcie gwarancji zawartych w syste-
mach prawa kanonicznego i prawa polskiego.



Pierwsze opracowanie, przygotowane przez Z. Zimowskiego, pt. Magis-
terium Koœcio³a wobec nowych wyzwañ, ma charakter wprowadzaj¹cy w ca³oœæ
zagadnienia. W pierwszej czêœci autor wyjaœni³, w jaki sposób nale¿y rozu-
mieæ kompetencje Magisterium Koœcio³a w kwestiach odnosz¹cych siê do
wiary i moralnoœci. W drugiej – zwróci³ uwagê na nowe wyzwania, przed
którymi staje Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a. Nale¿¹ do nich m.in.: ekume-
nizm, realizacja nakazu misyjnego, sta³e zasady moralne, mi³oœæ ma³¿eñska
i rodzinna oraz inkulturacja.

Artyku³ pt. Kompetencje biskupów diecezjalnych w realizacji zadania nauczy-
cielskiego Koœcio³a opracowany przez J. Krzywdê sk³ada siê z piêciu czêœci,
w których zosta³y przedstawione przes³anki teologiczno-prawne kompe-
tencji biskupów diecezjalnych w zakresie realizacji zadania nauczycielskiego
Koœcio³a, warunki realizacji tych¿e kompetencji, relacje biskupa z ducho-
wieñstwem diecezjalnym i zakonnym w zakresie pe³nienia zadania nauczy-
cielskiego w Koœciele, udzia³ wiernych œwieckich w zadaniach nauczy-
cielskich w Koœciele oraz rola i znaczenie instytucji i organów o charakterze
duszpasterskim w diecezji. Autor przypomnia³, ¿e biskupi powo³ani s¹ do
g³oszenia Ewangelii, jako autentyczni nauczyciele upowa¿nieni przez Chry-
stusa. Mandat Chrystusa realizuje siê zaœ poprzez powierzenie im munus
episcopale – urzêdu biskupa oraz udzielenie misji kanonicznej.

Kompetencje konferencji biskupów w zakresie zadania nauczycielskiego Koœcio³a
to tytu³ kolejnego opracowania przygotowanego przez J. Krukowskiego.
Autor podzieli³ je na cztery czêœci. W pierwszej przedstawi³ rys historyczny
konferencji biskupów, wyjaœni³ pojêcie konferencji biskupów, ukaza³ jej
formy organizacyjne oraz omówi³ statut. W drugiej wyjaœni³, w jaki sposób
nale¿y rozumieæ kompetencje ustawodawcze do stanowienia dekretów ogól-
nych, które mog¹ dotyczyæ realizacji zadania nauczycielskiego, oraz kompe-
tencje dotycz¹ce uchwalania deklaracji doktrynalnych. W trzeciej czêœci
zwróci³ uwagê na kompetencje konferencji biskupów w podejmowaniu
innych decyzji o charakterze pastoralnym. W czwartej ukaza³ sprawy, w roz-
strzyganiu których konferencje biskupów posiadaj¹ kompetencje do podej-
mowaniu decyzji w zakresie nauczania.

W artykule pt. Kontrola publikacji z punktu widzenia nauki Koœcio³a
H. Stawniak przedstawi³ rys historyczny cenzury koœcielnej, aktualne pra-
wodawstwo Koœcio³a w tym zakresie oraz postulaty de lege ferenda. Zapro-
ponowa³ m.in. zniesienie podwójnego licentia (od biskupa diecezjalnego
i prze³o¿onego zakonnego – kan. 832 KPK/83) dla publikacji odnosz¹cych siê
do wiary i moralnoœci, których autorami s¹ osoby zakonne. Sugerowa³ tak¿e,
by w publikacjach wymagaj¹cych aprobaty dodawaæ analogicznie do norm
Kodeksu Kanonów Koœcio³ów Wschodnich (por. kan. 661) laudacjê i b³ogo-
s³awieñstwo, co w wiêkszym stopniu dawa³oby czytelnikowi pewnoœæ, ¿e
dana publikacja zgodna jest z nauczaniem Koœcio³a oraz warta jest polecenia.
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Wyrazi³ równie¿ postulat, aby ordynariusze miejsca z wiêksz¹ pilnoœci¹
troszczyli siê o przestrzeganie przepisów dotycz¹cych wystawiania, sprze-
dawania lub rozdawania pism w tzw. koœcielnych punktach.

Interesuj¹cego opracowania pt. Dostêp Koœcio³a do radiofonii i telewizji
w ustawodawstwie III Rzeczypospolitej Polskiej podj¹³ siê P. Wiœniewski. W swo-
ich rozwa¿aniach autor skoncentrowa³ siê na analizie aktów prawnych
reguluj¹cych uprawnienie Koœcio³a katolickiego do posiadania i u¿ywania
w³asnych œrodków spo³ecznego przekazu oraz na prawie tego¿ Koœcio³a do
emitowania programów w mediach publicznych. Artyku³ omawia gwarancje
posiadania przez Koœció³ katolicki w³asnych rozg³oœni radiowych i stacji
telewizyjnych, ich realizacjê w praktyce koncesyjnej KRRiT oraz gwarancje
dostêpu Koœcio³a katolickiego do radiofonii i telewizji publicznej.

Obszerne studium pt. Obowi¹zki i uprawnienia wiernych œwieckich w realiza-
cji misji nauczycielskiej Koœcio³a przygotowa³ S. Fundowicz. Podstaw¹ Ÿród³o-
w¹ prowadzonych badañ sta³y siê dla autora nastêpuj¹ce dokumenty Koœcio-
³a: konstytucja dogmatyczna o Koœciele Lumen gentium, dekret o apostolstwie
œwieckich Apostolicam actuositatem Soboru Watykañskiego II, Kodeks Prawa
Kanonicznego z 1983 r., adhortacja apostolska Jana Paw³a II Christifideles laici
z 1990 r. oraz instrukcja o niektórych kwestiach dotycz¹cych wspó³pracy
wiernych œwieckich w ministerialnej pos³udze kap³anów Ecclesiae de mysterio
z 1997 r. Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego KUL zauwa¿y³
w podsumowaniu, ¿e wœród posoborowych wypowiedzi Magisterium
Ecclesiae odnosz¹cych siê do apostolstwa œwieckich na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ adhortacje apostolskie Jana Paw³a II: Catechesi tradendae z 1979 r.,
Familiaris consortio z 1981 r. i Christifideles laici z 1988 r.

W kolejnym opracowaniu – Zadania szkó³ katolickich w Polsce – przy-
gotowanym przez A. Maja, zwrócono uwagê na prawo Koœcio³a katolickiego
do zak³adania i prowadzenia w³asnych szkó³, które zosta³o zagwarantowane
w Konstytucji RP, w konkordacie, w ustawie o stosunku pañstwa do Koœcio³a
katolickiego oraz normach prawa kanonicznego. Zgodnie z kan. 803 KPK/83,
szko³¹ katolick¹ jest jedynie ta szko³a, któr¹ kieruje b¹dŸ kompetentna
w³adza koœcielna lub koœcielna osoba prawna publiczna, b¹dŸ te¿ ta, któr¹
uznaje za tak¹ – dokumentem na piœmie – w³adza koœcielna. Do pos³ugi-
wania siê nazw¹ „szko³a katolicka” wymagane jest uzyskanie zgody kompe-
tentnej w³adzy koœcielnej. Szko³a katolicka ma mieæ chrystocentryczny cha-
rakter, tzn. wskazywaæ na Chrystusa jako na wzór ¿ycia. Zobowi¹zana jest
do kszta³cenia i wychowywania na podstawie zasad nauki katolickiej.
Ponadto, zatrudnieni w niej nauczyciele powinni odznaczaæ siê zdrow¹
nauk¹ i uczciwoœci¹ ¿ycia. St¹d wynika potrzeba sta³ej formacji zawodowej
i osobowoœciowej tych¿e nauczycieli.

W artykule pt. Zasada równouprawnienia religii ze wzglêdu na nauczanie
religii w szko³ach publicznych w Polsce A. Mezglewski zauwa¿y³, ¿e zasadê
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równouprawnienia religii, niewpisan¹ co prawda wprost do polskiego syste-
mu prawnego, mo¿na wyinterpretowaæ z art. 53 Konstytucji i art. 12 ustawy
o systemie oœwiaty. Opracowanie przedstawia mankamenty w stosowaniu
tej zasady w zakresie: kwalifikacji nauczycieli religii, wpisywania ocen
z religii na œwiadectwach szkolnych oraz wliczania tych¿e ocen do œredniej
ocen. Zdaniem autora, nauczyciele religii powinni posiadaæ takie same
kwalifikacje, jakie s¹ wymagane od innych nauczycieli. Tymczasem ustawa
Karta Nauczyciela odsy³a w tej kwestii do „innych” przepisów, których
w sensie formalnym po prostu nie ma. W ich miejsce s¹ zawierane porozu-
mienia miêdzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a zwi¹zkami wyznanio-
wymi, które nie maj¹ charakteru norm prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego.
Wymagania stawiane katechetom, wynikaj¹ce z tych porozumieñ, s¹ ni¿sze
ni¿ te dla nauczycieli innych przedmiotów, które s¹ uregulowane w prawie
powszechnym, co – w opinii autora – narusza zasadê równouprawnienia
religii. A. Mezglewski ukaza³ te¿ pewne nieœcis³oœci odnoœnie do wpisywania
ocen z religii/etyki na œwiadectwach szkolnych: ocena na œwiadectwie nie
precyzuje, czy uczeñ uczêszcza³ na religiê, czy na etykê (a mo¿e uczêszczaæ
i na religiê i na etykê), nie rozró¿nia te¿ religii wed³ug danego zwi¹zku
wyznaniowego. Autor przychyli³ siê równie¿ do tego, aby oceny z religii by³y
w³¹czane do œredniej ocen, argumentuj¹c to m.in. tym, ¿e pomijanie wlicza-
nia tych ocen do œredniej ze wszystkich przedmiotów jest antywycho-
wawcze, nie docenia wysi³ku naukowego ucznia.

E. Górecki w artykule Sytuacja prawna katolickich szkól wy¿szych w Polsce
zauwa¿y³, ¿e uczelnie i wydzia³y koœcielne nie podlegaj¹ ustawie o szkol-
nictwie wy¿szym, a zasady ich dzia³ania okreœla konstytucja apostolska
Sapientia christiana. Zgodnie z art. 2 tej konstytucji, „przez uniwersytety
i wydzia³y koœcielne rozumie siê te, które erygowane kanonicznie lub
zatwierdzone przez Stolicê Apostolsk¹, uprawiaj¹ i podaj¹ œwiêt¹ doktrynê
oraz nauki z ni¹ zwi¹zane, z prawem nadawania stopni akademickich
powag¹ Stolicy Apostolskiej”. G³ównym celem tych uczelni jest uprawianie
i rozwijanie w³asnych dyscyplin, a przede wszystkim dog³êbne badanie
Objawienia chrzeœcijañskiego, systematyczne wyjaœnianie jego prawdy, ana-
lizowanie nowych zagadnieñ i przekazywanie ich wspó³czesnemu cz³o-
wiekowi. Obok uczelni koœcielnych dzia³aj¹ równie¿ uczelnie katolickie,
które – jakkolwiek kieruj¹ siê doktryn¹ Koœcio³a – nie s¹ jednak¿e objête,
z wyj¹tkiem wydzia³u teologii i prawa kanonicznego, postanowieniami
konstytucji Sapientia christiana. Wreszcie, zgodnie z § 7 ust. 2 umowy miêdzy
Rad¹ Ministrów a Konferencj¹ Episkopatu Polski w sprawie statusu praw-
nego szkó³ wy¿szych zak³adanych i prowadzonych przez Koœció³ katolicki,
w tym uniwersytetów, odrêbnych wydzia³ów i wy¿szych seminariów du-
chownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez pañstwo stopni
i tytu³ów nadawanych przez szko³y wy¿sze, alumni wy¿szych seminariów
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duchownych, w których prowadzone s¹ szeœcioletnie studia, mog¹ zgodnie
z wymaganiami prawa koœcielnego uzyskiwaæ tytu³ zawodowy magistra na
kierunku „teologia” na podstawie umów o wspó³pracy zawartych z koœciel-
nymi szko³ami wy¿szymi oraz z uczelniami pañstwowymi.

W ostatnim opracowaniu, autorstwa A. Lepy, Media w s³u¿bie Koœcio³a,
zwrócono uwagê na w³aœciwoœci mediów, które wspomagaj¹ lub utrudniaj¹
Koœcio³owi wype³nianie jego misji. W pierwszej czêœci autor artyku³u omówi³
podstawowe funkcje mediów: informacyjn¹, formacyjn¹ i rozrywkow¹ oraz
ukaza³ ci¹gle wzmacniaj¹cy siê wp³yw mediów, ich wszechobecnoœæ, szyb-
koœæ informowania, pedagogiê i dociekliwoœæ. W drugiej czêœci zaprezen-
towa³ trudnoœci Koœcio³a w realizacji misji ewangelizowania œwiata, które s¹
skutkiem oddzia³ywania œrodków spo³ecznego przekazu. Najwa¿niejsze
z nich to: zwodnicza iluzja, dominacja obrazu, uzale¿nienie od mediów,
ska¿enie infosfery.

Niestety, w recenzowanej pozycji ksi¹¿kowej brakuje dwóch referatów
wyg³oszonych podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej w Radomiu,
której ta publikacja jest pok³osiem. Pierwszy, autorstwa K. Warcha³owskiego,
dotyczy³ kompetencji w³adz koœcielnych i pañstwowych wzglêdem nauczy-
cieli akademickich na wydzia³ach nauk koœcielnych. Drugi, przygotowany
przez J. Wojtkuna, podejmowa³ problematykê zadañ rodziny w wychowa-
niu katolickim.

Podsumowuj¹c powy¿sze uwagi, nale¿y podkreœliæ, ¿e starannoœæ
i kompetencja, z jak¹ przywo³ani wczeœniej autorzy przygotowali swoje
opracowania, oraz bogactwo i ró¿norodnoœæ zawartego w nich materia³u,
czyni z recenzowanej ksi¹¿ki cenn¹ publikacjê, która nie tylko poszerza
wiedzê czytelnika z zakresu munus docendi, lecz mo¿e równie¿ inspirowaæ do
podejmowania dalszych rozwa¿añ naukowych w tej dziedzinie.

ks. Grzegorz Delmanowicz
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MAREK GÓRSKI, JOLANTA BUCIÑSKA, MONIKA NIEDZIÓ£KA, ROMAN STEC,
DOROTA STRUS (RED.)
Administracja publiczna – cz³owiek a ochrona œrodowiska. Zagadnienia spo-
³eczno-prawne
Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ss. 439

Recenzowana ksi¹¿ka podejmuje temat badawczy, który mieœci siê
w obrêbie najnowszych zmian w prawie administracyjnym, w szczególnoœci
dotycz¹cych administracji publicznej i obejmuje okres transformacji prawa
zwi¹zanych z wejœciem Polski do Unii Europejskiej. Jak trafnie zosta³o pod-
kreœlone we wstêpie publikacji, problematyka ta ma szczególne znaczenie,
gdy¿ dotyczy ingerencji pañstwa w ³ad spo³eczny i procesu dostosowywania
prawa do bie¿¹cych potrzeb, co wi¹¿e siê z ci¹g³ym przeprowadzaniem badañ
i obiektywnych analiz, zarówno z punktu widzenia publicznego prawa admi-
nistracyjnego, jak i ochrony œrodowiska. Jest to kolejna pozycja wpisuj¹ca siê
w nurt badañ nad prawem publicznym w aspekcie ochrony œrodowiska1.
Dzie³o to jednak¿e prezentuje nowoczesne podejœcie do tych zagadnieñ.

Ramy logiczne rozwa¿añ wyznacza problematyka ochrony przyrody
w prawie polskim i europejskim oraz uwarunkowania prawne zagro¿eñ dla
œrodowiska, w zwi¹zku z tym autorzy poszczególnych rozdzia³ów mogli siê
odnieœæ do ró¿nych kwestii prawa ochrony œrodowiska w zmiennych warun-
kach polityki zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. W tym obrêbie
tematycznym zosta³o zanalizowane orzecznictwo s¹dów administracyjnych
w zakresie ochrony œrodowiska oraz zadania i uprawnienia organów admi-
nistracji publicznej obejmuj¹ce ochronê œrodowiska.

Nale¿y zgodziæ siê prezentowan¹ w ksi¹¿ce tez¹, ¿e poruszana tematyka
jest szczególnie wa¿na, gdy¿ zaanga¿owanie organów pañstwa w ochronê
œrodowiska naturalnego ma charakter dynamiczny, dlatego istnieje potrzeba
aktualizowania badañ tej problematyki. W zwi¹zku z tym wybór tematu
zas³uguje na podkreœlenie, a omawiana praca stanowi potrzebn¹ pozycjê
w literaturze przedmiotu.

Uwagê zwraca bardzo dobre opracowanie jêzykowe publikacji pomimo
tego, ¿e poszczególne rozdzia³y opracowali ró¿ni autorzy, reprezentuj¹cy
odmienne œrodowiska naukowe, zosta³a zachowana jasnoœæ i precyzyjnoœæ
przekazu. Ksi¹¿kê czyta siê z du¿ym zainteresowaniem dziêki ró¿norodnoœci

1 M. Górski, Aktualne regulacje prawne w zakresie ochrony œrodowiska, Poznañ 2009; J. Ciecha-
nowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony œrodowiska, Kraków 2009.



treœci i prezentowanych pogl¹dów. Obok prac znakomitych specjalistów
w dziedzinie publicznego prawa administracyjnego znajduj¹ siê analizy
wykonane przez badaczy rozpoczynaj¹cych swoj¹ drogê naukow¹.

Ksi¹¿ka mo¿e byæ dla czytelnika bardzo interesuj¹ca ze wzglêdu na
wykorzystane przez autorów bogate materia³y Ÿród³owe w postaci aktów
normatywnych i wydawnictw zwartych, stanowi¹cych dodatkowy zbiór
informacji dla odbiorcy. Bibliografia jest podawana po rozdzia³ach oraz
zbiorczo w ramach bibliografii koñcowej. Istotnym Ÿród³em jest orzecz-
nictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego, S¹du Najwy¿szego, Trybuna³u
Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej oraz wojewódzkich s¹dów administra-
cyjnych. Zosta³o ono wykorzystane np. w rozdziale Ochrona œrodowiska
w regulacji kodeksu karnego przez Micha³a Krawczyka. Podstaw¹ swoich roz-
wa¿añ uczyni³a orzecznictwo tak¿e Renata Zacharczuk w rozdziale Praw-
no-œrodowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego w œwietle orzecznictwa
s¹dów administracyjnych.

Treœæ rozwa¿añ naukowych czêsto jest obrazowana tabelami, wykresami
i rysunkami, które u³atwiaj¹ zrozumienie zagadnieñ œciœle zwi¹zanych z pra-
wem nawet osobie nie posiadaj¹cej profesjonalnej wiedzy prawniczej. Te
metody wizualizacji danych wykorzystuj¹ m.in.: Julian Skrzyp w rozdziale
Gospodarka przestrzenna w obszarach metropolitalnych, Agnieszka Hawrylewicz-
-£uka w rozdziale Spe³nianie wymogów wzajemnej zgodnoœci (cross-compliance)
przy ubieganiu siê przez rolników o p³atnoœci bezpoœrednie jako poszanowanie
œrodowiska naturalnego oraz Agata Osiñska w rozdziale Wzrost konkurencyjnoœci
regionu a spo³eczno-prawne uwarunkowania ochrony œrodowiska poprzez rozwój
klastrów – zagro¿enia i szanse na przyk³adzie regionu ciechanowsko-p³ockiego.

Wielu z autorów skoncentrowa³o swoje badania na programach zwi¹za-
nych z ochron¹ œrodowiska. Pawe³ Czachowski i Adam Niewiadomski, w roz-
dziale Ochrona œrodowiska w œwietle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod-
daj¹c analizie wymieniony w tytule program, zauwa¿aj¹, ¿e niektóre polskie
rozwi¹zania prawne wydane na jego podstawie id¹ w wymogach ochrony
œrodowiska dalej ni¿ rozwi¹zania europejskie. Jest to kolejny etap w badaniach
prowadzonych nad t¹ kwesti¹, których zapisem s¹ pozycje wydawnicze z lat
2006-20082. W rozdziale autorstwa Agaty Niedzió³ki Wêgiel – stop?! Jak¹ politykê
redukcji emisji gazów cieplarnianych wybraæ? podstaw¹ prowadzonych rozwa¿añ
jest Narodowy Program Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Jest to bardzo
popularny temat, obecny w pracach wielu ró¿nych autorów3. Marta Pietrzak,
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3 A. David, Globalne ocieplenie: zrozumieæ prognozê, Warszawa 2011; Stern N., Globalny ³ad.
Zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postêpu i dostatku, Warszawa 2010.



autorka rozdzia³u „Zielone” zamówienia publiczne, poddaje analizie zasady
uczestnictwa w dwóch systemach ekozarz¹dzania: Miêdzynarodowym Stan-
dardzie dotycz¹cym Systemów Zarz¹dzania Œrodowiskowego (EN/ISO
14001)4 oraz Systemie Ekozarz¹dzania i Audytu (EMAS)5.

W zwi¹zku z tym nale¿y podkreœliæ, ¿e Ÿród³a, literatura, orzecznictwo
oraz programy zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska zosta³y w pracy wykorzystane
w sposób pe³ny. Przeprowadzona interpretacja aktów normatywnych nie
budzi zastrze¿eñ, natomiast literatura zosta³a poddana rzetelnej i krytycznej
analizie. W rezultacie podstawa Ÿród³owa pracy, która ma kluczowe znaczenie
dla realizacji zarysowanych problemów badawczych, jest jej mocn¹ stron¹.

Zasadnicz¹ czêœci¹ pracy jest ocena skutków oddzia³ywania cz³owieka na
œrodowisko oraz uprawnieñ organów administracji publicznej w zakresie
ochrony œrodowiska, a tak¿e wskazanie czy obowi¹zuj¹ce prawo ochrony œro-
dowiska spe³nia swoje funkcje, czy regulacje w tym zakresie s¹ wystarczaj¹ce,
czy te¿ wymagaj¹ zmian. Podstaw¹ rozwa¿eñ s¹ regulacje prawne polskie
i europejskie, które znacznie wzbogacaj¹ pracê i pozwalaj¹ czytelnikowi spoj-
rzeæ na prezentowany problem wieloaspektowo, dziêki czemu autorzy unikaj¹
zarzutu zbyt w¹skiego podejœcia. Przyk³adowo, Zbigniew Bukowski, autor roz-
dzia³u Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju w dzia³alnoœci administracji publicznej, do-
konuje kompleksowej analizy porównawczej zagadnienia zrównowa¿onego
rozwoju w dzia³alnoœci administracji w trzech pañstwach europejskich: Niem-
czech, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii, z rozwi¹zaniami prawnymi w Polsce.

Ca³oœæ publikacji obejmuje dwadzieœcia szeœæ rozdzia³ów, opracowa-
nych przez uczestników konferencji pod tytu³em Administracja publiczna –
cz³owiek a œrodowisko, uwarunkowania spo³eczno-prawne, zorganizowanej w dniach
18-19 maja 2010 r. przez Instytut Administracji, Samorz¹du i Prawa Wydzia³u
Zarz¹dzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Rozdzia³y zosta³y usystema-
tyzowane zgodnie z klasycznym uk³adem przejœcia od rozwa¿añ ogólnych
do zagadnieñ szczegó³owych. W pierwszej kolejnoœci zosta³a naœwietlona
problematyka ochrony przyrody w prawie polskim i europejskim oraz
uwarunkowania prawne zagro¿eñ dla œrodowiska. Kolejnymi zagadnie-
niami poruszonymi w poszczególnych rozdzia³ach s¹: orzecznictwo s¹dów
administracyjnych w zakresie ochrony œrodowiska oraz zadania i upraw-
nienia organów administracji publicznej obejmuj¹ce ochronê œrodowiska.

Ogromnym plusem omawianej ksi¹¿ki s¹ liczne uwagi krytyczne odnoœ-
nie do niektórych przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska, co nadaje jej
wymiar praktyczny i sprawia, ¿e stanowi równie¿ cenne Ÿród³o informacji
dla osób zawodowo zajmuj¹cych siê t¹ materi¹. W rozdziale Uwarunkowania
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prawne pozwoleñ na budowê elektrowni i farm wiatrowych autorstwa Ryszarda
Wojciechowskiego dok³adnej analizie zosta³y poddane szczegó³owe proce-
dury wydawania decyzji administracyjnych warunkuj¹cych wydanie final-
nej decyzji o pozwoleniu na budowê elektrowni lub farmy wiatrowej.
Zwrócono równie¿ uwagê na aspekt dostosowania polskich regulacji do
przepisów wspólnotowych odnoœnie do tego rodzaju inwestycji. Podobnie
praktyczny wymiar maj¹ przywo³ane wy¿ej rozdzia³y, w których osi¹ roz-
wa¿añ s¹ programy zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska.

Omawiana praca wnosi wiele nowych treœci istotnych dla poznania
zagadnieñ zwi¹zanych z pozytywnymi i negatywnymi aspektami regulacji
z zakresu prawa ochrony œrodowiska. Zawiera wiele cennych informacji
porz¹dkuj¹cych i systematyzuj¹cych tê rozleg³¹ materiê, co przes¹dza o tym,
¿e jest to pozycja wartoœciowa i potrzebna. W toku lektury nasuwaj¹ siê tak¿e
pewne uwagi polemiczne. Przyk³adowo, Grzegorz Dobrowolski w swoim
rozdziale Propozycja reformy instytucjonalnej ochrony œrodowiska podejmuje
problematykê rozdzia³u kompetencji w zakresie stosowania przepisów och-
rony œrodowiska powierzonych organom administracji rz¹dowej i samo-
rz¹dowej. Jak zauwa¿a, znaczna wiêkszoœæ kompetencji z tego zakresu jest
realizowana przez wykonawcze organy administracji samorz¹dowej. Autor
uzasadnia potrzebê reformy instytucjonalnej wymogami praktycznymi. Ze
wzglêdu na rozleg³oœæ regulacji dotycz¹cych ochrony œrodowiska, wyda-
wanie decyzji w sprawach z tego zakresu wymaga du¿ej wiedzy ze strony
decyzyjnego organu, czêsty jej brak wp³ywa na obni¿enie standardów
wydawanych decyzji. Autor proponuje zatem powo³anie nowych organów
administracji rz¹dowej, które dysponowa³yby wyspecjalizowan¹ wiedz¹
z zakresu ochrony œrodowiska oraz przejê³yby kompetencje do rozstrzy-
gania w tych sprawach aktualnie przynale¿ne organom administracji samo-
rz¹dowej. Jest to bardzo praktyczne rozwi¹zanie, jednak¿e ³¹czy siê du¿ymi
kosztami realizacji. Finansowanie powo³ania nowej jednostki wymaga
okreœlonych nak³adów, natomiast efekt by³by widoczny dopiero w perspek-
tywie kilku lat, w postaci spadku liczby postêpowañ maj¹cych na celu
zmianê wadliwie podjêtych decyzji.

Praca stanowi z ca³¹ pewnoœci¹ wartoœciow¹ analizê granic uprawnieñ
administracji publicznej ró¿nych szczebli w zakresie prawa ochrony œrodo-
wiska. W opracowaniu zosta³ uwzglêdniony zarówno teoretyczny kontekst, jak
równie¿ funkcjonowanie w praktyce regulacji z tego zakresu. Wykorzystane
przez autorów przyk³ady zastosowania przepisów prawa ochrony œrodowiska,
czerpane z orzecznictwa i praktyki, czyni¹ omawian¹ ksi¹¿kê interesuj¹c¹ nie
tylko dla prawników, ale równie¿ dla specjalistów niebêd¹cych prawnikami,
a wykonuj¹cych zawody zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska.

El¿bieta Ma³ecka
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URZ¥D BISKUPA RZYMU W S£U¯BIE JEDNOŒCI KOŒCIO£A

Miêdzynarodowe sympozjum
Kraków, 17 listopada 2011 r.

Dnia 17 listopada 2011 r. w Uniwersytecie Papieskim Jana Paw³a II
w Krakowie odby³o siê miêdzynarodowe sympozjum dla uczczenia postaci
b³. Jana Paw³a II Urz¹d Biskupa Rzymu w s³u¿bie jednoœci Koœcio³a. Organi-
zatorem sympozjum by³ Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papies-
kiego Jana Paw³a II (UPJPII) w Krakowie.

Licznie zebranych prelegentów i goœci, zarówno z kraju, jak i z zagra-
nicy, w imieniu ks. kard. Stanis³awa Dziwisza powita³ bp prof. Grzegorz Ryœ.
Wskaza³ on na aspekt historyczny kszta³towania siê pozycji Biskupa Rzymu
od w³adzy absolutnej – zarówno nad duchownymi, chrzeœcijanami, jak
i wszystkimi ludŸmi – poprzez decentralizacjê w³adzy w skutek schizmy, a¿
do czasów wspó³czesnych. Nastêpnie goœci powita³ Prorektor Uniwersytetu
Papieskiego Jana Paw³a II ks. dr hab. Arkadiusz Baran, prof. UPJPII, który
podziêkowa³ za przyjêcie zaproszenia na konferencjê i obecnoœæ tak wielu
znamienitych goœci. Zaznaczy³, ¿e podjêty temat konferencji jest trudnym,
jednym z wa¿niejszych problemów chrzeœcijan ¿yj¹cych w rozdartym œwie-
cie. Jednoœæ Koœcio³a jest jego cech¹ wyznawan¹ przez chrzeœcijan od
samych pocz¹tków. W³adza w Koœciele ma s³u¿yæ mi³oœci i jednoœci. Wyrazi³
przekonanie, ¿e zaproszeni prelegenci przedstawi¹ bli¿ej wszystkim zebra-
nym uczestnikom sympozjum urz¹d Biskupa Rzymu, jego kompetencje oraz
sposób nominacji biskupich. Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII
ks. prof. hab. Józef Krzywda wyrazi³ przekonanie, ¿e zaproszeni goœcie
doskonale i w szczególny sposób przybli¿¹ zebranemu audytorium postaæ
Jana Paw³a II oraz funkcjê Biskupa Rzymu w jednoœci Koœcio³a. Obradom
sympozjum podczas obydwu sesji przewodniczy³ ks. prof. dr hab. Józef
Krukowski (UKSW, KUL).

Kard. Péter Erdõ podczas wyg³aszania pierwszego referatu, W³adza
Biskupa Rzymskiego w ujêciu historyczno-prawnym, zaznaczy³, ¿e urz¹d pry-
matu papie¿a wystêpuj¹cy w obecnie obowi¹zuj¹cym systemie prawa kano-
nicznego jest prymatem jurysdykcji lub rz¹dzenia. To papie¿ jest najwy¿-
szym zarz¹dc¹ wszystkich dóbr koœcielnych. W³adza papie¿a jest pe³na,
nieograniczona przez ¿adnego cz³owieka. Posiada on wszystko, co jest
potrzebne do rz¹dzenia w Koœciele. Prelegent wskaza³ w tym miejscu pod-
stawê tego prymatu – kan. 331 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku



(dalej: KPK). Koœció³ Chrystusowy jest suwerenn¹ wspólnot¹ religijn¹. Posia-
da w³asn¹ misjê, któr¹ powierzy³ mu sam Chrystus. Prelegent zaznaczy³
tak¿e, ¿e bezpoœrednia w³adza papie¿a polega na tym, i¿ mo¿e on j¹
sprawowaæ wobec ka¿dego chrzeœcijanina, a tak¿e wzglêdem ka¿dego Koœ-
cio³a partykularnego. Nie potrzebuje on w tym celu zezwolenia kogokol-
wiek. W³adza Biskupa Rzymu wzmacnia w³adzê poszczególnych biskupów
w powierzonych im diecezjach. W³adza ta nie jest w konflikcie z cywilnymi
w³adzami œwiata, gdy ka¿dy zachowuje granice i naturê swojego zadania.

Nastêpny referat, Rola Koœcio³a partykularnego w procedurze mianowania
biskupów przez papie¿a, wyg³osi³ abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski
w Polsce. Sobór Watykañski II zdefiniowa³ zasady reguluj¹ce udzia³ przed-
stawicieli episkopatów i konkretnych diecezji w sprawie nominacji bisku-
pich. Normy prawa kanonicznego okreœlaj¹ udzia³ Koœcio³a partykularnego
w przygotowaniu nominacji biskupich. Kwestionariusz dotycz¹cy nominacji
przesy³any do diecezji jest tajny. Ma to zagwarantowaæ wolnoœæ dzia³ania,
jak¹ posiada papie¿, a tak¿e chroniæ prawo do prywatnoœci kandydatów
i osób, z którymi prowadzi siê konsultacje. Nuncjusz zaznaczy³ tak¿e, ¿e
zdarzaj¹ siê czêsto sytuacje, kiedy cz³onkowie lokalnej wspólnoty z w³asnej
inicjatywy pisz¹ do nuncjusza, wyra¿aj¹c opiniê o kandydacie.

Ostatni referat przed przerw¹, Prymat papieski a zakres autonomii zebrañ
biskupów, wyg³osi³ bp dr Krzysztof Nitkiewicz z diecezji sandomierskiej.
Prelegent szczegó³owo przedstawi³ i omówi³ kompetencje Biskupa Rzymu
dotycz¹ce Synodu Biskupów, które skupiaj¹ siê przede wszystkim na zwo-
³aniu, przeniesieniu oraz zatwierdzeniu jego postanowieñ. Zwo³anie zaœ
synodu prowincjonalnego i plenarnego wymaga aprobaty ze strony Stolicy
Apostolskiej.

Po powy¿szych wyst¹pieniach organizatorzy przewidzieli dyskusjê oraz
krótk¹ przerwê. Dyskusja by³a bardzo o¿ywiona, co wskazuje na to, i¿
podjêty temat jest wci¹¿ aktualny.

Pierwszy referat po przerwie, Wybór Biskupa Rzymskiego w perspektywie
jednoœci Koœcio³a, wyg³osi³ ks. dr hab. Piotr Majer (UPJPII). Duchowy wymiar
konklawe, jak i sam wybór Biskupa Rzymskiego, œwiadczy o jednoœci Koœ-
cio³a. Zgodnie z kan. 351§1 KPK Biskup Rzymu mianuje kardyna³ów swo-
bodnie i niezale¿nie. W sk³ad konklawe wchodz¹ kardyna³owie elektorzy.
Korzystny jest fakt, i¿ kolegium dokonuj¹ce wyboru papie¿a jest sta³e
i niezbyt liczne, co sprzyja ograniczeniu wymiany pogl¹dów. Kardyna³owie
wybieraj¹ Biskupa Rzymu, który staje siê g³ow¹ Koœcio³a powszechnego. Do
czasu wydania Konstytucji Apostolskiej Universi Dominici Gregis przez Jana
Paw³a II dnia 9 lutego 1996 r. wybór papie¿a by³ dokonywany przez
aklamacjê. Dokument ten okreœla³ termin, a mianowicie 21 dni, w ci¹gu
których musia³ nast¹piæ wybór nowego papie¿a, choæby zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, po okreœlonej liczbie tur g³osowañ. Prelegent zwróci³ uwagê na to,
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jak w historii dokonywano wyboru papie¿a. W IV-V w., jeœli wyboru nie
dokonano jednomyœlnie, do wa¿noœci brano pod uwagê g³osy pars senior,
czyli tzw. zdrowszej czêœci. Za pontyfikatu Aleksandra III wprowadzono
wiêkszoœæ kwalifikowan¹, co mia³o na celu ustrze¿enie siê przed wy³o-
nieniem dwóch lub trzech pretendentów. Benedykt XVI dnia 11 czerwca
2007 r. wyda³ list apostolski Motu Proprio w sprawie zmiany niektórych norm
dotycz¹cych wyboru papie¿a De aliquibus mutationibus in normis de electione
Romani Pontificis, wprowadzaj¹c tym samym do wyboru Biskupa Rzymu
wymóg wiêkszoœci kwalifikowanej.

Ostatni referat, Czy mo¿na rozdzieliæ prymat nauczania od prymatu jurysdyk-
cji? Perspektywa ekumeniczna, zosta³ wyg³oszony przez ks. dr. Piotra Kroczka
(UPJPII). Prelegent w swoim wyk³adzie przedstawi³ m.in. podstawy teologii
luterañskiej odnosz¹cej siê do Biskupa Rzymu. Filip Melanchton, bardzo
bliski wspó³pracownik Marcina Lutra, uwa¿a³, i¿ urz¹d Biskupa Rzymu nie
jest z prawa w³asnego postawiony nad innymi. Zasada zakazuj¹ca s¹dzenia
papie¿a oznacza³a wed³ug niego, ¿e papie¿ czyni siê Bogiem i nie uznaje
ponad sob¹ nikogo. Sam Marcin Luter w Artyku³ach Szmalkaldzkich stwierdzi³,
¿e papie¿ jest jedynie biskupem, który znajduje siê w Rzymie, a jego w³adza
nie pochodzi od Boga. Prymat nauczania jest przez reformatora do zaakcep-
towania, natomiast prymat jurysdykcji – nie. Jak wskaza³ prelegent, rozdzia³
tych dwóch prymatów spowodowa³by zbli¿enie luteranizmu i katolicyzmu.
Zgodnie z teologi¹ katolick¹, papie¿ ma prymat jurysdykcji i nauczania.
Wspó³czeœnie nie jest to sprawa kontrowersyjna. Z punktu widzenia dogma-
tycznego rozdzielenie tych prymatów nie jest mo¿liwe, poniewa¿ ozna-
cza³oby to odrzucenie prymatu papie¿a. Ze strony katolickiej jest to wiêc nie
do zaakceptowania. Prelegent podkreœli³, i¿ wyg³oszony referat nie wyczer-
puje argumentów za i przeciw takiemu rozdzia³owi.

Po zaprezentowaniu wszystkich referatów organizatorzy dokonali
podsumowania, a nastêpnie uroczystego zamkniêcia sympozjum.

Marta £uczak, Pawe³ Rogalski
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TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W S¥DOWNICTWIE – DOŒWIADCZENIA

I PERSPEKTYWY

Ogólnopolska konferencja naukowa
Lublin, 19 listopada 2011 r.

Technologie informatyczne s¹ naturalnym i coraz bardziej rozpow-
szechnionym narzêdziem usprawniania dzia³alnoœci s¹dów. Wp³ywaj¹ nie
tylko na szybkoœæ i jakoœæ postêpowania, ale tak¿e przyczyniaj¹ siê do
redukcji kosztów funkcjonowania s¹downictwa.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjació³
Wydzia³u Prawa KUL, Katedra Koœcielnego Prawa Publicznego i Konstytu-
cyjnego KUL oraz Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Prawa im. Heleny Chodkow-
skiej w Warszawie zorganizowa³y 19 listopada 2011 r. ogólnopolsk¹ konfe-
rencjê naukow¹ Technologie informatyczne w s¹downictwie – doœwiadczenia
i perspektywy. Obrady odby³y siê w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw³a II.

W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjació³ KUL konferencjê
otworzy³ ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, przewodnicz¹cy Stowarzyszenia.
W s³owie wstêpnym powita³ i przedstawi³ wspó³organizatorów konferencji
oraz prelegentów. W imieniu wspó³organizatora – Wy¿szej Szko³y Zarz¹dza-
nia i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie g³os zabra³ prof. dr hab.
Edward Kêdra.

Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz, prodziekan WPPKiA KUL wyrazi³ satys-
fakcjê i radoœæ z podjêtego tematu, który – wpisuj¹c siê w nurt aktualnych
zagadnieñ – jest odpowiedzi¹ na zmiany w prawie oraz na praktyczne
problemy, jakie pojawiaj¹ siê tak¿e w administracji publicznej.

Sesji przedpo³udniowej przewodniczy³a dr Ma³gorzata Makarska, pre-
zes S¹du Rejonowego w Bia³ej Podlaskiej. Referat zatytu³owany Rola informa-
tyzacji w rozwoju sprawnego s¹downictwa i administracji na przyk³adzie Krajowego
Rejestru S¹dowego i ksi¹g wieczystych wyg³osi³ dr Micha³ Rojewski z Euro-
pejskiej Szko³y Prawa i Administracji w Warszawie. W wyst¹pieniu przy-
pomnia³, ¿e pomys³ elektronicznych ksi¹g s¹dowych zrodzi³ siê po powodzi
w 1997 r., jako odpowiedŸ na potrzebê zabezpieczenia w przysz³oœci akt
s¹dowych przed ewentualnymi klêskami ¿ywio³owymi. Wskaza³ podstawê
prawn¹ funkcjonowania ksi¹g wieczystych w Polsce (m.in. ustawê z dnia
6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 17 wrzeœnia 2001 r. w sprawie prowadzenia
ksi¹g wieczystych i zbiorów dokumentów oraz pozosta³e ustawy, które s¹



esencj¹ prawn¹ funkcjonowania ksi¹g wieczystych w Polsce). Podkreœli³, ¿e
obecny system ksi¹g wieczystych zosta³ odziedziczony po zaborze rosyjskim.
Ksiêga wieczysta dla nowych budynków jest zak³adana wy³¹cznie w formie
elektronicznej. W dalszej czêœci wyst¹pienia prelegent mówi³ o procesie
migracji ksi¹g wieczystych oraz charakteryzowa³ sposób przegl¹dania elek-
tronicznej ksiêgi wieczystej. Zapoznanie uczestników konferencji z funkcjo-
nowaniem Centralnej Bazy Ksi¹g Wieczystych oraz Krajowym Rejestrem
S¹dowym stanowi³o praktyczn¹ czêœæ wyst¹pienia.

Elektroniczne postêpowanie upominawcze (EPU), przewidziane dla
roszczeñ pieniê¿nych dochodzonych w trybie przepisów Kodeksu postê-
powania cywilnego (art. 50528-50537), w referacie Elektroniczny s¹d cywilny
(e-s¹d) – zadania, problemy i przysz³oœæ zaprezentowa³ dr hab. Jacek Wid³o,
wiceprezes S¹du Rejonowego Lublin-Zachód i kierownik Katedry Podstaw
Prawa Cywilnego i Prawa Miêdzynarodowego Prywatnego KUL. W wy-
st¹pieniu referent omówi³ ramy formalne funkcjonowania e-s¹du, elektro-
niczny dostêp do e-s¹du oraz scharakteryzowa³ prowadzone w tym trybie
postêpowanie upominawcze. W³aœciwoœæ e-s¹du obejmuje ca³e terytorium
Polski. Zaznaczy³, ¿e e-s¹d jest jedynym s¹dem w Europie, który pozwala na
odbycie ca³ej œcie¿ki s¹dowej „bez wychodzenia z domu”. Jednak¿e jest to
proces niedostosowany do realiów i potrzeb obywateli. Mówi¹c zaœ o per-
spektywach e-s¹du, wskaza³ na nastêpuj¹ce kwestie: rozwój kadry, zmianê
struktury organizacyjnej, wprowadzenie elektronicznego potwierdzenia od-
bioru (skróci to o 16 dni czas zwrotnego potwierdzenia odbioru), wpro-
wadzenie elektronicznego postêpowania w sprawie europejskiego nakazu
zap³aty, elektronicznego bankowego tytu³u egzekucyjnego, elektronicznego
zajêcia przez komornika wierzytelnoœci z rachunku bankowego, utworzenie
e-platformy licytacji egzekucyjnych ruchomoœci.

Nastêpnie odby³a siê dyskusja. Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski zapyta³,
kto jest wynalazc¹ e-s¹du? W jaki sposób gromadzi siê œrodki dowodowe,
takie jak zeznania œwiadków? Czy mo¿na rozszerzyæ tego typu trybuna³ na
prawo karne czy administracyjne? Dr hab. J. Wid³o odpowiedzia³, i¿ pomys³
w pewnym stopniu jest autorski, zosta³ on wypracowany w Lublinie. Nie ma
takiego postêpowania nigdzie na œwiecie. Dopuszcza siê tylko jeden sposób
sk³adania pozwów – przez Internet. System jest tak skonstruowany, ¿e
wyklucza mo¿liwoœæ pope³nienia b³êdu. Nie przeprowadza siê typowego
postêpowania dowodowego, powód do³¹cza dowody, a pozwany mo¿e
z³o¿yæ sprzeciw i przedstawiæ swoje œrodki dowodowe. Co do spraw karnych
– referent stwierdzi³, ¿e jest sceptyczny wobec mo¿liwoœci prowadzenia tego
rodzaju postêpowañ przez e-s¹dy ze wzglêdu na pewne gwarancje dla
obywatela.

Prof. dr hab. Eugeniusz Kêdra zapyta³ dr. M. Rojewskiego o stan
wdro¿enia centralnej ewidencji i informacji o dzia³alnoœci gospodarczej
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uregulowanej na wzór Krajowego Rejestru S¹dowego, oraz czy s¹ szanse na
rozwi¹zanie instytucji „jednego okienka”? Dr M. Rojewski w odniesieniu do
drugiego pytania wyjaœni³, ¿e zasada jednego okienka polega na tym, ¿e w
jednym punkcie sk³adane s¹ 4 dokumenty. S¹d rejestrowy dokona rejestracji
spó³ki z o.o. i te dokumenty przesy³a do Urzêdu Skarbowego, ZUS, Urzêdu
Statystycznego, ale nie bêdzie bada³ ich pod wzglêdem formalnym. Je¿eli
ktoœ Ÿle wype³ni³ te dokumenty, to i tak bêdzie wzywany do ZUS czy Urzêdu
Skarbowego. Niestety, na razie nic siê tutaj nie zmieni. Nast¹pi³ b³¹d ju¿ przy
samym tworzeniu tego systemu. W odniesieniu do pierwszego pytania
odpowiedzia³, ¿e chodzi o to, aby dostêp do centralnej informacji dzia³al-
noœci gospodarczej by³ taki sam, jak do KRS. Obecnie nie ma takiej mo¿li-
woœci.

Mecenas Pawe³ Cichosz zapyta³, kiedy wpisy do elektronicznych ksi¹g
uzyskaj¹ walor procesowy. Dr M. Rojewski odpowiedzia³, ¿e aktualnie toczy
siê dyskusja jak uregulowaæ kwestiê op³at za wydanie odpisu. Adwokat
Grzegorz Szczygielski zapyta³, w jakiej czêœci e-s¹dy odci¹¿y³y s¹dy rejo-
nowe? Dr hab. J. Wid³o odpowiedzia³, ¿e w pierwszym roku funkcjonowania
e-s¹du w Polsce nie bardzo zosta³y odci¹¿one s¹dy, bo ma wra¿enie, ¿e do
e-s¹du trafia³y sprawy, które nigdy by do s¹du nie trafi³y. W tej chwili
w Polsce spad³a liczba spraw o 30-40%, z wyj¹tkiem 2 s¹dów, które zanoto-
wa³y zwy¿kê. S¹d w Warszawie odnotowa³ spadek liczby spraw o 60%.

Po przerwie odby³a siê II sesja, której przewodniczy³ prof. dr hab.
Eugeniusz Kêdra. Sesjê rozpocz¹³ referat dr. Marcina Zygmunta Zieliñskiego
pt. Odpowiedzialnoœæ cywilnoprawna z tytu³u czynnoœci dokonywanych drog¹
elektroniczn¹. Prelegent omówi³ zasady europejskiego prawa kontraktów:
UNIDROIT, PECL, DCFR, zasady Acquis. Wskaza³ na orzeczenie SN
z 19.11.2010 r. – dotycz¹ce odszkodowania za niewykorzystany urlop. Pod-
kreœli³, ¿e efektem harmonizacji ustawodawstwa unijnego z prawem polskim
w zakresie odpowiedzialnoœci cywilnoprawnej jest regulacja prokonsumen-
cka umów zawieranych na odleg³oœæ (ustawa o ochronie konsumentów
i odpowiedzialnoœæ za produkt niebezpieczny), która jest implementacj¹
dyrektywy 97/7/WE z 20.5.1997 r.

Procesowe gwarancje praw cz³owieka w elektronicznym postêpowaniu upomi-
nawczym omówi³ mecenas Pawe³ Cichosz. To postêpowanie zaprezentowa³
z punktu widzenia strony procesowej. Odniós³ siê do zasad postêpowania
(prawa procesowego) i ukaza³, w jaki sposób urzeczywistniaj¹ siê one
w elektronicznym postêpowaniu. Nastêpnie poda³ przyczyny wprowadze-
nia elektronicznego postêpowania upominawczego: m.in. przewlek³oœæ
postêpowania i chêæ skrócenia czasu oczekiwania na orzeczenie s¹du przy
zachowaniu standardów postêpowania. Powiedzia³, ¿e model postêpowania
upominawczego zosta³ oparty na zasadzie prawa do rzetelnego procesu,
z której wynikaj¹ inne zasady, m.in.: prawo do rozpatrzenia sprawy przez
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s¹d w stosownym terminie, prawo do niezawis³ego i bezstronnego s¹du
ustanowionego przez prawo, wniesienia sprzeciwu od nakazu przez pozwa-
nego, prawo do równoœci broni procesowej przed s¹dem, kontradykto-
ryjnoœci i prawa przedstawiania dowodów, jawnoœci, pisemnoœci, uzasad-
niania orzeczeñ sadowych. Podsumowuj¹c stwierdzi³, ¿e w postêpowaniu
upominawczym nie zostaj¹ naruszone gwarancje procesowe.

Po sesji odby³a siê dyskusja, w której g³os m.in. zabrali mec. Grzegorz
Szczygielski oraz mec. Pawe³ Cichosz.

Konferencjê naukow¹ zamkn¹³ prof. dr hab. Edward Kêdra, zaœ ks.
dr hab. Miros³aw Sitarz, prof. KUL podziêkowa³ cz³onkom Stowarzyszenia
za przybycie, wspó³organizatorom z Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Prawa
im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie za wspó³pracê, prelegentom za
przygotowanie i wyg³oszenie referatów, ks. prof. dr hab. Józefowi Krukow-
skiemu za s³owo wstêpne oraz pracownikom Katedra Koœcielnego Prawa
Publicznego i Konstytucyjnego KUL za pomoc w przygotowaniu tego spot-
kania.

Po konferencji odby³o siê Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjació³ Wydzia³u Prawa KUL.

Lidia Fiejdasz
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W dniu 7 grudnia 2011 roku zmar³ w Domu S³owa Bo¿ego Ksiê¿y
Werbistów w Lublinie ks. prof. zw. dr hab. Antoni Koœæ SVD – wieloletni
prodziekan Wydzia³u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II (2000-2008); dyrektor Instytutu
Ogólnych Nauk o Prawie (2005-2008); kierownik Katedry Teorii i Filozofii
Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego

IN MEMORIAM
REVERENDISSIMI ANTONII KOŒÆ SVD

(1949-2011)



Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II (1999-2011); wiceprezes Towa-
rzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II
(2010-2011); cz³onek wielu stowarzyszeñ i organizacji naukowych oraz re-
dakcji czasopism prawniczych; teoretyk, filozof i historyk prawa, uznany
znawca problematyki prawa i kultury krajów Dalekiego Wschodu (Chiny,
Japonia, Korea).

Ksi¹dz Profesor Antoni Koœæ SVD urodzi³ siê 12 maja 1949 roku w Rokiet-
nicy na Podkarpaciu. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej rozpocz¹³ naukê
w znanym i stoj¹cym na wysokim poziomie I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Ksiêdza Stanis³awa Konarskiego w Rzeszowie, zaliczanym do najstarszych
szkó³ œrednich w Polsce. Dumny by³ z tej dobrej, starej szko³y, za³o¿onej
jeszcze przez Ojców Pijarów, któr¹ – jak mawia³ niekiedy z pewn¹ przekor¹
– „ukoñczy³em ja, marsza³ek ksi¹¿ê Hieronim Lubomirski, Ignacy £uka-
siewicz i genera³ W³adys³aw Sikorski”. Po maturze wst¹pi³ do Seminarium
Duchownego w Przemyœlu, gdzie wœród kleryków wyró¿nia³ siê w studio-
waniu greki, ³aciny i hebrajskiego. Po czterech latach, w przekonaniu, ¿e ma
powo³anie misyjne, kierowany imperatywem: „IdŸcie na ca³y œwiat i g³oœcie
Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15), opuœci³ miasto nad Sanem
i wst¹pi³ do Misyjnego Seminarium Duchownego Ksiê¿y Werbistów w Pie-
niê¿nie na Warmii. Przy³¹czy³ siê do za³o¿onego pod koniec XIX stulecia
przez Arnolda Janssena Zgromadzenia S³owa Bo¿ego (Societas Verbi Divini),
w Polsce zwanego werbistami (od ³ac. verbum – s³owo), którego Konstytucje
zaczynaj¹ siê od s³ów: „Bo¿a mi³oœæ i ³aska zgromadzi³a nas z ró¿nych
narodów i kontynentów w jedn¹ misyjn¹ wspólnotê zakonn¹. Jest ona
poœwiêcona S³owu Bo¿emu [...]”. Studiowa³ tak¿e teologiê (KUL), uzyskuj¹c
tytu³ magistra w 1974 roku. W tym samym roku w Pieniê¿nie przyj¹³
œwiêcenia kap³añskie, po czym uda³ siê za granicê. I tak zaczê³a siê Jego
fascynuj¹ca wêdrówka, droga „z Komborni w œwiat”, jak metaforycznie
mo¿na j¹ okreœliæ, nawi¹zuj¹c do tytu³u pamiêtników Stanis³awa Pigonia.

Odbywa³ studia w wielu presti¿owych oœrodkach zagranicznych: jêzyka
japoñskiego w Japonii (Center for Japanese Studies w Kamakura k/Tokio);
filozofii prawa w Tokio (Sophia University); prawa w Niemczech (Uniwer-
sytet Alberta-Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim), gdzie uzyska³ stopieñ
naukowy doctor iuris utriusque na podstawie rozprawy Recht und Sittlichkeit im
sozialistischen Staat, dargestellt am Beispiel Polens (Freiburg 1982, ss. VIII + 266)
napisanej pod kierunkiem prof. Alexandra Hollerbacha; prawa anglo-ame-
rykañskiego w USA (Chicago University); prawa kanonicznego w Rzymie
(Uniwersytet Gregoriana); jêzyka koreañskiego w Seulu w Korei Po³ud-
niowej (Yonsei University). Jako profesor wyk³ada³ prawo i filozofiê prawa
Japonii (Nanzan University w Nagoi) i w Korei (Seoul National University,
Sogang University w Seulu). Z otwartoœci¹ studiowa³ i poznawa³ egzotyczn¹
kulturê Dalekiego Wschodu, ze znawstwem dociekaj¹c zwi¹zków pomiêdzy
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prawem i moralnoœci¹, pomiêdzy norm¹ prawa stanowionego i regu³ami
prawa naturalnego, rozwa¿aj¹c wielorakie i z³o¿one relacje pomiêdzy pra-
wem, pañstwem, religi¹ i filozofi¹. Swoje monografie i rozprawy pisa³
w wielu jêzykach: niemieckim, angielskim, japoñskim i polskim. Ca³y Jego
dorobek naukowy obejmuje blisko 150 publikacji.

Ksi¹dz Profesor Antoni Koœæ SVD z dniem 1 paŸdziernika 1994 roku
rozpocz¹³ pracê w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa
Kanonicznego i Œwieckiego (obecnie: Wydzia³ Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II). Zosta³
zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Pañstwa i Prawa,
kierowanej wówczas przez ks. prof. Henryka Karbownika. W ci¹gu nie-
spe³na dziesiêciu lat przeszed³ wszystkie stopnie kariery naukowej:
1994-1996 – asystent, 1996-1998 – adiunkt, 1998-2000 – adiunkt ze stopniem
doktora habilitowanego (18 czerwca 1998 roku – habilitacja na podstawie
rozprawy Prawo a etyka konfucjañska w historii myœli prawnej Chin, Lublin 1998,
ss. 247), 2000-2002 – profesor KUL, 2002-2004 – profesor KUL z tytu³em
naukowym profesora nauk prawnych (22 marca 2002 roku – tytu³ naukowy
profesora nauk prawnych na podstawie rozprawy Filozoficzne podstawy prawa
japoñskiego w perspektywie historycznej, RW KUL, Lublin 2001, ss. 205). Z dniem
15 lutego 2004 roku zosta³ zatrudniony na stanowisku profesora zwyczaj-
nego. Od 1 paŸdziernika 1999 roku zosta³ kierownikiem nowoutworzonej
Katedry Filozofii Prawa (obecnie: Katedra Teorii i Filozofii Prawa) w Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim.

Ksi¹dz Profesor by³ przede wszystkim akademikiem, cz³owiekiem uni-
wersytetu. W kampusie, za katedr¹, w auli uniwersyteckiej czu³ siê bardzo
dobrze. Prowadzi³ wyk³ady i seminaria, bra³ udzia³ w ró¿nych dyskusjach,
panelach i konwersatoriach. Kierowa³ wieloma pracami magisterskimi, naj-
pierw w Japonii, a póŸniej w Polsce. Promowa³ kolejnych doktorów, kszta³tu-
j¹c jednoczeœnie postawy prawników, respektuj¹c przy tym staro¿ytn¹ zasa-
dê Hominum causa omne ius constitutum est (Wszelkie prawo winno byæ
stanowione ze wzglêdu na cz³owieka). Ksi¹dz Profesor, znaj¹c œwietnie
³acinê, tak jak zreszt¹ inne jêzyki staro¿ytne, przywo³ywa³ w ró¿nych kon-
tekstach to klasyczne, przypisywane rzymskiemu juryœcie Hermogenianowi
zdanie, odwo³uj¹c siê do uniwersalnego za³o¿enia wymagaj¹cego, aby
wszelkie prawa, ka¿dy system prawny gwarantowa³ poszanowanie praw
cz³owieka, nade wszystko zaœ jego przyrodzonej godnoœci oraz prawa do
¿ycia jako wartoœci fundamentalnych dla innych praw. Nawi¹zuj¹c do pon-
tyfikatu Jana Paw³a II, przypomina³ jego z pasj¹ wypowiedziane w parla-
mencie s³owa, ¿e „prawo jest prawem w takiej mierze, w jakiej jego funda-
mentem jest cz³owiek i prawda o nim” (Jan Pawe³ II, Przemówienie
w parlamencie RP, Warszawa, 11 czerwca 1999 roku, „L’Osservatore Romano”
1999, nr 8), ¿e miêdzy prawem i sprawiedliwoœci¹ nie mo¿e byæ rozziewu.
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Za osi¹gniêcia w pracy naukowej, dydaktycznej, organizatorskiej i admi-
nistracyjnej Ksi¹dz Profesor Antoni Koœæ SVD by³ wielokrotnie nagradzany
przez Rektora KUL: 1998 – nagroda za rozprawê habilitacyjn¹; 2001 –
nagroda II stopnia za dzia³alnoœæ redakcyjn¹; 2003 – nagroda I stopnia za
szczególne osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne; 2008 – nagroda II stopnia za
rzetelne i kompetentne wykonywanie funkcji Prodziekana Wydzia³u Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Otrzyma³ tak¿e list gratulacyjny
dla promotora w zwi¹zku z wyró¿nieniem rozprawy doktorskiej dr Jadwigi
Potrzeszcz w III Konkursie im. Prof. Zygmunta Ziembiñskiego (edycja
2004/2005) w dziedzinie prac doktorskich (Poznañ 2007).

Ksi¹dz Profesor Antoni Koœæ SVD by³ ¿arliwym s³ug¹ S³owa, g³osicielem
Dobrej Nowiny. Nawet kiedy po dwudziestu latach pobytu w ró¿nych
pañstwach (Anglia, Irlandia, Japonia, Chiny, Hongkong, Tajwan, Niemcy,
Szwajcaria, USA, Korea, W³ochy), powróci³ do Polski, tu równie¿ konty-
nuowa³ swoje misyjne powo³anie. Okazj¹ by³o zamieszkanie w Lublinie
Koreañczyków pracuj¹cych w firmie Daewoo. Wœród nich Ksi¹dz Profesor
podj¹³ pracê duszpastersk¹. Pracowa³ nie tylko wœród katolików, z biegiem
czasu przychodzi³o coraz wiêcej niechrzeœcijan, zainteresowanych Dobr¹
Nowin¹, którzy zdecydowali siê przyst¹piæ do sakramentu chrztu. Wkrótce
rozpocz¹³ pracê duszpastersk¹ wœród Koreañczyków w Warszawie. Có¿, jeœli
nie ¿arliwoœæ ducha misyjnego nakazywa³a Mu wsiadaæ, w ka¿d¹ niedzielê
rano, do poci¹gu i, regularnie przez kilka lat, jechaæ do Warszawy, gdzie
o godzinie 10.00 odprawia³ Mszê œw. po koreañsku, g³osi³ kazania, udziela³
sakramentów, prowadzi³ katechezê, dyskusje i spotkania. Potem wsiada³ do
poci¹gu i wraca³ do Lublina, gdzie o godz. 17.00 w kaplicy Ksiê¿y Werbistów
gromadzi³a siê lubelska grupa Koreañczyków. Do póŸnych godzin wieczor-
nych Ksi¹dz Profesor, jako s³uga S³owa Bo¿ego by³ ca³kowicie i niepodzielnie
do ich dyspozycji.

By³ cz³owiekiem wielobarwnym, polifonicznym, o bogatej, wymykaj¹cej
siê prostej kwalifikacji, osobowoœci. Bez w¹tpienia swoj¹ ksiêgê ¿ycia zapisa³
jako vir bonus, jako osoba o wysokich kompetencjach intelektualnych i moral-
nych. Uprawia³ prawo i filozofiê, ale interesowa³ siê tak¿e sportem, jêzykami,
literatur¹, teatrem i histori¹ kultury. By³ znawc¹ konfucjanizmu, buddyzmu
i shintoizmu. Zaskakiwa³ niebywa³¹ pamiêci¹ do dat, wydarzeñ i okolicz-
noœci, ze swad¹ i b³yskotliwie, jakby bawi¹c siê s³owami, przywo³ywa³
terminy, cytaty, paremie i bon moty w ró¿nych jêzykach. Kiedy zamieszka³
w Lublinie na po³o¿onym w pó³nocno-zachodniej czêœci miasta S³awinku,
w domu przy ulicy Jagielloñskiej, prowadzi³ prosty, oszczêdny i niezwykle
uporz¹dkowany tryb ¿ycia. Mieszka³ doœæ ascetycznie w jednym ma³ym
pokoju z konieczn¹ jedynie iloœci¹ mebli, sprzêtów i ksi¹¿ek. By³ otwarty
i uczynny, przyjaŸnie nastawiony do ludzi, pomaga³ ubogim studentom. By³
przyk³adem rzetelnoœci, nigdy siê nie spóŸnia³; mawia³ czasami ¿e „punk-
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tualnoœæ jest grzecznoœci¹ królów”. W sprawach, które uwa¿a³ za wa¿ne, by³
bezkompromisowy. Intelektualnie by³ niezale¿ny. Swoje s¹dy i opinie wy-
powiada³ w sposób jasny i niedwuznaczny. Na pytania i komentarze –
nierzadko ulegaj¹c swojemu temperamentowi i przekorze – odpowiada³ za
pomoc¹ celnych, natychmiastowych, czasami niepozbawionych ironii, a na-
wet sarkazmu, idealnie dopasowanych do sytuacji, ripost. Przy tym by³
uczciwym, pracowitym i prawym cz³owiekiem, wra¿liwym na misterium
obecnoœci drugiej osoby, niezale¿nie od jej stanowiska, tytu³u czy pozycji
spo³ecznej.

Miejscem wiecznego spoczynku Ksiêdza Profesora Antoniego Koœcia
SVD jest cmentarz Domu Misyjnego œw. Wojciecha w Pieniê¿nie (woj. war-
miñsko-mazurskie). Uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê 14 grudnia 2011
roku.

Ks. prof. zw. dr hab. Antoni Dêbiñski

Dziekan Wydzia³u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II
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