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EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA

OCHRONY KLIMATU – WYBRANE PROBLEMY

1. Wprowadzenie

W opracowaniu zbadamy skutki dla przedsiêbiorstw i pañstw powodo-
wane przez zmiany klimatu rozumiane jako negatywne efekty zewnêtrzne
produkcji. Sprawdzimy, na ile mo¿liwa jest ich internalizacja poprzez insty-
tucjonalizacjê wspó³pracy miêdzynarodowej.

Poka¿emy, ¿e problemem, przed jakim staj¹ przedsiêbiorstwa i pañstwa
w kontekœcie zmian klimatu traktowanych jako negatywne efekty zewnêtrz-
ne, jest nie tylko sposób internalizacji kosztów zwi¹zanych z ich wystêpo-
waniem na terenie pojedynczego pañstwa (gospodarki narodowej). Wystê-
puj¹ tak¿e problemy zwi¹zane z rozprzestrzenianiem siê skutków efektów
zewnêtrznych poza pañstwem lokalizacji produkcji, która je wywo³a³a.
W konsekwencji, wewnêtrzne regulacje pojedynczego pañstwa mog¹ nie
wystarczyæ do internalizacji zwi¹zanych z nimi kosztów. Nie mog¹c uporaæ
siê indywidualnie z problemem rozprzestrzeniania siê skutków efektów
zewnêtrznych w skali miêdzynarodowej ze wzglêdu na terytorialne ogra-
niczenie kompetencji, pañstwa podejmuj¹ wspó³pracê nacelowan¹ na efek-
tywne jego rozwi¹zanie. Skutecznoœæ takiego dzia³ania zbadamy dokonuj¹c
analizy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu. Udowodnimy, ¿e przyjête w Konwencji zasady wspó³pracy
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miêdzynarodowej nie gwarantuj¹ skutecznego przeciwdzia³ania zmianom
klimatu.

2. Efekty zewnêtrzne jako problem ekonomiczny

Efektami zewnêtrznymi (ang. externalities) nazywamy koszty lub ko-
rzyœci osób trzecich, niepodlegaj¹ce rekompensacie (op³acie) i powsta³e
wskutek czyjejœ produkcji lub konsumpcji1. Innymi s³owy, efekty zewnêtrz-
ne polegaj¹ na tym, ¿e ró¿ne podmioty wp³ywaj¹ na koszty ponoszone przez
lub u¿ytecznoœæ dla innych podmiotów inaczej ni¿ za poœrednictwem cen.
Efekty zewnêtrzne s¹ zatem dzia³aniami jednego podmiotu, które powoduj¹
koszty (negatywne efekty zewnêtrzne) lub korzyœci (pozytywne efekty zew-
nêtrzne) innych podmiotów, a nie s¹ uwzglêdniane przez sprawcê: nie
ponosi on kosztów lub nie odnosi korzyœci zwi¹zanych z tymi dzia³aniami.
Przedmiotem zainteresowania autorów tego opracowania s¹ wy³¹cznie ne-
gatywne efekty zewnêtrzne zwi¹zane ze zmianami klimatu.

G³ówny problem z efektami zewnêtrznymi polega na tym, ¿e rynek ich
nie uwzglêdnia. Wystêpowanie negatywnych efektów zewnêtrznych przy-
sparza spo³eczeñstwu kosztów, których nie rekompensuje sprawca. Po-
niewa¿ te koszty nie s¹ uwzglêdnione w cenie produktu, przyczyniaj¹ siê
one do nieefektywnoœci gospodarowania.

Obecnoœæ negatywnych efektów zewnêtrznych powoduje nieefektyw-
noœæ dzia³ania zarówno w krótkim, jak i w d³ugim okresie. Skutkiem ich
istnienia jest wy¿szy koszt spo³eczny (zbiorowy) funkcjonowania przed-
siêbiorstw ni¿ koszt prywatny (jednostkowy). Nieefektywnoœæ w krótkim
okresie polega na tym, i¿ istniej¹ firmy, które nie rezygnuj¹ z produkcji
nawet wtedy, kiedy by³oby to efektywne spo³ecznie. Z kolei nieefektywnoœæ
w d³ugim okresie przejawia siê w tym, ¿e w gospodarce pozostaj¹ przed-
siêbiorstwa, które przy uwzglêdnieniu wszystkich (a wiêc równie¿ i spo-
³ecznych) kosztów odesz³yby z bran¿y, gdy¿ okaza³yby siê nierentowne.
W obu przypadkach zani¿ona cena produktu powoduje utrzymywanie
nadmiernego poziomu produkcji i uniemo¿liwia efektywn¹ alokacjê zaso-
bów za poœrednictwem mechanizmu rynkowego. Tê nieefektywnoœæ przed-
stawiamy na przyk³adzie bran¿y doskonale konkurencyjnej (zob. rys. 1).

Czêœæ a) rysunku 1 przedstawia bran¿ê doskonale konkurencyjn¹, która
powoduje szkody w innych sektorach gospodarki lub w œrodowisku i nie
p³aci za ich skutki. Tak jest np. w przypadku przedsiêbiorstwa zanieczysz-
czaj¹cego wodê lub powietrze szkodliwymi substancjami powstaj¹cymi
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w trakcie stosowanego przez nie procesu wytwarzania. Cena produktu jest
tam okreœlona na podstawie prywatnego kosztu krañcowego (MPC, marginal
private cost). Gdyby uwzglêdniono koszty wystêpowania negatywnych efek-
tów zewnêtrznych, równe na jednostkê produktu PcF (w czêœci b) rysun-
ku 1), krañcowy koszt wytwarzania by³by równy spo³ecznemu kosztowi
krañcowemu MSC (marginal social cost). Ró¿nica miêdzy krañcowym kosztem
prywatnym MPC a krañcowym kosztem spo³ecznym produkcji MSC stanowi
krañcowy koszt spowodowany negatywnymi efektami zewnêtrznymi (np.
zanieczyszczeniami powoduj¹cymi zmiany klimatu, na których koncen-
trujemy uwagê w tym opracowaniu) ponoszony przez otoczenie sprawców.
Innymi s³owy jest to ponoszona przez spo³eczeñstwo krañcowa szkoda (PcF
= MD, marginal damage). Krañcowy koszt spo³eczny jest sum¹ krañcowego
kosztu prywatnego oraz krañcowej szkody

MSC = MPC + MD.

Uwzglêdnienie tak¿e kosztu spo³ecznego, nie zaœ tylko prywatnego,
spowodowa³oby zmniejszenie produkcji przedstawionej na rysunku 1 z po-
ziomu 0Q* do 0Q1. By³by to skutek wzrostu ceny produktu, w trakcie
wytwarzania którego dochodzi do powstania negatywnych efektów ze-
wnêtrznych. Pominiêcie czêœci kosztów prowadzi bowiem do ustalenia
wielkoœci produkcji i – w konsekwencji – zanieczyszczenia na poziomie
przewy¿szaj¹cym ich efektywne rozmiary. Cena produktu uwzglêdniaj¹ca
wy³¹cznie koszt prywatny wytwarzania (0Pc) jest w tym przypadku za-
ni¿ona wskutek pominiêcia ekologicznej szkody spo³ecznej (0Pc < 0F).
Krañcowa spo³eczna strata z ka¿dej dodatkowej iloœci produktu ponad 0Q1

jest równa ró¿nicy miêdzy krañcowym kosztem spo³ecznym i krañcow¹
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Rys. 1. Koszt prywatny, koszt spo³eczny a wielkoœæ produkcji.
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korzyœci¹ spo³eczn¹ z konsumowania badanego produktu ilustrowan¹ po³o-
¿eniem linii popytu (D, demand). Na rysunku 1 stratê spo³eczn¹ ilustruje pole
ABE.

Kiedy produkcja jest równa 0Q*, nie zaœ 0Q1, rzeczywisty poziom
zanieczyszczeñ jest wiêkszy ni¿ poziom efektywny, który by³by osi¹gniêty,
gdyby istnia³y rynki takich dóbr jak czysta woda lub czyste powietrze (gdyby
uwzglêdniono w koszcie produkcji tak¿e alternatywny koszt wykorzystania
rzadkich zasobów, bez wzglêdu na to, czy maj¹ niezerow¹ cenê, czy nie).
Brak rynków czystej wody lub powietrza powoduje, ¿e wielkoœæ zanieczysz-
czeñ jest ustalona nieefektywnie: jest zbyt du¿a. Gdyby ktoœ by³ w³aœcicielem
np. czystej wody i móg³ pobieraæ op³aty za jej zu¿ywanie, wówczas problem
nieefektywnoœci znikn¹³by. Koszt produkcji wzrós³by bowiem do poziomu
0F, co podnios³oby równie¿ cenê produktu do tego poziomu. W kon-
sekwencji nabywana iloœæ produktu, którego wytwarzanie prowadzi do
powstawania zanieczyszczenia, zmniejszy³aby siê do poziomu po¿¹danego
spo³ecznie 0Q1. Poziom zanieczyszczeñ spad³y do wielkoœci efektywnej.
Dopóki jednak np. czysta woda jest w³asnoœci¹ wspóln¹, czyli niczyj¹,
dopóty jest wykorzystywana nieefektywnie, gdy¿ nikt nie ma motywacji do
gospodarowania ni¹2.

3. Pañstwo wobec negatywnych efektów zewnêtrznych

Niektóre efekty zewnêtrzne mo¿na eliminowaæ dziêki normom praw-
nym, politycznym lub moralnym, które zniechêcaj¹ do dzia³añ je powo-
duj¹cych. Inne internalizuje siê ³¹cz¹c ró¿ne rodzaje dzia³alnoœci tak, ¿e
w jednostce produkcyjnej s¹ i sprawcy, i ofiary. W konsekwencji producent
p³aci za spowodowane przez siebie szkody w œrodowisku (zasada 3P: polluter
pays principle). Jednak w przypadku wiêkszoœci efektów zewnêtrznych ich
eliminacja wymaga negocjacji z udzia³em sprawcy i poszkodowanego, doty-
cz¹cych m.in. okreœlenia rozmiaru szkody ekologicznej i pochodnej jej kwoty
odszkodowania3. Takie negocjacje s¹ zwykle trudne, gdy¿ nawet wtedy,
kiedy ³atwo ujawnia siê wyst¹pienie zanieczyszczenia, oszacowanie jego
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rozmiarów oraz zwi¹zanej z nimi wielkoœci szkody, a tak¿e wskazanie
sprawców i ofiar, bywa bardzo skomplikowane. Czêsto strony nie maj¹
pe³nej informacji na temat wysokoœci potencjalnych strat i zysków. Bywa
i tak, ¿e strony podlegaj¹ asymetrii informacji o rodzaju, wielkoœci i skutkach
zanieczyszczenia, a tak¿e o jego sprawcach.

Osi¹gniêcie porozumienia czêsto utrudnia tak¿e nierównowaga si³
sprawców i ofiar. Ci pierwsi s¹ zazwyczaj nieliczni (producenci powoduj¹cy
zanieczyszczenia) i ponosz¹ zwykle du¿e straty w przypadku wykazania
zwi¹zku przyczynowego miêdzy ich dzia³alnoœci¹ a szkod¹ (pamiêtaæ na-
le¿y, ¿e w wiêkszoœci przypadków mamy do czynienia z ubocznymi skut-
kami dzia³alnoœci prawnie niezabronionej). Drudzy s¹ rozproszeni, a w kon-
sekwencji ka¿dego dotyczy tylko wzglêdnie ma³a czêœæ szkody. W obliczu
m.in. wysokich kosztów zwi¹zanych z wykazaniem zaistnienia szkody
i zwi¹zku przyczynowego miêdzy szkod¹ i dzia³aniami sprawcy, ujawnia siê
wiêc problem gapowicza (ang. free-rider problem), czyli kogoœ, kto nie ponosi
ciê¿aru poprawy sytuacji, lecz nie mo¿e byæ wykluczony z korzystania
z danego dobra (tu: np. uzyskanego zadoœæuczynienia). Trudno siê dziwiæ,
¿e taki problem powstaje, skoro w grê wchodzi wspó³dzia³anie du¿ej liczby
osób ponosz¹cych koszty negatywnych efektów zewnêtrznych. Ka¿da osoba
bêd¹ca sprawc¹ pragnie bezp³atnie wykorzystaæ skuteczne dzia³anie pozo-
sta³ych, unikaj¹c zarówno ponoszenia kosztów, jak i p³acenia za rozwi¹zanie
problemu (z kolei ofiara mo¿e uzyskaæ odszkodowanie nie uczestnicz¹c np.
w procesie gromadzenia dowodów przeciwko sprawcy). Rozpowszechnie-
nie takich postaw uniemo¿liwia negocjacje. Zawarcie umowy mo¿e byæ
niemo¿liwe tak¿e dlatego, ¿e wspó³dzia³anie mo¿e uniemo¿liwiæ d¹¿enie do
skorzystania jak najwiêcej albo zap³acenia mniej, ni¿ jest to akceptowalne dla
drugiej strony. Równie¿ prawa w³asnoœci nie zawsze s¹ jasno zdefiniowane,
co sprawia, ¿e nie wiadomo, komu w³aœciwie nale¿y p³aciæ. Niekiedy system
prawny pozwala ofierze uzyskaæ zadoœæuczynienie za poniesione szkody.
W takim przypadku rachunek ekonomiczny sprawcy decyduje o tym, czy
p³aci odszkodowanie, czy usuwa szkodê (rekompensata albo restytucja).
Bywa, ¿e prawo wymusza na sprawcy zanieczyszczenia zaprzestanie wy-
wo³uj¹cych je dzia³añ, lecz obci¹¿a ofiarê zwi¹zanym z tym kosztem.

Kiedy gospodarstwa domowe i przedsiêbiorstwa same nie radz¹ sobie
z efektami zewnêtrznymi (mówimy wówczas o zawodnoœci rynku), interwe-
niuje pañstwo. W³adze pañstwowe mog¹ na³o¿yæ na sprawcê podatek, pod
wp³ywem którego cena produktu pokryje nie tylko koszt prywatny, lecz
tak¿e spo³eczny. Wprowadzaj¹c np. jednostkowy podatek od produkcji
równy ró¿nicy miêdzy cen¹ optymaln¹ (0F) i rzeczywist¹ cen¹ rynkow¹
(0Pc), bêd¹cej równoczeœnie równowartoœci¹ krañcowej szkody spo³ecznej
ponoszonej w nastêpstwie negatywnych efektów zewnêtrznych przy pro-
dukcji 0Q*, pañstwo mo¿e doprowadziæ do podniesienia ceny produktu
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i zmniejszenia wielkoœci jego sprzeda¿y do rozmiarów optymalnych 0Q1. Na
rysunku 1b) wystarczy takie opodatkowanie produkcji, które podniesie cenê
do poziomu 0F.

4. Zawodnoœæ pañstwa w obliczu negatywnych efektów
zewnêtrznych wywo³uj¹cych zmiany klimatu

W obliczu negatywnych efektów zewnêtrznych wywo³anych na tery-
torium danego pañstwa przez podmioty niepodlegaj¹ce jego jurysdykcji,
tak¿e interwencja pañstwa bêd¹cego ofiar¹ mo¿e siê jednak okazaæ nie-
skuteczna. Utrudnione jest bowiem stosowanie œrodków politycznych
(w tym polityczno-gospodarczych) wobec sprawcy zanieczyszczeñ bêd¹cego
rezydentem innego pañstwa.

Pañstwa staj¹ wówczas przed wyzwaniami, z którymi nie mog¹ siê
uporaæ samodzielnie ze wzglêdu na ograniczenie terytorialnym zakresem
kompetencji. W takiej sytuacji podejmuj¹ wspó³pracê miêdzynarodow¹
nacelowan¹ na rozwi¹zanie problemu. W wielu przypadkach d¹¿enie do
uczynienia wspó³pracy efektywn¹ sk³ania podmioty uczestnicz¹ce do jej
instytucjonalizacji. Ten proces, trwaj¹cy od prawie 200 lat, jest przejawem
racjonalnoœci jego uczestników. Instytucjonalizacja, której elementem jest
tworzenie instytucji oraz organizacji miêdzynarodowych, jest narzêdziem
radzenia sobie przez pañstwa, miêdzyrz¹dowe organizacje miêdzynarodo-
we i innych graczy stosunków miêdzynarodowych, z barierami pochodnymi
istnieniu politycznych granic miêdzy pañstwami.

Tak scharakteryzowana wspó³praca obejmuje obszary zró¿nicowane
przedmiotowo, wœród których s¹ problemy zwi¹zane z zanieczyszczeniami
produkcyjnymi, traktowanymi szerzej jako zmiany klimatu. Prób¹ insty-
tucjonalizacji wspó³pracy miêdzynarodowej w sferze œrodowiska – w tym
w odniesieniu do ochrony klimatu – jest przyjêcie i realizacja Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu4. Poni¿ej
dokonujemy analizy Konwencji. Naszym celem jest ocena jej skutecznoœci
w rozwi¹zywaniu problemu produkcyjnych negatywnych efektów zew-
nêtrznych powoduj¹cych zmiany klimatu5.
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Ponad sto lat, jakie up³ynê³y od powstania pierwszej miêdzynarodowej
ekologicznej organizacji pozarz¹dowej6, przynios³o ludzkoœci ró¿ne doœ-
wiadczenia wskazuj¹ce na niemo¿noœæ równoczesnego sprostania global-
nym wyzwaniom i respektowania suwerennoœci (w jej skrajnym, a zarazem
tradycyjnym rozumieniu) poszczególnych pañstw. Jednak polityka nie
uleg³a zmianie. Pañstwa nadal akceptuj¹ dzia³ania i wspó³pracê, jednak
czyni¹ to w granicach wyznaczonych w³asn¹ suwerennoœci¹. Potwierdza to
obwarowanie warunkiem zagwarantowania suwerennoœci nawet w odnie-
sieniu do przysz³ej i niepewnej wspó³pracy nacelowanej na przeciwdzia³anie
zmianom klimatu: „pañstwa, zgodnie z Kart¹ Narodów Zjednoczonych
i zasadami prawa miêdzynarodowego, maj¹ suwerenne prawo do eksploata-
cji w³asnych zasobów zgodnie z ich w³asn¹ polityk¹ ochrony œrodowiska
i rozwoju oraz ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za zagwarantowanie, aby ich
dzia³alnoœæ lub kontrola w obrêbie ich w³asnej jurysdykcji nie powodowa³a
szkód w œrodowisku innych pañstw lub obszarów wykraczaj¹cych poza
granice ich narodowej jurysdykcji, potwierdzaj¹c zasady suwerennoœci pañ-
stw w miêdzynarodowej wspó³pracy w zakresie zmian klimatu” (zob. pre-
ambu³a Konwencji).

Równoczeœnie ONZ przyjê³a jednoznacznie okreœlone za³o¿enia wstêp-
ne o charakterze aksjomatów, do których nale¿¹: bezpoœrednia zale¿noœæ
wzrostu iloœci gazów cieplarnianych od dzia³alnoœci cz³owieka, intensyfika-
cja efektu cieplarnianego w konsekwencji wzrostu iloœci gazów cieplarnia-
nych oraz powodowanie efektem cieplarnianym wzrostu œredniej tem-
peratury powierzchni Ziemi i atmosfery (zob. preambu³a Konwencji). Te
za³o¿enia implikuj¹ przeciwdzia³anie, mimo ¿e niekorzystnych skutków
powy¿szych zjawisk nie uznano za pewnik: „co mo¿e wp³yn¹æ negatywnie
na naturalne ekosystemy i ca³¹ ludzkoœæ [...]. Bior¹c pod uwagê, ¿e prognozy
zmian klimatu cechuj¹ siê znaczn¹ niepewnoœci¹, szczególnie co do czasu
zachodzenia, wielkoœci i zasiêgu geograficznego tych zmian” (zob. pream-
bu³a Konwencji).

Klimat cechuje koherentna (faktyczna) jednoœæ, co powinno oddzia³y-
waæ na proces prawotwórczy i implementacjê przyjêtych zasad7. W przy-
padku klimatu trudno bowiem serio traktowaæ granice pañstwowe czy
niezale¿noœæ polityczn¹ pañstw w interakcji ze statusem fizycznym klimatu,
co musi oddzia³ywaæ na jego status prawny. Nie mo¿na, w szczególnoœci,
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w procesie tworzenia i implementacji prawa klimatu lekcewa¿yæ fizycz-
no-biologicznej jednoœci terytorium i œrodowiska. Koncepcja klimatu w spo-
sób oczywisty jest oparta na analogicznych podstawach jak inne „zasoby
dzielone”. Zgodnie z tymi podstawami uznaje siê zasadê opart¹ na wskaza-
niu braku koincydencji natury i granic pañstwowych8. Zasada ta w od-
niesieniu do klimatu wyra¿a wspó³zale¿noœæ pañstw i interakcje z klimatem
determinowane jego spójnoœci¹9.

5. Przeciwdzia³anie negatywnym efektom zewnêtrznym
w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu

Pañstwa zadecydowa³y, ¿e podstaw¹ prawn¹ systemu prawa ochrony
klimatu powinna byæ Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w spra-
wie zmian klimatu. Jako model legislacji wybrano znan¹ i cenion¹ m.in.
w prawie œrodowiska formu³ê legislacji, jak¹ jest umowa ramowa, stano-
wi¹ca fundament dalszej wspó³pracy pañstw w wyznaczonym zakresie.
Istot¹ umowy ramowej jest zaproszenie do stworzenia sieci umów przed-
miotowo konkretnych, a dostosowanych do okreœlonej specyfiki. Umowa
ramowa ma wyznaczaæ lub potwierdzaæ wspólne wartoœci i proponowaæ
jednolite techniki legislacyjne, otwieraj¹c drogê do jednoœci w wieloœci10.

Jak siê wydaje, za g³ówny zakres oddzia³ywania ramowego charakteru
Konwencji uznano: „¿e pañstwa powinny ustanowiæ efektywne ustawo-
dawstwo dotycz¹ce ochrony œrodowiska, ¿e normy, cele zarz¹dzania i prio-
rytety ochrony œrodowiska powinny odzwierciedlaæ kontekst problemów
œrodowiska i rozwoju” (zob. preambu³a Konwencji). Nie potwierdza to
ramowego charakteru umowy i nie wiadomo, jak w odniesieniu do tak
koherentnego czynnika, jakim jest klimat, nale¿y traktowaæ ramowoœæ
umowy oraz z jak¹ wieloœci¹ dzia³añ mo¿na mieæ do czynienia w tym
przypadku.

14 El¿bieta Czarny, Jerzy Menkes, Marcin Menkes

8 Tê zasadê, czyli principle of coherence; Prinzip des Zusammenhanges – der Kohaerenz-Prinzip,
sformu³owa³ austriacki prawnik E. Hartig. Zob. E. Hartig, Ein neuer Ausgangspunkt für inter-
nationale wasserrechtliche Regelungen. Das Kohaerenzprinzip, „Wasser-und Energiewirtschaft” 1958,
nr 1-2, s. 8 i nast. a tak¿e Ch. C. Joyner, Legal Implications of the Concept of the Common Heritage of
Mankind, „International and Comparative Law Quarterly” 1986, vol. 35, cz. I, s. 190–200.

9 Np. w prawie miêdzynarodowym zasobów wodnych zasada „Zusammenhanges” odwo³uje
siê do naturalnej jednoœci rzek, bazuj¹c na faktach; E. Manner, Diversion of Waters and the Principle
of Equitable Utilization: A Short Outline of a Complex Problem, [w:] M. Bos, I. Brownlie (eds.), Liber
Amicorum for the Rt. Hon. Lord Wilberforce, PC, CMG, OBE, QC, Oxford 1987, s. 55.

10 A. Kiss, Les traités-cadres: une technique juridique caractéristique du droit international de
l´environnement, „Annuaire Français de Droit International” 1993, s. 793.



W warstwie pragmatycznej Konwencja tworzy ró¿ne standardy trakto-
wania, w tym w szczególnoœci zezwala na uprzywilejowanie „pañstw roz-
wijaj¹cych siê i pañstw o niekorzystnym po³o¿eniu geograficznym”11, co
zosta³o podniesione w art. 3 do rangi zasady Konwencji. Pañstwa rozwijaj¹ce
siê maj¹ byæ co najmniej chronione przed ponoszeniem kosztów ochrony
klimatu (art. 2), a zarazem staæ siê beneficjentami niezwykle kosztownego
transferu technologii (art. 4 ust. 3 i 9)12. Dodatkowo maj¹ one byæ nawet
zwolnione z ponoszenia kosztów technicznych zwi¹zanych z wype³nianiem
obowi¹zków wynikaj¹cych z implementacji, w tym nawet z ponoszenia
kosztu uczestnictwa w systemie monitoringu (art. 4 ust. 3).

Wydaje siê, ¿e przeniesienie na pañstwa wysoko rozwiniête rzeczywis-
tych kosztów operacyjnych zwi¹zanych z wprowadzaniem w ¿ycie Kon-
wencji jest tylko pocz¹tkiem roszczeñ finansowych ze strony pañstw Trze-
ciego Œwiata, uzale¿niaj¹cych od ich uzyskania udzia³ w inicjatywach
przeciwdzia³aj¹cych zmianom klimatu. Przyk³adem jest ¿¹danie transferów
stanowi¹ce wa¿ny element pozycji negocjacyjnej Unii Afrykañskiej na
Szczycie UNFCCC w Kopenhadze w 2009 roku13. Taki sposób finansowania
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11 „[...] pañstwa le¿¹ce na nisko po³o¿onych obszarach nadbrze¿nych lub na ma³ych wyspach
albo na terenach suchych lub pó³suchych, zagro¿one powodziami, suszami lub pustynnieniem,
jak równie¿ pañstwa rozwijaj¹ce siê o wra¿liwych ekosystemach górskich (równie¿ w tym
przypadku wra¿liwoœæ ekosystemu górskiego zale¿y od ustroju politycznego pañstwa) s¹ szcze-
gólnie nara¿one na negatywne skutki zmian klimatu” (preambu³a Konwencji), podobnie ma siê
rzecz w odniesieniu do: „a) ma³ych pañstw po³o¿onych na wyspach; b) pañstw z nisko po³o-
¿onymi obszarami nadbrze¿nymi; c) pañstw z obszarami suchymi lub pó³suchymi, obszarami
zalesionymi i podatnymi na wyniszczenie lasów; d) pañstw z obszarami podatnymi na klêski
¿ywio³owe; e) pañstw z obszarami podatnymi na susze i pustynnienie; f) pañstw, w których
wystêpuje wysoki stopieñ zanieczyszczenia atmosfery w miastach; g) pañstw z obszarami o wra¿-
liwych ekosystemach, w³¹czaj¹c w to ekosystemy górskie; h) pañstw, których gospodarki s¹
w znacznym stopniu uzale¿nione od dochodów z produkcji, przetwórstwa, eksportu i (lub)
zu¿ycia surowców energetycznych oraz energoch³onnych wyrobów; oraz i) pañstw nieposia-
daj¹cych dostêpu do morza i pañstw tranzytowych.” (artyku³ 4 ust. 8 Konwencji).

12 „A significant achievement of the Poznan Conference was the adoption of the “Poznan
strategic programme on technology transfer” of the Global Environment Facility. The pro-
gramme was initiated in response to the request of the Conference of the Parties at its thirteenth
session, held in Bali, and is a first step towards scaling up the level of investment for technology
transfer to help developing countries address their needs for environmentally sound techno-
logies. To this end, a programme was recently launched to provide $60 million in financing for
technology transfer projects submitted by developing countries and to support the conduct and
update of their technology needs assessments”. Implementation of United Nations environ-
mental conventions. Note by the UN General Secretary A/64/202, pkt 13.

13 „Africa will veto any climate change deal that does not meet its demand for money from
rich nations to cut the impact of global warming on the continent, Ethiopian Prime Minister
Meles Zenawi said on Thursday. Meles did not say how much money Africa would be looking for
in Denmark but some experts have said the continent should ask for up to $200 billion a year”.
Africa may veto climate change deal: Ethiopian PM. http://www.reuters.com/article/latestCrisis/
idUSL3510909 [dostêp: 14 kwietnia 2011 r.].



wspó³pracy oznacza zmianê regu³ wspó³pracy miêdzynarodowej. Prawn¹
legitymacjê uzyskuje status „pasa¿era na gapê” (co, jak pisaliœmy w czêœci 2
tego opracowania, w pañstwach narodowych mo¿e prowadziæ do fiaska
negocjacji nacelowanych na zinternalizowanie skutków negatywnych efek-
tów zewnêtrznych)14.

Kwestie finansowania wspó³pracy s¹ Ÿród³em najwiêkszych kontro-
wersji zarówno miêdzy „Pó³noc¹ a Po³udniem”, jak i wœród pañstw sk³ada-
j¹cych siê na „Pó³noc”. Do dyskusji na temat finansowania walki pañstw UE
ze zmianami klimatu w³¹czy³ siê arcybiskup Desmond Tutu w liœcie kolpor-
towanym 28 paŸdziernika 2009 r. w trakcie Szczytu UE w Brukseli. Zarzuci³
on pañstwom cz³onkowskim UE, w tym zw³aszcza Polsce15, zaniechania
w dzia³aniu na rzecz ochrony klimatu i brak solidarnoœci z biednymi16.
Z kolei przedmiotem sporu miêdzy pañstwami cz³onkowskimi UE jest
sposób podzia³u kosztów. Odrzucono np. propozycjê finansowania wprost
proporcjonalnego do emisji zanieczyszczeñ, wstêpnie akceptuj¹c uzale¿-
nienie wk³adu finansowego pañstw cz³onkowskich od stopnia ich
zamo¿noœci17. Od³o¿ono jednak konkretyzacjê ustaleñ i zdecydowano, ¿e
przysz³e decyzje powinny byæ podejmowane zgodnie z procedur¹ w³aœciw¹
decyzjom Rady Europejskiej.

16 El¿bieta Czarny, Jerzy Menkes, Marcin Menkes

14 Zob. tak¿e P. Cullet, Differential Treatment in International Environmental Law, Farnham
2003, ss. 21-36.

15 „The rich world is historically responsible for the emissions causing climate change and
they have a moral obligation to provide the means for countries on the front line to survive and
prosper”. http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE59T0F620091030 [dostêp: 14 kwietnia
2011 r.].

16 „World leaders are backtracking, mumbling about domestic difficulties and lack of time
whilst the EU, previously progressive champions for action on climate change, is paralysed by
the unseemly bickering amongst its member states over who will pay the bill”, tam¿e.

17 „Wszystkie kraje, z wyj¹tkiem najmniej rozwiniêtych, powinny uczestniczyæ w miêdzy-
narodowym publicznym finansowaniu na podstawie kompleksowego globalnego klucza po-
dzia³u w oparciu o poziomy emisji oraz o PKB, co odzwierciedla³oby zarówno zobowi¹zania
w zakresie globalnych emisji, jak i zdolnoœæ p³atnicz¹, z nale¿ytym uwzglêdnieniem znaczenia
poziomów emisji. Znaczenie to powinno z czasem rosn¹æ, aby pozwoliæ na dostosowanie
gospodarek. UE i jej pañstwa cz³onkowskie s¹ gotowe do przejêcia przypadaj¹cego na nie
sprawiedliwego udzia³u w ³¹cznym miêdzynarodowym publicznym finansowaniu. Rada Euro-
pejska podkreœla, ¿e szybkie uruchomienie miêdzynarodowego wsparcia publicznego jest
wa¿ne w kontekœcie kompleksowego, zrównowa¿onego i ambitnego porozumienia kopenhas-
kiego. [...] Odnotowuj¹c szacunki Komisji, zgodnie z którymi w pierwszych trzech latach po
zawarciu ambitnego porozumienia kopenhaskiego potrzebne bêdzie globalne finansowanie
w wysokoœci 5–7 miliardów EUR rocznie, Rada Europejska podkreœla, ¿e dana liczba zostanie
okreœlona w œwietle wyników konferencji kopenhaskiej. UE i jej pañstwa cz³onkowskie s¹ w tym
kontekœcie gotowe mieæ swój sprawiedliwy udzia³ w tych kosztach. Rada Europejska podkreœla,
¿e wk³ad ten bêdzie zale¿a³ od porównywalnych wysi³ków ze strony innych kluczowych
uczestników.” Rada Europejska w Brukseli. 29-30 paŸdziernika 2009 r. Konkluzje Prezydencji.
15265/09, pkt 16 i 17.



Oczywiœcie, taki stan nie dziwi, gdy¿ z uzupe³nianiem regulacji w sferze
œrodowiska wypowiedziami politycznymi, zorientowanymi m.in. na kwestie
przywilejów traktowanych jako postulat sprawiedliwoœci wyrównawczej na
korzyœæ Trzeciego Œwiata, spo³ecznoœæ miêdzynarodowa ma do czynienia ju¿
od Konferencji sztokholmskiej18. Zarówno myœlenie, jak i prawotwórstwo
w kategoriach lewicowej ekologii politycznej osi¹ga w Konwencji wymiar
skrajny wtedy, kiedy nakazuj¹c pañstwom tworzenie skutecznego prawa
ochrony œrodowiska, os³abia tê dyrektywê, wskazuj¹c, ¿e normy „powinny
odzwierciedlaæ kontekst œrodowiska i rozwoju”, co oznacza odejœcie od
traktowania potrzeb œrodowiska jako priorytetowych. Równoczeœnie jednak
stwierdzono, ¿e „normy przyjête w niektórych pañstwach mog¹ byæ dla
innych pañstw, w szczególnoœci dla pañstw rozwijaj¹cych siê, nieodpo-
wiednie i nieusprawiedliwiaj¹ce kosztów ekonomicznych i spo³ecznych”19.
Wydaje siê, ¿e dokonuj¹c podzia³u kosztów autorzy Konwencji opowiedzieli
siê za skrajnym wariantem nierównowagi praw i obowi¹zków. Nie tylko
bowiem normy przyjête „w niektórych pañstwach” mog¹ byæ dla „innych”
„nieodpowiednie”, lecz taki stan mo¿e tak¿e zostaæ zaakceptowany przez
spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹. Analogiczne myœlenie odnosi siê do kosztów
ponoszonych wówczas, gdy ochrona klimatu przed zmianami usprawied-
liwia koszty w jednych pañstwach, nie usprawiedliwiaj¹c ich w innych.

Konsekwentnie uznano równie¿ istnienie szczególnych trudnoœci
pañstw rozwijaj¹cych siê, wynikaj¹cych z przysz³ego ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych dla pañstw uzale¿nionych od „produkcji, u¿ytko-
wania i eksportu paliw kopalnianych”. To mo¿e paradoksalnie oznaczaæ
sprzeciw wobec zmniejszenia energoch³onnoœci przemys³u, czy te¿ wobec
poszukiwania mo¿liwoœci ograniczenia lub zast¹pienia paliw ropopochod-
nych w samochodach, gdy¿ konsekwencj¹ by³by spadek zapotrzebowania
na paliwa kopalniane. Mo¿na wiêc uznaæ, ¿e ropa naftowa powinna byæ
kupowana przez pañstwa wysoko rozwiniête w pañstwach rozwijaj¹cych
siê, jednak nabywcy powinni poprzestaæ na zakupie, rezygnuj¹c z korzys-
tania z paliw, ¿eby ograniczyæ emisjê gazów cieplarnianych. Tego typu
interwencjonizm jest równie¿ przejawem wewnêtrznego braku spójnoœci
Konwencji. Odchodz¹c od œciœle œrodowiskowej problematyki, zapowiada
ona bowiem wspó³pracê miêdzynarodow¹ „przy promowaniu wspieraj¹ce-
go i otwartego miêdzynarodowego systemu ekonomicznego”, jednoczeœnie
ograniczaj¹c mo¿liwoœci dzia³ania pañstw na rzecz zapobiegania zmianom
klimatu stwierdzeniem, ¿e „Œrodki podjête dla zapobiegania zmianom klima-
tu, w tym tak¿e œrodki podjête w trybie jednostronnym, nie powinny stawaæ

Ekonomiczna analiza prawa ochrony klimatu – wybrane problemy 17

18 J. Menkes, dz. cyt., s. 162-164.
19 Tam¿e.



siê œrodkami do arbitralnego lub nieusprawiedliwionego dyskryminowania
lub maskowanego ograniczenia handlu miêdzynarodowego” (art. 3 ust. 5).

Popieranie zró¿nicowanego traktowania znalaz³o kuriozalny wyraz
w antycypuj¹cym przysz³¹ regulacjê zamachu na fundamentaln¹ dla prawa
zasadê równej odpowiedzialnoœci prawnomiêdzynarodowej. Pogl¹d, ¿e po-
trzebne s¹ prawnomiêdzynarodowe regulacje dotycz¹ce odpowiedzialnoœci
za szkodê ekologiczn¹ („zasady 3 P”) zosta³ powszechnie, acz – jak siê
okazuje – tylko deklaracyjnie, zaakceptowany przez ONZ i inne instytucje
miêdzynarodowe. Zasada 13 Deklaracji z Rio de Janeiro w sprawie œrodo-
wiska i rozwoju zawiera³a zobowi¹zanie do wspó³pracy, której owocem
mia³y byæ normy prawa miêdzynarodowego dotycz¹ce „odpowiedzialnoœci
i odszkodowania za niekorzystne efekty zniszczeñ œrodowiskowych, spowo-
dowane dzia³alnoœci¹ w obrêbie ich (pañstw – uwaga aut.) systemu praw-
nego”. Jednak przysz³a regulacja nadaj¹ca charakter normy w re¿imie prawa
miêdzynarodowego „zasadzie 3 P” zosta³a os³abiona, jeszcze przed imple-
mentacj¹, poprzez zró¿nicowanie – moc¹ art. 3 – zasady odpowiedzialnoœci:
„Strony powinny chroniæ system klimatyczny [...] zgodnie z ich wspólnymi,
chocia¿ zró¿nicowanymi, zasadami odpowiedzialnoœci”.

Zarazem pañstwa wysoko rozwiniête uzyskuj¹, moc¹ norm Konwencji,
status podmiotów, które „powinny obj¹æ przewodnictwo w przeciwdzia³aniu”,
co stanowi przejaw zaakceptowania paternalizmu. W Konwencji nast¹pi³o
zatem generalne odrzucenie postulatu równoœci praw i obowi¹zków.

Podmioty podejmuj¹ce dzia³ania na rzecz ochrony klimatu mog¹ za
cenê trudnoœci czy wrêcz niezdolnoœci do reagowania na zmiany, a tak¿e
dostosowywania siê do sytuacji, zrezygnowaæ z tworzenia ram instytucjo-
nalnych Konwencji, kieruj¹c siê albo argumentem oczekiwania powo³ania
przysz³ej organizacji obejmuj¹cej zakresem swoich kompetencji pe³ne spek-
trum materii ekologicznej, albo uznaj¹c przewagê wad nad zaletami insty-
tucjonalizacji. Z drugiej jednak strony pozytywnym wzorem s¹ doœwiad-
czenia pochodne np. powo³aniu Miêdzynarodowej Komisji Wielorybniczej
czy Komisji do spraw zachowania ¿ywych zasobów Antarktyki. Pomiêdzy
skrajnoœciami mieœci siê mo¿liwoœæ wykorzystania istniej¹cej instytucji. Ko-
rzyœci¹ z zastosowania tego rozwi¹zania jest potencjalna szybkoœæ roz-
poczêcia dzia³ania (nie s¹ potrzebne organizacyjne prace przygotowawcze)
i potencja³ synergii (szczególnie istotny wobec skali potrzeb finansowych
w dzia³aniach proekologicznych). W ten w³aœnie sposób rozszerzono zakres
zadañ na³o¿onych np. na FAO o postulaty wynikaj¹ce z wprowadzenia
w ¿ycie Miêdzynarodowej konwencji o ochronie roœlin z 1951 roku20.

18 El¿bieta Czarny, Jerzy Menkes, Marcin Menkes

20 A. Przyborowska-Klimczak, Ochrona przyrody. Studium prawnomiêdzynarodowe, Lublin
2004, s. 281-286.



Autorzy Ramowej Konwencji w sprawie zmian klimatu zdecydowali siê
na wspó³pracê w celu jej wdro¿enia poprzez powo³anie autonomicznego
zespo³u instytucji implementacyjnych21. Ustanowiono Konferencjê Stron
(art. 7), do której zadañ nale¿¹ m.in.: monitoring stanu realizacji zobowi¹zañ
i podejmowanych dzia³añ s³u¿¹cych wprowadzeniu w ¿ycie Konwencji
(ograniczony wy³¹cznie do publikacji raportów krajowych, jednak wyra-
¿aj¹cy d¹¿enie do zapewnienia porównywalnoœci informacji uzyskiwanych
z ró¿nych pañstw), udzia³ w transferze technologii oraz dzia³ania na rzecz
edukacji spo³eczeñstwa oraz uspo³ecznienia dzia³añ zmierzaj¹cych do ochro-
ny klimatu (art. 4 ust. 1 i 6). Si³ê pañstw w ramach Konferencji oraz s³aboœæ
instytucji potwierdzono przywo³aniem consensusu jako wy³¹cznej procedury
decyzyjnej w odniesieniu do materii proceduralnej i finansowej zarówno
Konferencji, jak i jej organów pomocniczych, oraz mo¿liwoœæ niedopusz-
czenia przez ponad dwie trzecie stron Konwencji „organu lub agencji,
narodowej czy miêdzynarodowej, rz¹dowej lub pozarz¹dowej, która jest
kompetentna w dziedzinach objêtych konwencj¹” do udzia³u w charakterze
obserwatora na sesji Konferencji (art. 7 ust. 5). Jedynie w sprawach nie-
ustalonych Konwencj¹ dopuszczono mo¿liwoœæ podejmowania decyzji na
zasadzie g³osowania wiêkszoœci¹ g³osów (art. 7 ust. 3). Równoczeœnie przy-
znano jednak Konferencji kompetencjê do samodzielnego, niezale¿nego od
sprawozdañ pañstw, gromadzenia danych na temat implementacji Kon-
wencji (art. 7 ust. 2 pkt. e). Moc¹ art. 8 Konwencji powo³ano sta³y Sekretariat
jako organ pomocniczy22. Przy tworzeniu Sekretariatu posi³kowano siê,
wielokrotnie wykorzystywan¹ w przypadku instytucji systemu NZ, prak-
tyk¹ wstêpnego powierzenia zadañ nowego organu „tymczasowemu sekre-
tariatowi”. Sekretariat kontynuuje dzia³alnoœæ „tymczasowego sekretariatu”
(art. 21 ust. 1 i 2) powo³anego do dzia³ania Rezolucj¹ 45/212 ZO ONZ.
Instytucjonalizuj¹c wspó³pracê, powo³ano równie¿ dwa organy wyspecjali-
zowane, a mianowicie „Pomocniczy organ do spraw doradztwa naukowego
i technicznego” (art. 9) i „Pomocniczy organ do spraw wdra¿ania” (art.10).
Powo³anie pierwszego z wymienionych organów pomocniczych daje szansê
wytworzenia miêdzynarodowej zdolnoœci do naukowej debaty o sprawach
klimatu. Umo¿liwi³oby te¿ rz¹dom i instytucjom podjêcie wspó³pracy miê-
dzyrz¹dowej i bycie partnerem NGOs, które obecnie monopolizuj¹ wiedzê
i oceny w sprawie zmian klimatu, przedstawiaj¹c czêsto s¹dy jednostronne
lub nie w pe³ni udokumentowane. W istnienie drugiego organu pomoc-
niczego wpisany jest konflikt ze sta³ym Sekretariatem. Wynika on z faktu, i¿
organ ten os³abia (tradycyjnie mocn¹) pozycjê Sekretariatu, powielaj¹c jego
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21 J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje miêdzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa
2010, s. 130-132.

22 Tam¿e, s. 267 i 268.



dzia³ania, co sprzyja marnotrawstwu œrodków. Quasi-organem o charakte-
rze hybrydowym, maj¹cym mieszany (instytucjonalno-funkcjonalny) uk³ad
kompetencji, jest Mechanizm finansowania (art. 11).

6. Próba oceny skutecznoœci Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w przeciwdzia³aniu
negatywnym efektom zewnêtrznym

Nie da siê znaleŸæ uzasadnienia dla negowania, czy choæby umniejsza-
nia, skali zagro¿eñ pochodnych zmianom klimatu. Trudno jest zarazem
wskazaæ naukowe podstawy rankingu ró¿nych zagro¿eñ dla œrodowiska.
Jednak szczególna ranga wyzwania, jakim jest zagro¿enie pochodne zmia-
nom klimatu, jest bezsporna. Potwierdzaj¹ j¹ zarówno ocena osobistego
zaanga¿owania by³ego wiceprezydenta USA Ala Gore’a, uhonorowanego za
dzia³alnoœæ na rzecz ochrony klimatu Nagrod¹ Nobla23, jak i spo³eczne
reakcje na zmiany klimatu. Dowodzi jej jednak przede wszystkim uczy-
nienie kwestii zmian klimatu jednym z ognisk debaty w trakcie bezprece-
densowych obrad 64. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbywaj¹cej siê
w dniach 22 i 23 wrzeœnia 2010 r. Uczestniczy³o w niej 122 szefów pañstw
i rz¹dów (po raz pierwszy w obradach ZO Organizacji wzi¹³ udzia³ Barack
Obama)24.

Nie ma mniej i bardziej istotnych wyzwañ dla œrodowiska. Jednoœæ
œrodowiska i kompleksowoœæ wyzwañ wymagaj¹ ca³oœciowych dzia³añ. Ko-
niecznoœæ ca³oœciowego podejœcia do wyzwañ ekologicznych przemawia
przeciwko temu, co w debacie i dzia³alnoœci proœrodowiskowej mo¿na
okreœliæ mod¹ na problem zmian klimatu. Po czterech dekadach ekolo-
gicznych dyskusji rozpoczêtych na Konferencji sztokholmskiej, na forum
organizacji i instytucji systemu Narodów Zjednoczonych, forach innych
organizacji miêdzynarodowych, do których nale¿¹ wszystkie bez ma³a pod-
mioty prawa œrodowiska, nie powinno siê d³u¿ej marnotrawiæ œrodków na
bezowocne dyskusje, przypadkowe dzia³ania czy puste gesty. Jednak wstê-
pem do rozwi¹zania problemów œrodowiska jest uporanie siê z wyzwaniami
dotycz¹cymi stosunków miêdzynarodowych w ogóle. Bez nowego paradyg-
matu w tej sferze nie jest mo¿liwa zmiana zasad wspó³pracy ekologicznej.
W d³ugim okresie nie jest bowiem mo¿liwa do zaakceptowania ekologia
politycznie zorientowana, opisywana w krytycznym, ale jednoznacznym

20 El¿bieta Czarny, Jerzy Menkes, Marcin Menkes

23 Swoj¹ filozofiê A. Gore przedstawi³ w ksi¹¿ce Niewygodna prawda, Warszawa 2007 r.
24 Zob. Le climat et le désarmement nucléaire au cœur de l’Assemblée générale de l’ONU, „Le Monde”

21. 09. 09 http://www.lemonde.fr/international/article/2009/09/21/le-climat-et-le-desarmement
-nucleaire-au-coeur-de-l-assemblee-ge_1243324_3210.html [dostêp: 14 kwietnia 2011 r.].



opisie: „Zieloni s¹ jak arbuz. Z zewn¹trz zieloni, w œrodku czerwoni”. Ka¿dy
wybór, a wiêc i wybór proœrodowiskowy, wymaga rzetelnoœci uczestników.
Nie jest mo¿liwa nierównoprawna wspó³praca w sferze œrodowiska. Nie jest
te¿ mo¿liwe kontynuowanie podejœcia, w ramach którego ekologia jest jedn¹
z domen uprzywilejowania Trzeciego Œwiata. Taki stan trudno jest zaakcep-
towaæ m.in. dlatego, ¿e co najmniej od czasu uwolnienia kolonii paternalizm
jest niepo¿¹dany w stosunkach miêdzynarodowych. Innym powodem jest
nieuchronna w takim przypadku walka o to, ¿eby p³aciæ jak najmniej oraz
dostawaæ jak najwiêcej, która prowadzi raczej do zjawisk typu tragedia
wspólnego pastwiska oraz pogoñ za rent¹ ni¿ do efektywnoœci dzia³ania.
Tak¿e dlatego ka¿dy podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska maj¹c takie same
doñ prawa, zarówno teraz, jak i w przysz³oœci, musi akceptowaæ objêcie go
takimi samymi obowi¹zkami.

Re¿im prawny Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w spra-
wie zmian klimatu wspó³tworz¹ zarówno normy podstawowe wyra¿aj¹ce
obowi¹zek dzia³ania albo powstrzymania siê od dzia³ania, jak i normy
pochodne, z których jedne umo¿liwiaj¹ obowi¹zywanie (nowych i starych)
norm podstawowych poprzez wytworzenie instrumentarium okreœlenia
i kontroli ich dzia³ania, inne zaœ wprowadzaj¹ do systemu prawnego nowe
regu³y postêpowania25.

Regulacjami normatywnymi i sposobami instytucjonalizacji wspó³pracy
Ramowa Konwencja potwierdza potrzebê przyjmowania kolejnych traktato-
wych regulacji w obszarze miêdzynarodowego prawa œrodowiska. Mo¿na
wrêcz stwierdziæ, ¿e paradoksalnie ka¿dy kolejny traktat tylko potwierdza
wczeœniej istniej¹ce potrzeby unormowañ i oczekiwania regulacji bêd¹cych
sui generis prawn¹ konsekwencj¹ umowy. Implementacja Ramowej Kon-
wencji wymaga opracowania zarówno norm podstawowych, jak i pochod-
nych, nakazuj¹c m.in. przyspieszenie prac nad odpowiedzialnoœci¹ orga-
nizacji miêdzynarodowych (konsekwencja kompetencji UE) i ich zdolnoœci¹
do dzia³ania w sferze œrodowiska (przechodz¹c od prac nad normami
pochodnymi26 do tworzenia norm podstawowych).
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25 W tym rozró¿nieniu odwo³ujemy siê bezpoœrednio do koncepcja H. L. A. Harta, który
dzieli³ normy na: primary i trzy kategorie norm secondary. Rozró¿nienie umo¿liwia zrozumienie
i ocenê oddzia³ywania pomiêdzy ró¿nymi sferami specjalnymi prawa miêdzynarodowego
porz¹dku prawnego i wspó³dzia³ania podstawowych i pochodnych norm w, szeroko rozu-
mianym, miêdzynarodowym systemie prawnym. H. L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford 1961,
s. 78-79.

26 Patrz szerzej J. Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility,
Cambridge 2002, s. 14 i n. oraz s. 74 i n.



7. Wnioski

Trudne negocjacje, zarówno poprzedzaj¹ce, jak i odbywane w trakcie
Konferencji w Kopenhadze, zaowocowa³y Porozumieniem kopenhaskim
z 18 grudnia 200927. Porozumienie by³o kolejnym krokiem na drodze do wy-
pracowania kompleksowych ram prawnych wspó³pracy miêdzynarodowej
w sferze ochrony klimatu. Nastêpnym etapem by³y uzgodnienia konferencji
klimatycznej NZ w Mexico City w grudniu 2010 r. W zawartym w Kopen-
hadze Porozumieniu strony uzgodni³y granice wzrostu temperatury na Ziemi
(do 2 st. C), pomoc finansow¹ dla pañstw rozwijaj¹cych siê, maj¹c¹ umo¿liwiæ
przystosowanie ich gospodarek do wymogów wynikaj¹cych z potrzeb ochro-
ny klimatu przed zmianami poprzez ustanowienie funduszu (od 2012 roku),
okreœlenie wielkoœci funduszu tymczasowego28 oraz umiêdzynarodowienie
kontroli wykonywania zobowi¹zañ29. Zawarte Porozumienie bêdzie mo¿na,
w warstwie pozafinansowej, oceniæ dopiero analizuj¹c praktykê. Sukcesem
bêdzie np. stworzenie nowych instrumentów umiêdzynarodowienia wspó³-
pracy w sferze ochrony œrodowiska. Zarazem sceptyczne reakcje NGOs na
Porozumienie œwiadcz¹ o skali spo³ecznych oczekiwañ. Doœwiadczenia ze

22 El¿bieta Czarny, Jerzy Menkes, Marcin Menkes

27 Proposal by the President, Copenhagen Accord, FCCC/CP/2009/L.7 18 December 2009,
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf.

28 W latach 2010-12 ta pomoc ma wynieœæ 30 mld USD, w kolejnym okresie do 2020 roku 100
mld USD. Na transfery w pierwszym okresie ma z³o¿yæ siê pomoc ze strony UE w wysokoœci 10,6
mld USD, Japonii w kwocie 11 mld USD i USA 3, 6 mld USD.

29 Non-Annex I Parties to the Convention will implement mitigation actions, including those
to be submitted to the secretariat by Non-Annex I Parties in the format given in Appendix II by 31
January 2010, for compilation in an INF document, consistent with Article 4.1 and Article 4.7 and
in the context of sustainable development. Least developed countries and small island develo-
ping States may undertake actions voluntarily and on the basis of support. Mitigation actions
subsequently taken and envisaged by Non-Annex I Parties, including national inventory
reports, shall be communicated through national communications consistent with Article 12.1(b)
every two years on the basis of guidelines to be adopted by the Conference of the Parties. Those
mitigation actions in national communications or otherwise communicated to the Secretariat
will be added to the list in appendix II. Mitigation actions taken by Non-Annex I Parties will be
subject to their domestic measurement, reporting and verification the result of which will be
reported through their national communications every two years. Non-Annex I Parties will
communicate information on the implementation of their actions through National Commu-
nications, with provisions for international consultations and analysis under clearly defined
guidelines that will ensure that national sovereignty is respected. Nationally appropriate
mitigation actions seeking international support will be recorded in a registry along with
relevant technology, finance and capacity building support. Those actions supported will be
added to the list in appendix II. These supported nationally appropriate mitigation actions will
be subject to international measurement, reporting and verification in accordance with
guidelines adopted by the Conference of the Parties”. Copenhagen Accord The Heads of State,
Heads of Government, Ministers, and other heads of the following delegations present at the
United Nations Climate Change Conference 2009 in Copenhagen, pkt 5. http://unfccc.int/files/
meetings/cop_15/application/pdf/cop15_cph_auv.pdf.



wspó³pracy miêdzynarodowej np. w zakresie ograniczenia i kontroli zbrojeñ
wskazuj¹ jednak, ¿e zgoda na umiêdzynarodowienie kontroli dowodzi rze-
czywistej woli dzia³ania i mo¿e przynieœæ prze³om we wspó³pracy na rzecz
wprowadzenia w ¿ycie deklarowanych wartoœci.

Jednak, jak dot¹d, spo³ecznoœæ miêdzynarodowa nie okaza³a siê bardziej
efektywna w przeciwdzia³aniu zmianom klimatu ni¿ spo³eczeñstwa po-
szczególnych pañstw. Do zawodnoœci rynków i pañstw narodowych dosz³a
zawodnoœæ organizacji/instytucji miêdzynarodowych. Postawione przed
wyborem miêdzy zgod¹ na „utratê” (ograniczenie w wykonywaniu)
suwerennoœci pañstw oraz równoœæ praw i obowi¹zków a rozwi¹zaniem
problemów zmian klimatu (m. in. pochodnym dzia³alnoœci produkcyjnej),
organizacje i instytucje miêdzynarodowe tylko deklaratywnie wspar³y
dzia³ania proœrodowiskowe. Okazuje siê, ¿e – jak dot¹d – nie tylko rynki
(narodowe i miêdzynarodowe), lecz tak¿e re¿imy miêdzynarodowe nie s¹
w stanie rozwi¹zaæ problemu negatywnych efektów zewnêtrznych prowa-
dz¹cych do zmian klimatu.

AN ECONOMIC ANALYSIS OF CLIMATE PROTECTION LAW.
SELECTED PROBLEMS

S u m m a r y

From the viewpoint of the operation of enterprises and entire national eco-
nomic systems, climate changes occur as a negative, external result creating
a burden for economic activity. Internalisation of external effects and prevention
of the spread of such effects beyond the boundaries of the manufacturing coun-
try is achievable by a broad cross-border cooperation. Collaboration between
states is inevitable because of their limited territorial competence which renders
any climate protection outside the state borders ineffective. The most significant
commitment to such a collaboration is inscribed in the United Nations Frame-
work Convention on Climate Change, though it does not ensure the
effectiveness of undertaken action either.

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ ÇÀÊÎÍÀ Î ÇÀÙÈÒÅ ÊËÈÌÀÒÀ
– ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

P å ç þ ì å

Ñ ïåðñïåêòèâû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, êàê îòäåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, òàê è íà-
ðîäíûõ õîçÿéñòâ â öåëîì, èçìåíåíèÿ êëèìàòà èìåþò õàðàêòåð íåãàòèâíîãî
âíåøíåãî ýôôåêòà, êîòîðûé óâåëè÷èâàåò ðàñõîäû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
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òåëüíîñòè. Èíòåðíàëèçàöèÿ âíåøíèõ ýôôåêòîâ, à òàêæå ïðåäîòâðàùåíèå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ ýôôåêòîâ çà ïðåäåëàìè ñòðàíû ïðîèçâîäñòâà ñòàëî âîçìîæíûì,
áëàãîäàðÿ øèðîêîìó ïðèãðàíè÷íîìó ñîòðóäíè÷åñòâó. Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî ñâÿçàíî, ïðåæäå âñåãî, ñ òåððèòîðèàëüíîé îãðàíè÷åííîñòüþ êîìïå-
òåíöèè ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå íå ìîãóò ýêñòåððèòîðèàëüíî ñîõðàíÿòü êëèìàò.
Çíàìåíàòåëüíûì ïðîÿâëåíèåì ñîòðóäíè÷åñòâà â ýòîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ Ïðåä-
âàðèòåëüíàÿ Êîíâåíöèÿ Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé ïî èçìåíåíèþ
êëèìàòà, êîòîðàÿ, îäíàêî, íå ãàðàíòèðóåò ýôôåêòèâíîñòè ïðèíèìàåìûõ ìåð.

24 El¿bieta Czarny, Jerzy Menkes, Marcin Menkes
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WSPÓ£CZESNE MECHANIZMY

SPRAWIEDLIWOŒCI TRANZYTYWNEJ

Wstêp

Przemiany lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX wieku, nazwa-
ne przez Samuela Huntingtona „trzeci¹ fala demokratyzacji”1, da³y asumpt
do wzrostu zainteresowania przedstawicieli nauk spo³ecznych i prawnych
mechanizmami rozliczania tych, którzy w okresie re¿imów autorytarnych
czy wojen domowych naruszali podstawowe zasady porz¹dku spo³ecznego.
W ten sposób narodzi³a siê koncepcja sprawiedliwoœci tranzytywnej. Rów-
noczesny rozpad systemu dwubiegunowego sprawi³, ¿e nast¹pi³o zrede-
finiowanie podstawowych zasad rz¹dz¹cych stosunkami miêdzy pañstwa-
mi. Naturaln¹ konsekwencj¹ tych procesów by³o równie¿ zainteresowanie
przedstawicieli nauki prawa miêdzynarodowego oraz koniecznoœæ okreœle-
nia roli prawa miêdzynarodowego w tym zakresie. Nie pozostawia w¹tpli-
woœci, ¿e zasadnicz¹ racj¹ bytu instytucji sprawiedliwoœci tranzytywnej,
obok spo³ecznego poczucia sprawiedliwoœci, jest ich zakorzenienie w³aœnie
w miêdzynarodowym prawie praw cz³owieka i miêdzynarodowym prawie
humanitarnym. Wydaje siê bowiem, ¿e to prawo miêdzynarodowe daje
podstawê dla twierdzenia, ¿e pañstwa przechodz¹ce zmianê systemu praw-
nego, politycznego i spo³ecznego maj¹ obowi¹zek przestrzegania praw
cz³owieka, karania tych, którzy nie respektuj¹ (b¹dŸ nie respektowali w prze-
sz³oœci) zobowi¹zañ w tym zakresie, zagwarantowania zadoœæuczynienia
ofiarom i, nade wszystko, uniemo¿liwienia ewentualnych naruszeñ prawa
miêdzynarodowego oraz utrzymania pokoju w przysz³oœci2.

S T U D I A P R A W N I C Z E K U L
3-4 (47-48) 2011

0* Uniwersytet Œl¹ski.
** Dr, Uniwersytet Œl¹ski.

1 Zob. S.P. Huntington, The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century,
University of Oklahoma Press 1991.

2 W 2004 r. ówczesny Sekretarz Generalny ONZ stwierdzi³, ¿e podstaw¹ normatywn¹
rz¹dów prawa i sprawiedliwoœci tranzytywnej jest Karta Narodów Zjednoczonych oraz miê-
dzynarodowe regulacje prawa praw cz³owieka, prawa humanitarnego i prawa karnego. Por.



Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie podstawowych mecha-
nizmów prawa miêdzynarodowego realizuj¹cych sprawiedliwoœæ tranzy-
tywn¹. D¹¿eniem autorek nie jest szczegó³owe i wyczerpuj¹ce omówienie
wszystkich wykorzystywanych instytucji. Opracowanie ma raczej na celu
usystematyzowanie i zbiorcze przedstawienie zagadnieñ zwi¹zanych ze
sprawiedliwoœci¹ tranzytywn¹. Jest to o tyle uzasadnione i potrzebne, ¿e
w polskiej nauce prawa miêdzynarodowego temu niezwykle wa¿nemu
zagadnieniu poœwiêca siê zbyt ma³o uwagi.

I. Pojêcie sprawiedliwoœci tranzytywnej

Punktem wyjœcia rozwa¿añ na temat ka¿dej kategorii naukowej musi
byæ jej zdefiniowanie. W przypadku sprawiedliwoœci tranzytywnej (transitio-
nal justice) nie jest to zadanie ³atwe, z co najmniej dwóch wzglêdów. Po
pierwsze, jest to termin stosunkowo „m³ody”, pojawi³ siê dopiero w latach
dziewiêædziesi¹tych XX wieku. Po drugie, przedstawiciele poszczególnych
nauk nadaj¹ mu ró¿ne znaczenie. Jeszcze wiêksz¹ dywersyfikacjê znacze-
niow¹ powoduje fakt, ¿e jest to pojêcie o charakterze interdyscyplinarnym,
wyros³e na gruncie teorii i filozofii prawa i wystêpuj¹ce tak w naukach
spo³ecznych, jak i prawnych. Pojêcie sprawiedliwoœci tranzytywnej funkcjo-
nuje w nauce anglosaskiej; w polskiej literaturze natomiast korzysta siê
z okreœleñ opisowych, tj. „sprawiedliwoœæ okresu przemian” czy „sprawiedli-
woœæ okresu transformacji systemowej”3.

Wed³ug najbardziej ogólnej definicji sprawiedliwoœæ tranzytywna ozna-
cza sposoby, w jaki pañstwa, przechodz¹ce proces demokratycznej transfor-
macji, rozliczaj¹ zbrodnie dotychczasowej w³adzy, obejmuj¹ce czêsto maso-
we ³amanie praw cz³owieka, czy te¿ inne drastyczne formy naruszania ³adu
spo³ecznego, w celu zbudowania „bardziej demokratycznej, sprawiedliwej
czy pokojowej przysz³oœci”4. Wyj¹tkowe dla sprawiedliwoœci tranzytywnej
jest wykorzystywanie ró¿norodnych mechanizmów. W procesie rozliczania
przesz³oœci stosowane s¹ nie tylko instrumenty prawa karnego (wydawa³oby
siê, ¿e pojêcie sprawiedliwoœci w kontekœcie zbrodni najpe³niej realizowane
jest w³aœnie poprzez poci¹gniêcie ich sprawców do odpowiedzialnoœci), ale
i inne instytucje. W rezultacie, sprawiedliwoœæ tranzytywna obejmuje spra-

26 Katarzyna Holy, Ilona Topa

Report of the Secretary General, The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict
societies, 23.08.2004, S/2004/616.

3 Szerzej na temat problemów z definiowaniem terminu zob. J. Zajad³o, Odpowiedzialnoœæ za
mur. Procesy strzelców przy Murze Berliñskim, Gdañsk 2003, s. 10 i n.

4 Definicja zawarta w Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, Tom 3, Macmillan
Reference USA, 2004, s. 1045–1047.



wiedliwoœæ retrybutywn¹ (retributive justice), rozumian¹ w kategoriach za-
p³aty za zbrodnie, maj¹c¹ na celu œciganie i ukaranie sprawców w procesach
karnych oraz sprawiedliwoœæ restoratywn¹ (restorative justice), traktuj¹c¹
zbrodnie jako naruszenie stosunków miêdzyludzkich i której d¹¿eniem jest
zniesienie podzia³ów i nierównoœci w spo³eczeñstwie oraz doprowadzenie
do harmonii i pojednania narodowego5. Tak szerokie ujêcie jest przyczyn¹,
jak wspomniano wy¿ej, wykorzystywania wielu, ró¿norodnych mechaniz-
mów. Dla rozliczania przesz³oœci wykorzystywane s¹ bowiem s¹dy karne:
krajowe i miêdzynarodowe, ale te¿ komisje prawdy lub inne instytucje
œledcze, akty amnestyjne, programy odszkodowawcze dla ofiar, dzia³ania
weryfikacyjne wobec osób zajmuj¹cych stanowiska pañstwowe oraz szeroko
rozumiane reformy ustrojowe.

II. Mechanizmy sprawiedliwoœci tranzytywnej

A. Miêdzynarodowe trybuna³y karne

Najwczeœniejszy sposób rozliczania osób, które pope³nia³y zbrodnie
uwa¿ane za naruszenie prawa miêdzynarodowego, stanowi, obok doraŸnych
egzekucji zbrodniarzy bez jakiejkolwiek formalnej procedury, poci¹gniêcie
ich do odpowiedzialnoœci karnej przed ró¿nego rodzaju cia³a o charakterze
s¹downiczym. Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e jest to jeden z najczêœciej
stosowanych, najmocniej ugruntowanych i tym samym budz¹cy najmniej
kontrowersji mechanizm sprawiedliwoœci tranzytywnej.

Pierwszym udokumentowanym przyk³adem poci¹gniêcia jednostki do
odpowiedzialnoœci karnej by³o postawienie przed s¹dem, z³o¿onym z 28
sêdziów reprezentuj¹cych ró¿ne pañstwa i miasta niemieckie, Petera von
Hagenbacha w 1474 r. Przyjmuj¹c za³o¿enie quasi-miêdzynarodowych relacji
pomiêdzy poszczególnymi czêœciami ówczesnego Cesarstwa Niemieckiego,
trzeba zgodziæ siê, i¿ trybuna³ ten stanowi³ faktycznie pierwszy w historii s¹d
miêdzynarodowy6. Nastêpne wieki nios¹ ze sob¹ kolejne przyk³ady karania
zbrodniarzy, jednak¿e podwaliny pod rozwój miêdzynarodowego prawa
karnego i odpowiedzialnoœci karnej jednostki za zbrodnie miêdzynarodowe
po³o¿y³ Traktat Wersalski7. Nie tylko bowiem przewidywa³ odpowiedzial-
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5 F. Haldeman, Another Kind of Justice: Transitional Justice as Recognition, „Cornell Inter-
national Law Journal” 2008, vol. 41, s. 676.

6 Zob. E. Greppi, The evolution of individual criminal responsibility under international law,
“International Review of the Red Cross” 1999, nr 835, s. 531-553.

7 Traktat pokoju miêdzy mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, pod-
pisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r., Dz. U. z 1920 r. Nr 35, poz. 200.



noœæ za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkoœci (pos³uguj¹c siê
wspó³czesn¹ terminologi¹), ale i uchyla³ immunitet g³owy pañstwa, projek-
tuj¹c os¹dzenie by³ego cesarza niemieckiego Wilhelma II Hohenzollerna za
„najwy¿sz¹ obrazê moralnoœci miêdzynarodowej i œwiêtej powagi trakta-
tów”. Do zrealizowania za³o¿eñ sprawiedliwoœci tranzytywnej dosz³o dopie-
ro po II wojnie œwiatowej w drodze powo³ania Trybuna³u Norymberskiego8

i Tokijskiego9. Procesom przed tymi Trybuna³ami zawdziêcza siê wypraco-
wanie i ugruntowanie jako powszechnie obowi¹zuj¹cych norm prawa miê-
dzynarodowego tzw. zasad norymberskich10.

Trybuna³y ad hoc

Zimna wojna i zwi¹zane z ni¹ och³odzenie stosunków miêdzynarodo-
wych na ponad pó³ wieku wstrzyma³y rozwój miêdzynarodowego s¹dow-
nictwa karnego. Prze³om nast¹pi³ dopiero w latach 90. XX wieku. Katastrofa
humanitarna na terenie by³ej Jugos³awii da³a asumpt do reakcji spo³ecznoœci
miêdzynarodowej. W 1993 r. Rada Bezpieczeñstwa ONZ (dalej: RB) powo-
³a³a Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny ds. by³ej Jugos³awii (dalej: MTKJ)11.
Rok póŸniej utworzono „bliŸniaczy” trybuna³ – Miêdzynarodowy Trybuna³
Karny ds. Rwandy (dalej: MTKR)12 w celu os¹dzenia sprawców winnych
ludobójstwa i innych zbrodni pope³nionych w trakcie krwawego konfliktu
etnicznego miêdzy plemionami Hutu i Tutsi. Tym samym trybuna³y ad hoc s¹
pierwszymi wspó³czesnymi miêdzynarodowymi trybuna³ami orzekaj¹cymi
o odpowiedzialnoœci karnej osób fizycznych, stanowi¹c jednoczeœnie wzo-
rzec dla kolejnych instytucji.

Zgodnie z art. 1 obu Statutów, zosta³y one powo³ane w celu os¹dzenia
osób odpowiedzialnych za powa¿ne naruszenia miêdzynarodowego prawa

28 Katarzyna Holy, Ilona Topa

8 Zob. Porozumienie miêdzynarodowe w przedmiocie œcigania i karania g³ównych prze-
stêpców wojennych Osi Europejskiej, Londyn, 8 sierpieñ 1945 r., Dz. U. z 1947 r. Nr 63, poz. 367.

9 Special Proclamation by the Supreme Commander for the Allied Powers, 19 January 1946,
TIAS. No. 1589.

10 UN Doc. GA RES. 177 (II), 21.11.1947.
11 Pe³na nazwa: Miêdzynarodowy Trybuna³ do S¹dzenia Osób Odpowiedzialnych za Po-

wa¿ne Naruszenia Miêdzynarodowego Prawa Humanitarnego Pope³nione na Terytorium by³ej
Jugos³awii od 1991 roku. Zob. Rez. RB z 25.05.1993, S/RES/827 (1993). Zob. Statute of the
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia as amended 29 September 2008 by SC
RES. 1837, tekst dostepny na oficjalnej stronie internetowej Trybuna³u: http://www.icty.org
[dostêp: 10 kwietnia 2011 r.].

12 Pe³na nazwa: Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny do S¹dzenia Osób Odpowiedzialnych za
Ludobójstwo i Inne Powa¿ne Naruszenia Miêdzynarodowego Prawa Humanitarnego Po-
pe³nione na Terytorium Rwandy oraz Odpowiedzialnych za Ludobójstwo i Inne Takie Naru-
szenia Pope³nione na Terytorium Pañstw S¹siednich pomiêdzy 1 stycznia i 31 grudnia 1994
roku. Zob. Rez. RB z 8.11.1994, S/RES/955 (1994) oraz Statute of the International Criminal
Tribunal for Rwanda as amended 13 October 2006 by SC RES. 1717, tekst dostêpny na oficjalnej
stronie internetowej Trybuna³u: http://www.ictr.org [dostêp: 10 kwietnia 2011 r.].



humanitarnego pope³nionych na terytorium by³ej Jugos³awii od 1991 r.
(MTKJ) oraz na terytorium Rwandy oraz przez obywateli Rwandy odpowie-
dzialnych za takie naruszenia pope³nione na terytorium pañstw s¹siednich
pomiêdzy 1 stycznia 1994 r. i 31 grudnia 1994 r. (MTKR). Jurysdykcja ratione
materiae obejmuje natomiast najpowa¿niejsze zbrodnie prawa miêdzynaro-
dowego13. Co wa¿ne, jako ¿e Trybuna³y zosta³y powo³ane na podstawie
rezolucji RB, wszyscy cz³onkowie ONZ s¹ zobowi¹zani do wspó³pracy z nimi
w zakresie œcigania i karania zbrodniarzy (art. 29 Statutu MTKJ i art. 28
Statutu MTKR). Ponadto, w przypadku zbiegu jurysdykcji z s¹dami
krajowymi, trybuna³y ad hoc maj¹ pierwszeñstwo – na ka¿dym etapie
postêpowania mog¹ ¿¹daæ od s¹dów krajowych przekazania ka¿dej sprawy
(art. 9 Statutu MTKJ, art. 8 Statutu MTKR). Nie pozostawia w¹tpliwoœci, ¿e
ju¿ samo powo³anie MTKJ i MTKR by³o ogromnym krokiem naprzód, nie
mo¿na jednak zapominaæ o wielu towarzysz¹cych ich dzia³alnoœci pro-
blemach. Kontrowersje zwi¹zane z podstaw¹ prawn¹ istnienia14, ogromne
potrzeby finansowe, brak wykwalifikowanej kadry, oddalenie od miejsca
wydarzeñ15, przewlek³oœæ procesów16 – to tylko niektóre z nich.

Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny

Prace nad powo³aniem sta³ego miêdzynarodowego trybuna³u karnego
trwa³y niezwykle d³ugo, ostatecznie, w wyniku prac Konferencji Rzymskiej,
Statut Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego (dalej: MTK) podpisano
17 lipca 1998 r.17.
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13 W przypadku MTKJ s¹ to: ciê¿kie naruszenia Konwencji genewskich z 1949 r., naruszenia
praw lub zwyczajów wojennych, ludobójstwo oraz zbrodnie przeciwko ludzkoœci, a w przy-
padku MTKR: ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkoœci, naruszenia artyku³u 3 wspólnego
dla Konwencji genewskich oraz naruszenia II Protoko³u Dodatkowego. Zob. art. 2-5 Statutu
MTKJ oraz art. 2-4 Statutu MTKR.

14 RB zarzucano nadu¿ycie swoich kompetencji. Zob. Prosecutor v. Duško Tadiæ. Case No.
IT-94-1-T, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2.10.1995,
par. 26-40.

15 MTKJ ma swoj¹ siedzibê w Hadze, a MTKR w Aruszy (stolicy s¹siaduj¹cej z Rwand¹
Tanzanii).

16 MTKJ rozpatrzy³ jak dot¹d 126 spraw, MTKR zaledwie 52. Czêœæ postêpowañ jest nadal
w toku. Zgodnie z Completion Strategy przyjêt¹ przez Radê Bezpieczeñstwa ONZ Trybuna³y by³y
zobowi¹zane do zakoñczenia postêpowañ do koñca 2010 r. Za³o¿enia te zosta³y jednak zrewido-
wane, aktualnie MTKJ planuje zamkniêcie wszystkich spraw do 2016 r., a MTKR do koñca 2014 r.
Zob. Rez. RB z 28.08.2003, S/RES/1503 (2003), Rez. RB z 26.03.2004, S/RES/1534 (2004), 26.03.2004
(MTKJ) oraz Rez. RB z 14.05.2009, S/RES/247 (2009), 14.05.2009 (MTKR).

17 Statut Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego, Rzym, 17.07.1998 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 78,
poz. 708.



Zgodnie z art. 1 Statutu, przed MTK odpowiadaj¹ osoby, które pope³ni³y
najpowa¿niejsze zbrodnie miêdzynarodowe18, po raz pierwszy ustalono te¿
minimaln¹ granicê wieku – odpowiadaæ przed MTK mog¹ jedynie osoby,
które ukoñczy³y 18 lat. Jurysdykcja temporalna obejmuje wy³¹cznie czyny
pope³nione po wejœciu w ¿ycie Statutu19. Jurysdykcja ratione loci obejmuje
z kolei terytorium wszystkich Pañstw-Stron oraz ka¿dego innego pañstwa,
jeœli uzna ono jurysdykcjê Trybuna³u w danej sprawie. Warto zwróciæ uwagê
na odmienne od przyjêtego w Trybuna³ach ad hoc rozwi¹zanie relacji MTK
i s¹dów krajowych, jurysdykcja MTK jest bowiem ograniczona zasad¹ kom-
plementarnoœci. Oznacza to, i¿ Trybuna³ wszczyna i prowadzi postêpowanie
tylko w przypadku, gdy pañstwo nie wyra¿a woli lub nie jest zdolne do
przeprowadzenia go we w³asnym zakresie20.

Na chwilê obecn¹ Statut liczy 120 Pañstw-Stron, wœród nich jest za-
ledwie 2 sta³ych cz³onków RB (Wielka Brytania i Francja)21. MTK zainicjowa³
ju¿ pierwsze postêpowania, wœród pierwszych oskar¿onych znaleŸli siê
m.in. Thomas Lubanga Dyilo, przywódca Unii Kongijskich Patriotów oraz
Joseph Kony, za³o¿yciel i lider ugandyjskiej Bo¿ej Armii Oporu22.

Trybuna³y hybrydowe

Ze wzglêdu na przed³u¿aj¹ce siê prace nad tekstem Statutu MTK i ocze-
kiwanie na jego wejœcie w ¿ycie oraz jednoczesn¹ koniecznoœæ rozliczenia
zbrodni pope³nianych podczas tocz¹cych siê konfliktów, wy³oni³y siê nowe-
go typu instytucje s¹dowe. Tzw. trybuna³y hybrydowe (lub inaczej „mie-
szane”, „umiêdzynarodowione”, „z elementem zagranicznym”) ró¿ni¹ siê od
pozosta³ych podstaw¹ prawn¹ funkcjonowania, mieszanym, krajowo-miê-
dzynarodowym sk³adem oraz stosowanym przez nie prawem. Ze wzglêdu

30 Katarzyna Holy, Ilona Topa

18 Jurysdykcja ratione materiae MTK obejmuje: ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkoœci,
zbrodnie wojenne, oraz zbrodniê agresji (art. 5 Statutu MTK).

19 A w przypadku pañstw, które przyst¹pi³y do Statutu w póŸniejszym czasie – od momentu
wejœcia w ¿ycie Statutu w stosunku do tego pañstwa (art. 11). Zob. te¿ art. 12 (3) Statutu MTK.

20 Art. 1 oraz art. 17(1)(a) Statutu MTK.
21 Jest to istotne, gdy¿ Statut MTK przyznaje Radzie Bezpieczeñstwa wa¿ne uprawnienia.

Por. art. 13(b) i art. 16 Statutu. Warto te¿ w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e pozostali stali cz³onkowie
RB otwarcie wyra¿aj¹ sprzeciw wobec jurysdykcji MTK. Zw³aszcza USA, które podpisa³y Statut,
po oœwiadczeniu, i¿ nie maj¹ zamiaru zwi¹zaæ siê jego postanowieniami, systematycznie odma-
wiaj¹ wspó³pracy z Trybuna³em zawieraj¹c m.in. liczne umowy wy³¹czaj¹ce amerykañskich
obywateli spod jurysdykcji MTK. Zob. szerzej: R. Cryer, H. Friman, D. Robinson, E. Wilmshurst,
An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge 2007, s. 139-142.

22 Zob. oficjalna strona internetowa MTK: http://www.icc-cpi.int [dostêp: 10 kwietnia
2011 r.].



na podstawê prawn¹ dzia³ania, wyró¿nia siê trzy podkategorie trybuna³ów
hybrydowych23:

– powo³ane na mocy dwustronnego porozumienia miêdzy rz¹dem
zainteresowanego pañstwa a ONZ (Specjalny Trybuna³ w Sierra Leone,
Nadzwyczajne Izby w Kambod¿y),

– utworzone w ramach administracji tymczasowej ONZ (Panele w Timo-
rze Wschodnim, s¹dy w Kosowie) oraz

– ukonstytuowane jako s¹dy krajowe na mocy prawa wewnêtrznego,
zawieraj¹ce jednak czynnik miêdzynarodowy (Specjalna Izba S¹du Pañ-
stwowego w Boœni i Hercegowinie, Specjalny Trybuna³ Iracki24).

W celu rozliczenia zbrodni pope³nionych podczas wieloletniej, brutalnej
wojny domowej, 16 stycznia 2002 r. na mocy porozumienia miêdzy ONZ
i rz¹dem Sierra Leone powo³any zosta³ Specjalny Trybuna³ dla Sierra Leone
(dalej: STSL)25. Jest to pierwszy trybuna³, który ma prawo œcigania sprawców
niebêd¹cych obywatelami pañstwa, dla którego zosta³ utworzony26. Do-
œwiadczenia trybuna³ów ad hoc, obci¹¿onych nadmiarem spraw i niera-
dz¹cych sobie z ich sprawnym rozstrzyganiem, by³y przyczyn¹ ograniczenia
kompetencji ratione personae do œcigania i karania osób najbardziej odpowie-
dzialnych27. Kolejnym novum jest rozszerzenie jurysdykcji ratione materiae:
obejmuje ona nie tylko zbrodnie miêdzynarodowe28, ale równie¿ przestêp-
stwa na gruncie prawa krajowego (co jest zreszt¹ charakterystyczne dla
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23 J.A. Wetzel, Y. Mitri, The Special Tribunal for Lebanon: A Court “Off the Shelf” for a Divided
Country, “The Law and Practice of International Courts and Tribunals” 2008, no. 7, s. 86-87.W
polskiej literaturze znany jest te¿ podzia³ na trybuna³y z przewag¹ elementu miêdzynaro-
dowego (Sierra Leone) lub krajowego (Kosowo, Kambod¿a, Timor Wschodni). Zob. M. P³achta,
Miêdzynarodowego trybuna³y karne: próba typologii i charakterystyki, „Pañstwo i Prawo” 2004, nr 3,
s. 17.

24 Przywo³any tu Specjalny Trybuna³ Iracki jest wprawdzie s¹dem stricte krajowym (z tego
powodu nie bêdzie w niniejszym artykule opisany), jednak Prezes Trybuna³u w pewnych
okolicznoœciach jest zobowi¹zany do powo³ania ekspertów miêdzynarodowych bêd¹cych
wsparciem dla sêdziów i prokuratorów krajowych. Szerzej zob. J. Barcik, Iracki Trybuna³ Specjal-
ny, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2006, nr 2, s. 277-292, ten¿e, Iracki Trybuna³ Specjalny (cz. II),
„Kwartalnik Prawa Publicznego” 2006, nr 3, s. 91-108.

25 Porozumienie dotycz¹ce Specjalnego Trybuna³u do spraw Sierra Leone i Statut Specjal-
nego Trybuna³u do spraw Sierra Leone, Freetown, 16.01.2002 r. (dalej: Statut STSL), tekst [w:] M.
Flemming, Miêdzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, Warszawa
2003, s. 535.

26 Trybuna³y ad hoc maj¹ kompetencjê wy³¹cznie do œcigania osób bêd¹cych obywatelami
pañstw utworzonych po rozpadzie Jugos³awii oraz, odpowiednio, obywatelami Rwandy.

27 Art. 1 Statutu STSL.
28 Zgodnie z art. 2-4 Statutu STSL nale¿¹ do nich: zbrodnie przeciwko ludzkoœci, inne

powa¿ne naruszenia miêdzynarodowego prawa humanitarnego, naruszenia artyku³u 3 wspól-
nego dla Konwencji genewskich z 1949 r. oraz naruszenia II Protoko³u dodatkowego do
Konwencji genewskich.



trybuna³ów hybrydowych)29. Dyskusyjn¹ kwesti¹ jest natomiast jurysdykcja
personalna, która obejmuje osoby, które ukoñczy³y 15 lat, czyli, z prawno-
miêdzynarodowego punktu widzenia – dzieci30. STSL mimo zbie¿nej
jurysdykcji ma pierwszeñstwo przed s¹dami krajowymi (art. 8 Statutu), ale
w przeciwieñstwie do Trybuna³ów ad hoc nie mo¿e ¿¹daæ od innych pañstw
podporz¹dkowania31. Do tej pory Trybuna³ skaza³ zaledwie oœmiu spraw-
ców32, obecnie toczy siê jeszcze postêpowanie w sprawie Charlesa Taylora33,
by³ego prezydenta Liberii, oskar¿anego m.in. o eksterminacjê, gwa³ty, akty
terroryzmu oraz rekrutowanie i wykorzystywanie dzieci w konflikcie zbroj-
nym34.

W podobny sposób do STSL, tj. na mocy porozumienia miêdzy ONZ
a Kambod¿¹, powo³ano Nadzwyczajne Izby S¹dz¹ce35 w celu os¹dzenia
sprawców zbrodni pope³nionych podczas re¿imu Czerwonych Khmerów
w latach 1975-197936. Podstawê prawn¹ trybuna³u stanowi akt prawa we-

32 Katarzyna Holy, Ilona Topa

29 Art. 5 Statutu STSL.
30 Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e mo¿liwoœæ prowadzenia postêpowañ wobec osób poni¿ej 18

roku ¿ycia nie zosta³a nigdy wykorzystana. Ponadto, jak wskaza³ w listopadzie 2003 r. Proku-
rator STSL David Crane, podkreœlaj¹c, ¿e dzieci-¿o³nierze to przede wszystkim ofiary, nie
znajdzie ona zastosowania w przysz³oœci. Zob. K. Fallah, Perpetrators and Victims: Prosecuting
Children for the Commission of International Crimes, „African Journal of International and Compa-
rative Law” 2006, vol. 14, s. 87.

31 Jak du¿y mo¿e to stanowiæ problem œwiadcz¹ chocia¿by trudnoœci z ujêciem Charlesa
Taylora, który na d³ugi okres czasu znalaz³ schronienie w Nigerii.

32 Oficjalna strona internetowa STSL: http://www.sc-sl.org [dostêp: 10 kwietnia 2011 r.].
33 Ze wzglêdów bezpieczeñstwa zdecydowano o przeniesieniu jego procesu do Hagi (odby-

wa siê on w siedzibie MTK). Zob. Rez. RB z 16.06.2006, S/RES/1688 (2006).
34 Zob. The Prosecutor against Charles Ghankay Taylor, Amended Indictment, Case No.

SCSL-2003-I.
35 Agreement Between the United Nations and The Royal Government of Cambodia Con-

cerning the Prosecution Under Cambodian Law of Crimes Committed During the Period of
Democratic Kampuchea, 6 June 2003, Annex of GA Res. 228, U.N. SCOR 27th Sess., U.N. Doc.
A/RES/57/228, 22.05.2003.

36 Pocz¹tek re¿imu Czerwonych Khmerów datuje siê na 17 kwietnia 1975 r., tj. dzieñ zajêcia
stolicy Kambod¿y, Phnom Penh. Przyjêto wówczas now¹ nazwê dla pañstwa – Demokratyczna
Kampucza, na czele Sta³ego Komitetu Centralnego stan¹³ Pol Pot (Brat nr 1), rok 1975 og³oszono
„rokiem zerowym” i natychmiast przyst¹piono do realizacji utopijnej wizji pañstwa opartej na
ideologii komunistycznej. Zamykane by³y wszelkie instytucje – od szpitali, poprzez szko³y a¿ po
banki, konfiskowano w³asnoœæ prywatn¹, zlikwidowano pieni¹dz oraz zdelegalizowano religiê.
Ludnoœæ wypêdzano z miast i zmuszano do pracy w kolektywnych gospodarstwach rolnych
(zosta³y one potem nazwane „polami œmierci”). Osoby uwa¿ane za przeciwników re¿imu
umieszczano w tzw. obozach reedukacyjnych. Szacuje siê, ¿e w czasie rz¹dów Czerwonych
Khmerów œmieræ ponios³o od 1,5 do 1,7 mln ludzi. Umierali z g³odu lub z przepracowania,
„wrogów systemu” mordowano podczas masowych egzekucji i tortur. Szerzej zob. T. Fawthrop,
H. Jarvis, Getting Away with Genocide? Elusive Justice and the Khmer Rouge Tribunal, UNSW Press
2005, s. 16-20, S. Williams, Genocide: The Cambodian Experience, “International Criminal Law
Review” 2005, vol. 5, s. 447-450.



wnêtrznego, tj. wydana 10 sierpnia 2001 r. ustawa o utworzeniu Nad-
zwyczajnych Izb37. W przeciwieñstwie do STSL, Izby stanowi¹ integraln¹
czêœæ systemu s¹dowego Kambod¿y, natomiast „umiêdzynarodowienie”
przejawia siê w ich sk³adzie i jurysdykcji przedmiotowej. Jurysdykcja ratione
personae obejmuje osoby zajmuj¹ce najwy¿sze stanowiska w Kambod¿y
okresu Czerwonych Khmerów oraz ponosz¹ce „najwiêksz¹ odpowiedzial-
noœæ za zbrodnie”. Jurysdykcja ratione materiae obejmuje zarówno zbrodnie
miêdzynarodowe38, przestêpstwa traktatowe39, jak i przestêpstwa prawa
krajowego40. W praktyce, z uwagi na niezwykle d³ugi okres, jaki up³yn¹³ od
pope³nienia zbrodni, powo³anie Izb mo¿e byæ traktowane co najwy¿ej jak
symbol walki z bezkarnoœci¹, jako ¿e wiêkszoœæ zbrodniarzy ju¿ zmar³a albo
jest w bardzo podesz³ym wieku41.

Zarz¹dzeniem z 6 czerwca 2000 r. utworzono Specjalne Panele S¹dz¹ce
ds. Powa¿nych Zbrodni w Timorze Wschodnim42. Do ich jurysdykcji przed-
miotowej nale¿a³y nastêpuj¹ce czyny: ludobójstwo, zbrodnie wojenne,
zbrodnie przeciwko ludzkoœci, zabójstwa, przestêpstwa seksualne i tortury43.
Jeœli chodzi o jurysdykcjê ratione personae i ratione loci, to nad przestêpstwami:
ludobójstwa, zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkoœci oraz tortur
Panele posiada³y jurysdykcjê uniwersaln¹, a wiêc teoretycznie mog³y pro-
wadziæ postêpowania bez wzglêdu na to, czy przestêpstwa zosta³y po-
pe³nione na terytorium Timoru Wschodniego lub przez obywatela tego
pañstwa. W odniesieniu do zabójstwa i przestêpstw seksualnych Panele by³y
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37 Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for
the Prosecution of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea, with
Inclusion of Amendments as promulgated on 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006), tekst dostêp-
ny na oficjalnej stronie internetowej Nadzwyczajnych Izb S¹dz¹cych: http://www.eccc.gov.kh
[dostêp: 10 kwietnia 2011 r.].

38 Ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkoœci, powa¿ne naruszenia Konwencji genew-
skich z 1949 r.

39 Niszczenie dóbr kultury podczas konfliktów zbrojnych na podstawie Konwencji haskiej
z 1954 r. oraz przestêpstwa wymierzone przeciw osobom chronionym postanowieniami Kon-
wencji wiedeñskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r.

40 Tj. zabójstwa, tortury oraz przeœladowania religijne.
41 W ten sposób unikn¹³ odpowiedzialnoœci m.in. Pol Pot, zmar³y 15 kwietnia 1998 r. Jak

dot¹d, wyrokiem z dnia 26 lipca 2010 r. skazany na 35 lat pozbawienia wolnoœci za zbrodnie
przeciwko ludzkoœci, zabójstwo oraz tortury zosta³ Khang Khek Ieu („Duch”), by³y komendant
wiêzienia Tuol Sleng. Przeciwko pozosta³ym podejrzanym wci¹¿ toczy siê œledztwo. We wrzeœ-
niu 2007 r. aresztowany zosta³ Nuon Chea, prawa rêka Pol Pota, w paŸdzierniku 2010 roku do
aresztu trafili równie¿ by³y minister spraw zagranicznych oraz wicepremier, Ieng Sary wraz
z ¿on¹, Ieng Thirith, a tak¿e Khieu Samphan, prezydent Kambod¿y podczas re¿imu. Informacje
dostêpne na oficjalnej stronie internetowej Nadzwyczajnych Izb S¹dz¹cych: http://www.eccc.
gov.kh [dostêp: 10 kwietnia 2011 r.]

42 UNTAET Regulation No. 2000/15 on the Establishment of Panels with Exclusive Juris-
diction over Serious Criminal Offences, 6.06.2000.

43 UNTAET Regulation No. 2000/15, Section 1.3.



wy³¹cznie w³aœciwe tylko w przypadku ich pope³nienia miêdzy 1 stycznia
1999 r. a 25 paŸdziernika 1999 r. (tj. od momentu nasilenia indonezyj-
skiej przemocy wobec mieszkañców Timoru Wschodniego do przejêcia
w³adzy przez Administracjê Tymczasow¹ ONZ w Timorze Wschodnim
(UNTAET))44. Jako jedyny spoœród powo³anych do tej pory trybuna³ów
mieszanych, Panele zakoñczy³y ju¿ swoj¹ dzia³alnoœæ, po opublikowaniu
ostatniego wyroku 22 kwietnia 2005 r. Skazanych zosta³o 84 oskar¿onych, ale
nie uda³o siê os¹dziæ sprawców najciê¿szych zbrodni, którzy najprawdo-
podobniej nigdy nie zostan¹ postawieni przed wymiarem sprawiedliwoœci.
Wiêkszoœæ z nich cieszy siê wolnoœci¹ w Indonezji, a porozumienie ekstra-
dycyjne UNTAET z Indonezj¹, które mog³oby u³atwiæ Panelom zadanie, nie
dosz³o do skutku45.

Umiêdzynarodowione sk³ady sêdziowskie powo³ano tak¿e w 2000 r.
w Kosowie oraz w 2002 r. w Boœni i Hercegowinie. Dnia 10 czerwca 1999 r. RB
podjê³a rezolucjê 1244, na mocy której wy³¹czn¹ w³adzê w Kosowie sprawuje
Tymczasowa Administracja ONZ (UNMIK)46. Pocz¹tkowo sk³aniano siê do
powo³ania specjalnego trybuna³u hybrydowego (Kosovo War and Ethnic
Crimes Court), maj¹cego s¹dziæ ni¿szych rang¹ przestêpców, niepodlega-
j¹cych jurysdykcji MTKJ47. Projekt ten zosta³ jednak we wrzeœniu 2000 r.
zarzucony, g³ównie ze wzglêdów politycznych oraz finansowych. Dnia 15
lutego 2000 r. Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego wyda³ za-
rz¹dzenie umo¿liwiaj¹ce poszerzanie sk³adu s¹dów krajowych w piêciu
regionach o miêdzynarodowych sêdziów i prokuratorów48. Kolejne za-
rz¹dzenia rozci¹gnê³y to uprawnienie na terytorium ca³ego Kosowa49. Tak¿e
w Boœni i Hercegowinie utworzono wewnêtrzny, ale z umiêdzynarodo-
wionym sk³adem, S¹d Pañstwowy, gdzie w ramach Wydzia³u Karnego
funkcjonuje tzw. Izba ds. Zbrodni Wojennych (Section for War Crimes)50.
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44 UNTAET Regulation No. 2000/15, Section 2.
45 M. Hirst, H. Varney, Justice Abandoned? An Assessment of the Serious Crimes Process in East

Timor, International Center for Transitional Justice, June 2005, s. 9-29.
46 Rez. RB 1244 z 10.06.1999, S/RES/1244 (1999).
47 L. Dickinson, The Relationship Between Hybrid Courts and International Courts: The Case of

Kosovo, “New England Law Review” 2003, vol. 37, nr 4, s. 1061-1062.
48 UNMIK Regulation No. 2000/6 on the Appointment and Removal from Office of Inter-

national Judges and Prosecutors, 15.02.2000. Wszystkie zarz¹dzenia dostêpne na oficjalnej
stronie internetowej UNMIK: http://www.unmikonline.org [dostêp: 10 kwietnia 2011 r.].

49 UNMIK Regulation No. 2000/34, amending UNMIK Regulation 2000/6 on the Appoint-
ment and Removal from Office of International Judges and Prosecutors, 27.05.2000.

50 Zosta³ on utworzony w 2002 r., dla zapewnienia poszanowania praw cz³owieka i rz¹dów
prawa w Boœni i Hercegowinie, zob. Law on the Court of Bosnia and Herzegovina (Consolidated
version), “Official Gazette” of Bosnia and Herzegovina, No. 49/09, Sekcjê ds. Zbrodni Wojen-
nych utworzono w 2004 r. w obliczu przewidywanego zakoñczenia dzia³alnoœci przez MTKJ do
2010 r., zob. Law on the Amendments to the Law on the Court of Bosnia and Herzegovina.



Warto podkreœliæ, ¿e choæ pocz¹tkowo w sk³adach s¹dz¹cych przewa¿ali
sêdziowie miêdzynarodowi, to stopniowo stanowiska przekazywane s¹
w rêce sêdziów krajowych.

Najm³odszy z trybuna³ów hybrydowych – Specjalny Trybuna³ dla Liba-
nu zosta³ powo³any rezolucj¹ RB z 30 maja 2007 r.51 G³ównym jego zadaniem
jest os¹dzenie winnych dokonania zamachu z 14 lutego 2005 r. w Bejrucie,
w którym zgin¹³ premier Rafik Hariri oraz ponad 20 innych osób52. Spoœród
innych trybuna³ów hybrydowych wyró¿nia go niezale¿noœæ od krajowego
systemu wymiaru sprawiedliwoœci. Ponadto, Specjalny Trybuna³ ma pierw-
szeñstwo przed s¹dami krajowymi53, a rz¹d libañski jest zobowi¹zany do
wspó³pracy z nim. W przeciwieñstwie jednak do trybuna³ów ad hoc, Statut
Trybuna³u nie zobowi¹zuje pañstw trzecich do kooperacji. Kontrowersje
rodzi dopuszczenie przed tym Trybuna³em, jako jedynym z miêdzynaro-
dowych trybuna³ów, mo¿liwoœci przeprowadzania procesów in absentia.
Mimo ¿e jest to obwarowane wieloma warunkami, to jednak regulacja ta
pozostaje w sprzecznoœci z podstawowymi gwarancjami procesowymi54.
Trybuna³ rozpocz¹³ oficjalnie swoj¹ dzia³alnoœæ z pocz¹tkiem marca 2009 r.,
po wyposa¿eniu w odpowiednie œrodki finansowe55. Pierwszy akty oskar-
¿enia zosta³ przekazany w dniu 17 stycznia 2011 r. przez Prokuratora
sêdziemu Izby Przygotowawczej; obecnie oczekuje na zatwierdzenie56.

B. Komisje Prawdy

Okres transformacji ustrojowej nie zawsze sprzyja realizacji za³o¿eñ
sprawiedliwoœci retrybutywnej. Gdy zbrodniczy re¿im gotów jest odst¹piæ
w³adzê, cen¹ jest czêsto gwarancja bezkarnoœci dla sprawców. W takiej
sytuacji pañstwo znajduje siê wiêc w pu³apce wyboru miêdzy upragnionym
pokojem, po³¹czonym jednak z amnesti¹ dla zbrodniarzy, a ponownym
zaognieniem konfliktu i kolejnymi ofiarami. Te niezwykle dramatyczne
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“Official Gazette” of Bosnia and Herzegovina, No. 61/04. Teksty aktów prawnych dostêpne na
oficjalnej stronie S¹du: http://www.sudbih.gov.ba [dostêp: 10 kwietnia 2011 r.].

51 Rez. RB 1757 z 30.05.2007, S/RES/1757(2007), 30.05.2007. Wczeœniej, Rez. 1636 z 31.10.2005
RB uzna³a zamach za atak terrorystyczny i tym samym zagro¿enie dla miêdzynarodowego
pokoju i bezpieczeñstwa, zob. S/RES/1636 (2005).

52 M. P³achta, K. Solawa, Trybuna³ libañski na tle trybuna³ów hybrydowych, „Pañstwo i Prawo”
2008, nr 2, s. 42.

53 Statute of the Special Tribunal for Lebanon (STL), attachment to the Agreement between
the United Nations and the Lebanese Republic on the Establishment of a Special Tribunal for
Lebanon, annexed to SC Res. 1757 of 30.05.2007, S/RES/1757 (2007), art. 4.

54 Art. 2 Statutu STL.
55 Zob. oficjalna strona internetowa Trybuna³u: http://www.stl-tsl.org [dostêp: 10 kwietnia

2011 r.].
56 Tam¿e.



dylematy doprowadzi³y do wykszta³cenia nowych, wydaje siê, ¿e odpo-
wiadaj¹cych potrzebom spo³eczeñstw postkonfliktowych, mechanizmów
sprawiedliwoœci tranzytywnej. Jako rozwi¹zanie alternatywne b¹dŸ te¿ kom-
plementarne dla postêpowañ karnych wy³oni³y siê instytucje œledcze
o ró¿nym zakresie kompetencji, okreœlane zbiorczo mianem komisji prawdy.
Intensywny ich rozwój przypad³ na lata ‘80. i ‘90. XX wieku i, jak dot¹d,
powo³ano ich ju¿ ponad 3057. Priscilla Hayner definiuje komisje jako insty-
tucje, które:

– badaj¹ przesz³e wydarzenia,
– s¹ powo³ywane w okresie politycznej transformacji w celu odkrycia

i ujawnienia prawdy o niedawnych wydarzeniach oraz doprowadzenia do
pojednania narodowego,

– zajmuj¹ siê przypadkami ³amania praw cz³owieka oraz prawa huma-
nitarnego dokonanych w okreœlonym przedziale czasu,

– zosta³y usankcjonowane przez pañstwo (lub zbrojn¹ opozycjê),
– dzia³aj¹ tymczasowo, koñcz¹c swoj¹ pracê wydaniem raportu zawie-

raj¹cego rekomendacje na przysz³oœæ 58.
Uszczegó³awiaj¹c tê definicjê, nale¿y dodaæ, i¿ komisje s¹ instytucjami

pozas¹dowymi. Trzeba równie¿ podkreœliæ, ¿e nie posiadaj¹ one – poza
jednym wyj¹tkiem, o którym ni¿ej – uprawnieñ do stosowania amnestii.
Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e komisje s¹ zasadniczo instytucjami wewnêtrz-
nymi pañstw - powstaj¹ na mocy prawa krajowego i funkcjonuj¹ na tery-
torium danego pañstwa. Istniej¹ jednak równie¿ przyk³ady komisji „umiê-
dzynarodowionych”, gdzie czynnik miêdzynarodowy przejawia siê b¹dŸ
w sposobie ich powo³ania59, sk³adzie60, b¹dŸ te¿ w obecnoœci funkcjonariuszy
miêdzynarodowych61. Ka¿da z komisji dysponuje odmiennym katalogiem
uprawnieñ, dostosowanych do warunków panuj¹cych w danym pañstwie.
Niektóre z nich zosta³y wyposa¿one w pewne quasi-s¹downicze funkcje:
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57 M. Freeman, Truth Commissions and Procedural Fairness, Cambridge 2006, s. 318-325. Por.
P.B. Hayner, Truth commissions: a schematic overview, „International Review of the Red Cross”
2006, vol. 88, nr 862.

58 P.B. Hayner, Fifteen Truth Commissions – 1974 to 1994: A Comparative Study [w:] N. J. Kritz, N.
Mandela, Transitional justice: how emerging democracies reckon with former regimes, US Institute of
Peace Press 1995, s. 225-226.

59 Komisja Recepcji, Prawdy i Pojednania w Timorze Wschodnim zosta³a powo³ana na mocy
zarz¹dzenia Administracji Tymczasowej ONZ, Komisja Prawdy dla Salwadoru powsta³a na
podstawie porozumieñ pokojowych, w zawarciu których poœredniczy³a ONZ.

60 W sk³ad Komisji Prawdy dla Salwadoru wchodzili wy³¹cznie obcokrajowcy, w Komisji
Prawdy i Pojednania w Sierra Leone oraz Narodowej Komisji Prawdy i Sprawiedliwoœci w Haiti
uczestniczy³o 4 obcokrajowców na ogóln¹ liczbê 7 komisarzy, w sk³adzie Komisji Wyjaœnienia
Historii w Gwatemali by³ jeden obcokrajowiec.

61 W pracach Komisji w Sierra Leone uczestniczy³ Specjalny Przedstawiciel Sekretarza
Generalnego oraz Wysoki Komisarz Praw Cz³owieka, a przewodnicz¹cy Komisji Wyjaœnienia
Historii zosta³ powo³any przez Sekretarza Generalnego ONZ.



prawo subpoeny, tj. wzywania œwiadków pod groŸb¹ zastosowania sankcji
prawnych (RPA, Uganda, Czad, Sri Lanka, Haiti, Sierra Leone), mo¿liwoœæ
przeprowadzania publicznych przes³uchañ (Uganda, Niemcy, Sri Lanka,
RPA), czy te¿ podawania do publicznej wiadomoœci informacji na temat
indywidualnej odpowiedzialnoœci jednostek (Czad, Salwador, RPA, Peru,
Timor Wschodni)62. Tylko nieliczne akty powo³uj¹ce komisje regulowa³y
natomiast ich wzajemn¹ relacjê z s¹dami krajowymi63.

W przeciwieñstwie do trybuna³ów karnych, zasadniczym celem komisji
prawdy jest realizacja sprawiedliwoœci restoratywnej. D¹¿eniem nie jest
os¹dzenie i ukaranie sprawców, lecz poznanie prawdy o przesz³ych wy-
darzeniach. Prace komisji maj¹ doprowadziæ do pojednania narodowego
oraz ugruntowania rz¹dów prawa w pañstwie, a poznanie i oswojenie siê
z prawd¹ o niedawnych okrucieñstwach ma zapobiec powtórzeniu siê
podobnych wydarzeñ w przysz³oœci. Co niezwykle istotne, przed komisjami
to ofiary, nie sprawcy, s¹ w centrum zainteresowania. Poprzez mo¿liwoœæ
wyczerpuj¹cego opowiedzenia swoich historii, maj¹ one mo¿liwoœæ prze-
¿ycia swoistego rodzaju katharsis, tym samym zostaje postawiony pierwszy
krok ku ich powrotowi do normalnego ¿ycia w spo³eczeñstwie. Podobny cel,
poprzez ró¿nego rodzaju programy integracyjne, komisje czêsto realizuj¹
wobec sprawców.

Jedn¹ z pierwszych komisji prawdy64 by³a argentyñska Komisja Naro-
dowa ds. Zaginionych, powo³ana dekretem prezydenckim 15 grudnia 1983 r.
(Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas)65. Jej zadaniem by³o
zgromadzenie dowodów o zbrodniach pope³nianych w okresie terroru
wprowadzonego przez juntê wojskow¹66, zdobywanie informacji o miej-
scach pobytu zaginionych oraz wydanie raportu koñcowego. Komisja, sk³a-
daj¹ca siê z 16 komisarzy, prowadzi³a swoje prace przez dziewiêæ miesiêcy.
We wrzeœniu 1984 r. opublikowa³a raport zatytu³owany „Nigdy wiêcej”
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62 M. Freeman, dz. cyt., s. 318-325.
63 Przyk³adowo, w ramach Komisji peruwiañskiej powo³ano specjaln¹ jednostkê, która

rekomendowa³a przeprowadzenie postêpowañ karnych w konkretnych sprawach. Zob. D.L.
Shelton (ed.), Encyclopedia of genocide and crimes against humanity, Thomson Gale 2005, vol. 3,
s. 1047-1051.

64 Pierwsze komisje prawdy zosta³y powo³ane w Ugandzie ju¿ w 1974 r. (Commission of
Inquiry into the Disappearance of People in Uganda) oraz w Boliwii w 1982 r. (Comisión Nacional de
Investigación de Desaparecidos), jednak¿e ta druga nie zakoñczy³a swoich prac.

65 Decreto 187/83 de la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(del 15/12/83, publicado en el Boletin Oficial el 19/12/83), tekst na stronie: http://www.derechos.
org/ddhh/arg/ley/conadep.txt. [dostêp: 10 kwietnia 2011 r.].

66 W latach 1976-1983 w Argentynie prowadzona by³a tzw. “brudna wojna” (guerra sucia).
Szerzej zob. P.H. Lewis, Guerrillas and generals: the „Dirty War” in Argentina, Greenwood
Publishing Group 2002.



(Nunca más)67. Zgodnie z jego treœci¹, podczas „brudnej wojny” porwanych
zosta³o prawie 9 tysiêcy osób, wiele tysiêcy by³o okrutnie torturowanych
i mordowanych w 365 centrach zatrzymañ. Ustalenia Komisji zosta³y szeroko
rozpowszechnione (transmisje w telewizji, publikacja raportu w postaci
ksi¹¿ki), co pozwoli³o spo³eczeñstwu na poznanie prawdy o przesz³ych
wydarzeniach. Amnestia, któr¹ dyktatorzy zapewnili sobie wczeœniej, zo-
sta³a uniewa¿niona przez nowy rz¹d, a dokumentacja zgromadzona przez
Komisjê zosta³a przekazana prokuratorowi w celu wszczêcia postêpowañ
karnych68. Sukces komisji argentyñskiej da³ impuls do powo³ania podob-
nych instytucji w pañstwach na ca³ym œwiecie.

Najbardziej znan¹ komisj¹ jest niew¹tpliwie Komisja Prawdy i Pojed-
nania (Truth and Reconciliation Commission), powo³ana w Republice Po³ud-
niowej Afryki 19 lipca 1995 r. na podstawie Aktu Promocji Narodowej
Jednoœci i Pojednania69. Jej zadaniem by³o poznanie i ujawnienie prawdy
o wprowadzonym w 1948 r. apartheidzie70. Pierwsz¹ oznak¹ odciêcia siê od
rasistowskiej polityki by³ ju¿ sam sk³ad komisji, w której znalaz³o siê 7 osób
czarnoskórych, 6 bia³ych, 2 rasy mieszanej i 2 Indian. Komisja wyposa¿ona
by³a w niezwykle rozleg³e kompetencje – mia³a prawo subpoeny, mog³a
wydawaæ nakazy rewizji, zajmowaæ dowody, uruchomi³a tak¿e rozbudo-
wany program ochrony œwiadków71. Jednak¿e najbardziej bezprecedenso-
wym uprawnieniem by³o prawo stosowania amnestii wobec sprawców.
Mimo wymogu spe³nienia okreœlonych warunków by z niej skorzystaæ72,
mo¿liwoœæ objêcia amnesti¹ zbrodniarzy wzbudzi³a uzasadnione kontro-
wersje i protesty, zarówno wœród spo³ecznoœci lokalnej73, jak i miêdzy-
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67 Nunca Más: Informe de la Comision Nacional sobre la Desaparicion de Personas, tekst dostêpny na
stronie internetowej: http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/nuncamas.html
[dostêp: 10 kwietnia 2011 r.].

68 P.B. Hayner, Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions, Routledge 2000,
s. 33-34.

69 Promotion of National Unity and Reconciliation Act 1995 (Act 95-34, 26.07.1995), tekst
na stronie internetowej: http://www.fas.org/irp/world/rsa/act95_034.htm [dostêp: 10 kwietnia
2011 r.].

70 Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e mandat Komisji obejmowa³ lata 1960-1994, a wiêc pomija³
pocz¹tkowy, 12-letni okres apartheidu.

71 F. Hale, Komisja Prawdy i Pojednania w RPA – potencjalne i realne mo¿liwoœci, „Ius et Lex” 2003,
nr 1, s. 150-151.

72 Promotion of National Unity and Reconciliation Act, section 20. Szerzej zob. R.C. Slye,
Amnesty, Truth and Reconciliation: Reflections on the South African Amnesty Process [w:] R.I. Rotberg,
D. Thompson, Truth v. justice: the morality of truth commissions, Princeton University Press 2000,
s. 170 i n.

73 Grupa ofiar zaskar¿y³a to uprawnienie komisji jako niekonstytucyjne, jednak do ich
zdania nie przychyli³ siê Trybuna³ Konstytucyjny RPA. Zob. Azanian People’s Organisation
(AZAPO) and others v. President of the Republic of South Africa, Constitutional Court, 27 July 1996,
1996 (8) BCLR 1015, Constitutional Court Case No. CCT17/96.



narodowej. Warto jednak¿e zauwa¿yæ, ¿e na ogóln¹ liczbê ponad 7 tysiêcy
wniosków o amnestiê, zosta³a ona przyznana zaledwie 849 sprawcom74.
W paŸdzierniku 1998 r. Komisja przedstawi³a pocz¹tkowy raport, który
zosta³ wydany w 2002 r. w piêciu tomach. Zeznania przed Komisj¹ z³o¿y³y
ponad 23 tysi¹ce ofiar i œwiadków, z tego 2 tysi¹ce podczas publicznych
przes³uchañ. Prace Komisji zosta³y rozpowszechnione w œrodkach maso-
wego przekazu75.

Pañstwami, w których komisje prawdy dzia³a³y równoleg³e z miêdzy-
narodowymi trybuna³ami karnymi, by³y Timor Wschodni i Sierra Leone.
Komisja Recepcji, Prawdy i Pojednania w Timorze Wschodnim (Comissão
de Acolhimento, Verdade e Reconciliacão) zosta³a powo³ana zarz¹dzeniem
UNTAET z 13 lipca 2001 r.76 Utworzono j¹ dla uzupe³nienia dzia³alnoœci
Specjalnych Paneli S¹dz¹cych. Komisja ta wyró¿nia siê wœród pozosta³ych
kilkoma aspektami. Po pierwsze, zosta³a ustanowiona w wyj¹tkowy sposób,
bo zarz¹dzeniem UNTAET. Mia³a te¿ szerokie prawo stosowania subpoeny
oraz wymogu sk³adania zeznañ pod przysiêg¹, a tak¿e prawo szukania
i pozyskiwania informacji tak w kraju, jak i za granic¹. Co wiêcej, mog³a
za¿¹daæ od sêdziego œledczego S¹du Okrêgowego w Dili, aby wyda³ nakaz
rewizji umo¿liwiaj¹cy policji przeszukania w celu uzyskania dowodów77.
Zarz¹dzenie powo³uj¹ce Komisjê wprowadzi³o interesuj¹c¹ procedurê, tzw.
Spo³eczny Proces Pojednawczy (Community Reconciliation Process), który
umo¿liwia³ sprawcom przestêpstw mniejszej wagi uzyskanie immunitetu
oraz pomoc w powrocie do spo³eczeñstwa, w zamian za dobrowolne przy-
znanie siê do winy, wyczerpuj¹ce zeznania i prace spo³eczne, publiczne
przeprosiny lub te¿ inny wyraz skruchy. Takiej mo¿liwoœci nie uzyskali
jednak sprawcy najpowa¿niejszych zbrodni, w ich przypadku sprawa by³a
przekazywana do Prokuratora z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania kar-
nego78. Uregulowany zosta³ tak¿e obowi¹zek ujawniania zgromadzonych
przez Komisjê informacji na ¿¹danie Prokuratora Generalnego, zosta³ on
jednak ograniczony do wyj¹tkowych okolicznoœci i pod jednoczesnym wa-
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74 G. Micha³owska, Problemy ochrony praw cz³owieka w Afryce, Warszawa 2008, s. 266-267.
75 Szerzej zob. L.S. Graybill, Truth and reconciliation in South Africa: miracle or model?, Lynne

Rienner Publishers 2002, s. 57 i n.
76 UNTAET Regulation No. 2001/10 on the Establishment of a Commission for Reception,

Truth and Reconciliation in East Timor, UNTAET/REG/2001/10, 13.07.2001.
77 C. Stahn, Accommodating Individual Criminal Responsibility and National Reconciliation: The

UN Truth Commission for East Timor, “American Journal of International Law” 2001, vol. 95, nr 4,
s. 955.

78 UNTAET Regulation No. 2001/10, section 22 i n.



runkiem zapewnienia poufnoœci informacji na temat ofiar i œwiadków
w mo¿liwie najwy¿szym stopniu79.

Na mocy porozumienia pokojowego z Lomé zawartego 7 lipca 1999 r.
powstaæ mia³a Komisja Prawdy i Pojednania (la Commission Vérité et
Réconciliation) w Sierra Leone. Z powodu wznowienia walk zosta³a ona
jednak ostatecznie powo³ana dopiero ustaw¹ z 22 lutego 2000 r.80. Zadaniem
Komisji by³o sporz¹dzenie wykazu pogwa³ceñ prawa praw cz³owieka oraz
prawa humanitarnego pope³nionych w zwi¹zku z konfliktem zbrojnym
w Sierra Leone od 1991 r. do 1999 r.81. Równie¿ ta Komisja mia³a swój aspekt
miêdzynarodowy ze wzglêdu na uczestnictwo Specjalnego Przedstawiciela
Sekretarza Generalnego oraz Wysokiego Komisarza Praw Cz³owieka, którzy
ponadto rekomendowali do sk³adu Komisji trzech komisarzy niebêd¹cych
obywatelami Sierra Leone82. Komisja mia³a szerokie prawo subpoeny, ¿¹dania
informacji od w³adz innych pañstw oraz wydawania nakazów przeszuki-
wania i zatrzymywania dowodów. Niezastosowanie siê do wezwania Ko-
misji, dostarczenie fa³szywych informacji lub celowe wprowadzenie w b³¹d
by³o traktowane na równi z obraz¹ powagi s¹du i w takiej sytuacji sprawa
mog³a byæ przekazana s¹dowi w celu przeprowadzenia postêpowania83.
Rezultatem prac Komisji by³o zgromadzenie zeznañ ponad 8 tysiêcy ofiar,
œwiadków i sprawców. Raport koñcowy zosta³ przedstawiony prezydentowi
Sierra Leone 5 paŸdziernika 2004 r.84 Wiele uwagi poœwiêcono dzieciom85

oraz ofiarom przestêpstw seksualnych. Praca Komisji spotka³a siê z pozytyw-
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79 B.S. Lyons, Getting Untrapped, Struggling for Truths: The Commission for Reception, Truth and
Reconciliation (CAVR) in East Timor [w:] C.P.R. Romano, A. Nollkaemper, J.K. Kleffner (eds.),
Internationalized Criminal Courts and Tribunals, Oxford 2004, s. 116-118.

80 The Truth and Reconciliation Act 2000, tekst dostêpny na stronie internetowej: http://
www.sierra-leone.org/ Laws/2000-4.pdf [dostêp: 10 kwietnia 2011 r.].

81 The Truth and Reconciliation Act 2000, section 6(1).
82 A. Fijalkowski, International institutional reform: proceedings of the Seventh Hague Joint Con-

ference held in The Hague, The Netherlands 30 June - 2 July 2005, Foundation The Hague Joint
Conferences on International Law, Cambridge 2007, s. 102.

83 The Truth and Reconciliation Act 2000, section 8.
84 The Final Report of the Truth & Reconciliation Commission of Sierra Leone, tekst dostêp-

ny na stronie internetowej: http://www.sierra-leone.org/Other-Conflict/TRCVolume1.pdf [do-
stêp: 10 kwietnia 2011 r.].

85 Jak wspomniano wczeœniej, w Sierra Leone szczególnie istotny by³ problem dzieci-
-¿o³nierzy. Komisja uruchomi³a specjalne programy maj¹ce na celu u³atwiæ ich powrót do
spo³eczeñstwa. W tym celu nawi¹zano wspó³pracê z organizacjami zajmuj¹cymi siê ochron¹
praw dzieci, m.in. z UNICEF. Komisja wyda³a te¿ specjaln¹, przyjazn¹ dzieciom wersjê raportu
koñcowego. Zob. K. Arts, V. Popovski (eds.), International criminal accountability and the rights of
children, Cambridge 2006, s. 14-16.



nym odbiorem spo³eczeñstwa Sierra Leone i spo³ecznoœci miêdzynarodo-
wej86.

Warto wspomnieæ o propozycjach, jakie pojawiaj¹ siê w literaturze,
a odnosz¹ siê do powo³ania sta³ej miêdzynarodowej komisji prawdy na wzór
MTK87. Wskazuje siê, ¿e taki organ móg³by dzia³aæ sprawniej ni¿ krajowe
komisje, bêd¹c wyposa¿onym w odpowiednie œrodki finansowe88 i wykwali-
fikowan¹ kadrê. Z pewnoœci¹ taka instytucja, w przeciwieñstwie do dotych-
czasowych komisji, dawa³aby gwarancjê neutralnoœci, niezale¿noœci i bez-
stronnoœci. Problematyczna mog³aby byæ natomiast nieufnoœæ spo³eczeñstw
wobec „obcej” instytucji ingeruj¹cej w wewnêtrzne sprawy ich pañstwa.

C. Inne mechanizmy

Obok przedstawionych powy¿ej, najczêœciej wykorzystywanych i tym
samym najpopularniejszych mechanizmów sprawiedliwoœci tranzytywnej,
w zale¿noœci od uwarunkowañ wewnêtrznych, charakteru zbrodniczych
re¿imów i wp³ywu pozosta³ych czynników, stosowane s¹ inne sposoby
maj¹ce na celu „wyrównywanie rachunków” ze sprawcami powa¿nych
naruszeñ prawa.

Wa¿nym mechanizmem sprawiedliwoœci tranzytywnej jest weryfikacja
przesz³oœci zawodowej funkcjonariuszy pañstwowych. Niew¹tpliwie usu-
niêcie ze stanowisk osób odpowiedzialnych za pope³niane podczas re¿imu
przestêpstwa warunkuje odzyskanie przez obywateli zaufania do organów
pañstwa. Tego typu dzia³anie mo¿e byæ traktowane jak namiastka poniesie-
nia odpowiedzialnoœci przez jednostki, które, wobec niemo¿noœci ponie-
sienia odpowiedzialnoœci karnej, zostaj¹ przynajmniej pozbawione mo¿li-
woœci dalszego sprawowania funkcji pañstwowych89. Mechanizm ten by³
wielokrotnie stosowany w praktyce. Ju¿ po II wojnie œwiatowej w Niem-
czech taki charakter mia³a denazyfikacja, a po zakoñczeniu zimnej wojny
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86 W.A. Schabas, La Commission Vérité et Réconciliation de Sierra Leone, “Droits Fondamentaux”
2003, nr 3, s. 120-122.

87 Zob. M.P. Scharf, The Case for a Permanent International Truth Commission, “Duke Journal of
Comparative & International Law” 1997, vol. 7, nr 375, C.J. Niebur Eisnaugle, An International
Truth Commission: Utilizing Restorative Justice as an Alternative to Retribution, „Vanderbilt Journal
of Transnational Law” 2003, vol. 36, nr 209.

88 Problem finansowania w przypadku komisji jest bardzo istotny. Wiele z nich nie otrzy-
ma³o wystarczaj¹cych œrodków, by przeprowadziæ prace w sposób wyczerpuj¹cy. Zob. C.T. Call,
Is transitional justice really just?, “The Brown Journal of World Affairs” 2004, vol. XI, issue 1,
s. 103-104.

89 A. Mayer-Rieckh, Vetting, Institutional Reform and Transitional Justice [w:] Dealing with the
Past and Transitional Justice: Creating Conditions for Peace, Human Rights and the Rule of Law,
Conference Paper 1/2006, Dealing with the Past–Series, s. 33-42, tekst dostêpny na stronie
internetowej: http://www.nicec.ulster.ac.uk/neuchatel.pdf [dostêp: 10 kwietnia 2011 r.].



proces ten przyj¹³ postaæ dekomunizacji i lustracji90. Podobne procedury jak
w Europie Œrodkowo-Wschodniej wdra¿ano równie¿ w Argentynie, Salwa-
dorze, Grecji, RPA czy w Boœni i Hercegowinie91. O ile moralny wymiar tego
typu dzia³añ nie wzbudza sprzeciwów, to jednoczeœnie nale¿y zwróciæ
uwagê na ich niezgodnoœæ z podstawowymi gwarancjami praw cz³owieka
i regu³ami sprawiedliwego procesu. Na tê kwestiê zwróci³ uwagê w swoim
raporcie z 2004 r. ówczesny Sekretarz Generalny ONZ, podkreœlaj¹c, ¿e
proces weryfikacji musi respektowaæ prawa podejrzanych92.

Wprawdzie ukaranie sprawców, czy to poprzez procesy karne, czy te¿
usuniêcie ze stanowisk, stanowi zadoœæuczynienie moralne dla ofiar, to
jednak potrzebuj¹ one tak¿e wsparcia materialnego. Obowi¹zek wynagro-
dzenia ofiarom doznanych krzywd wynika wprost z prawa miêdzynarodo-
wego93. Osoby, które przetrwa³y konflikt, zazwyczaj znajduj¹ siê w niezwyk-
le trudnej sytuacji ¿yciowej, a dochodzenie odszkodowañ bezpoœrednio od
sprawców jest niejednokrotnie niemo¿liwe, chocia¿by z uwagi na brak
dowodów, nieznajomoœæ prawa lub strach. Podkreœla siê indywidualny
wymiar odszkodowañ, jako ¿e s¹ to czêsto jedyne œrodki podejmowane
bezpoœrednio na rzecz ofiar94. Sekretarz Generalny ONZ wskazuje w swoim
raporcie, ¿e naprawienie szkody mo¿e przybraæ wiele form. Obejmuje nie
tylko odszkodowania materialne, wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ równie¿ oficjalne
przeprosiny, ceremonie upamiêtniaj¹ce przesz³e wydarzenia czy programy
rehabilitacyjne95. Z tego punktu widzenia, bardzo wa¿ne jest uregulowanie
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90 Lustracja, charakterystyczna dla pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej (Czechy, Polska,
Wêgry) wyró¿nia siê tym, ¿e polega zazwyczaj, bardziej ni¿ na faktycznej weryfikacji prze-
sz³oœci zawodowej, na dymisjonowaniu urzêdników ze wzglêdu na ich powi¹zania partyjne.
Zob. szerzej K. Williams, B. Fowler, A. Szczerbiak, Explaining Lustration in Central Europe:
A ‘Post-communist Politics’ Approach, “Democratization” 2005, vol. 12, nr 1, s. 22-43.

91 A. Mayer-Rieckh, P. de Greiff, Justice as prevention: vetting public employees in transitional
societies, Social Science Research Council 2007, s. 40 i n.

92 Report of the Secretary General, The rule of law and transitional justice..., s. 17-18.
93 Pocz¹tkowo odszkodowania, nawet za szkody wyrz¹dzone jednostkom, by³y przyzna-

wane na rzecz pañstw. Zob. Case Concerning the Factory at Chorzów (Claim for Indemnity) (Merits)
[Germany v. Poland], PCIJ, Ser. A., No. 17, 13.09.1928. Stopniowo jednak, wraz z rozwojem
miêdzynarodowego prawa praw cz³owieka, jednostki uzyska³y mo¿liwoœæ, by ich dochodziæ
bezpoœrednio, nie tylko przed organami ochrony praw cz³owieka, ale i przed organami pañ-
stwowymi. Por. postanowienia dokumentów z zakresu miêdzynarodowego prawa praw cz³o-
wieka: art. 8 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka z 1948 r. (Rezolucja ZO ONZ 217A(III),
10.12.1948), art. 2(3) Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.,
Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.

94 A.L Boraine, Transitional Justice: a Holistic Interpretation, „Journal of International Affairs”
2006, vol. 60, nr 1, s. 25.

95 Report of the Secretary General, The rule of law and transitional justice..., s.18-19.



kwestii obowi¹zku odszkodowawczego w Statucie MTK96 oraz powo³anie
Funduszu Powierniczego na rzecz ofiar i ich rodzin.

Jednym z tradycyjnych mechanizmów sprawiedliwoœci s¹, w przesz³oœci
szeroko stosowane w praktyce, amnestie97. Czêsto mechanizm ten by³ nad-
u¿ywany, ale jednoczeœnie podkreœla siê, ¿e w niektórych sytuacjach stanowi
on skuteczny sposób na zakoñczenie konfliktu i osi¹gniêcie pokoju98.
Amnestia jako akt prawa krajowego wy³¹czaj¹cy mo¿liwoœæ ukarania osób,
które pope³nia³y zbrodnie, wzbudza uzasadnione kontrowersje co do jej
zgodnoœci z prawem miêdzynarodowym. Np. Komitet Praw Cz³owieka
stwierdzi³, ¿e amnestie s¹ g³ównym powodem ci¹g³ego naruszania prawa
cz³owieka99. Podobnie, miêdzyamerykañskie organy ochrony praw cz³o-
wieka utrzymuj¹, ¿e amnestie pozostaj¹ w sprzecznoœci z Amerykañsk¹
Konwencj¹ Praw Cz³owieka100. Pojawiaj¹ siê tak¿e propozycje kompro-
misowe, wprowadzaj¹ce rozró¿nienie pomiêdzy dopuszczalnymi i niedo-
puszczalnymi formami amnestii, uznaj¹c za legalne tylko te pierwsze101.
Zdecydowanie jednak prawo miêdzynarodowe preferuje œciganie i karanie
sprawców zbrodni od obejmowania ich amnestiami, co jest widoczne
w postanowieniach wielu umów miêdzynarodowych dotycz¹cych prawa
humanitarnego i prawa praw cz³owieka102. Jednoczeœnie brak jest bez-
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96 Zob. art. 75 Statutu MTK, zgodnie z którym Trybuna³ mo¿e w orzeczeniu zobowi¹zaæ
sprawcê do naprawienia szkody wyrz¹dzonej pokrzywdzonemu.

97 Szerzej na temat pojêcia amnestii zob. M. P³achta, Amnestia jako jeden ze sposobów „roz-
liczania” sprawców najciê¿szych zbrodni miêdzynarodowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo-
logiczny” 2003, z. 4.

98 Y. Naqvi, Amnesty for war crimes: Defining the limits of international recognition, “International
Review of the Red Cross”2003, vol. 85, nr 851, s. 586 i n.

99 Zob. Rodríguez v. Uruguay, Communication No. 322/1988, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/322/
1988 (1994).

100 Zob. Velásquez Rodríguez v. Honduras, Judgment of July 29, 1988, Inter-Am.Ct.H.R. (Ser. C)
No. 4 (1988); Barrios Altos v. Peru, Judgment of May 14, 2001, Inter-Am Ct. H.R. (Ser. C) No. 75
(2001); Masacre Las Hojas v. El Salvador, Case 10.287, Report No. 26/92, Inter-Am.C.H.R., OEA/
Ser.L/V/II.83 Doc. 14 at 83 (1993); Meneses Reyes, Lagos Salinas, Alsina Hurtos and Vegara Inostroza v.
Chile, Case 11.228, 11.229, 11.231 and 11.182, Report No. 34/96, Inter-Am.C.H.R., OEA/Ser.L/
V/II.95 Doc. 7 rev. at 196 (1997).

101 Y.G. Chopo, Peace with Justice: the Role of Prosecution in Peacemaking and Reconciliation,
“Revista Electrónica de Estudos Internacionales” 2007, vol. 13, s. 6-7, tekst dostêpny na stronie
internetowej: http://ssrn.com/abstract=970281 [dostêp: 10 kwietnia 2011 r.].

102 Zob. Konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny, 12.08.1949 r., Dz. U. z 1956 r. Nr 38,
poz. 171, za³¹cznik, Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, 9.12.1948
r., Dz. U. z 1952 r. Nr 9, poz. 9 i Nr 31, poz. 213, Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur
oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania lub karania, 10.12.1984 r.,
Dz. U. z 1989 r. Nr 63, poz. 378, Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych,
z 1966 r. Zob. równie¿: D. Orentlicher, Obowi¹zek ukarania powa¿nych naruszeñ praw cz³owieka
zwi¹zanych z poprzednim re¿imem, „Ius et Lex” 2003, nr 1.



poœredniego i powszechnego zakazu jej stosowania, tak¿e Statut MTK milczy
na temat tego zagadnienia103.

Czasem pañstwa stosuj¹ mechanizmy, których nie da siê zakwalifikowaæ
jednoznacznie do ¿adnej spoœród opisanych wy¿ej kategorii. Tak by³o
w przypadku Rwandy, gdzie zastosowano ca³¹ gamê mechanizmów spra-
wiedliwoœci tranzytywnej: s¹dy krajowe, MTKR, a tak¿e komisjê prawdy
(National Unity and Reconciliation Commission). Absolutnie nowym rozwi¹za-
niem by³o natomiast wykorzystanie tzw. s¹dów gacaca104 – instytucji godz¹cej
cele sprawiedliwoœci retrybutywnej i restoratywnej. S¹ one oparte na tra-
dycyjnej metodzie rozwi¹zywania sporów wœród spo³ecznoœci lokalnych,
zosta³y jednak wyposa¿one w funkcje s¹downicze ³¹cznie z prawem wy-
dawania wyroków. Ustawa powo³uj¹ca do ¿ycia s¹dy gacaca zosta³a
uchwalona w paŸdzierniku 2001 r. i zmieniona w 2004 r., a rozpoczê³y one
dzia³alnoœæ w maju 2002 r.105 Dla celu prowadzenia postêpowañ pañstwo
zosta³o podzielone na 12 prowincji i mniejsze jednostki terytorialne. W kon-
sekwencji sprawcy byli s¹dzeni w miejscu pope³nienia przestêpstwa przez
lokaln¹ spo³ecznoœæ. Celem s¹dów gacaca by³o nie tylko os¹dzenie sprawców,
ale przede wszystkim ich ponowna integracja ze spo³eczeñstwem. Procedura
ta z pewnoœci¹ stanowi³a wa¿ny element na drodze do demokracji i pojedna-
nia w Rwandzie106. Jednoczeœnie mo¿e ona jednak wzbudzaæ uzasadnione
kontrowersje. Przede wszystkim zarzuca siê s¹dom gacaca nieprzestrzeganie
regu³ sprawiedliwego procesu107. Co wiêcej, osoby pokrzywdzone czêsto
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103 Dlatego niektórzy autorzy proponuj¹ uchwalenie protoko³u dodatkowego do Statutu,
normuj¹cego mo¿liwoœæ lub zakaz stosowania amnestii. Zob. A. O’Shea, Amnesty for Crime in
International Law and Practice, Kluwer Law International 2002, s. 330-336.

104 Loi Organique No. 16/2004 du 19/06/2004 Portant Création des ‘Juridictions Gacaca’ et
Organisation des Poursuites des Infractions Constitutives du Crime de Genocide ou de Crimes
Contre L’Humanité, Commises Entre le 1 Octobre 1990 et le 31 Décembre 1994 (Rwanda), tekst
dostêpny na stronie internetowej: http://www.grandslacs.net/doc/3676.pdf [dostêp: 10 kwietnia
2011 r.].

105 Wczeœniej, w 1996 r. podzielono sprawców zbrodni pope³nionych od 1 paŸdziernika
1990 r. do 31 grudnia 1994 r. na 4 kategorie. Gacaca mia³y rozpatrywaæ zbrodnie kategorii od II do
IV, najciê¿sze przestêpstwa by³y zarezerwowane dla s¹dów powszechnych. Zob. Organic Law
on the Organization of Prosecutions for Offenses Constituting the Crime of Genocide or Crimes
Against Humanity Committed Since October 1, 1990, No. 08/96 of August 30, 1996 (Rwanda),
Official Gazette Of The Republic Of Rwanda, September 1, 1996, at 16, tekst dostêpny na stronie
internetowej: http://www.preventgenocide.org/law/domestic/rwanda.htm [dostêp: 10 kwietnia
2011 r.].

106 A. Wierzynska, Consolidating Democracy Through Transitional Justice: Rwanda’s Gacaca
Courts, “New York University Law Review” 2004, vol. 79, nr 1934, s. 1957-1962.

107 Zamiast bezstronnych i wykwalifikowanych sêdziów wyroki wydawali zwykli obywa-
tele. Ponadto, oskar¿eni nie posiadali prawa do obroñcy, brak te¿ by³o uzasadnienia wyroku.
K³adziono nacisk na przyznanie siê do winy, wiêc trudno uznaæ wydane wyroki za obiektywne,
nie by³o tak¿e mo¿liwoœci odwo³ania do s¹dów powszechnych. Zob. K. Hornberger, Rwandan
Gacaca Courts in Crisis: Is There a Case for Judicial Review?, “Africa Policy Journal” 2007, vol. 3, s. 12.



obawia³y siê zeznawaæ, gdy¿ stosowano wobec nich przemoc. Ponadto, ze
wzglêdu na spo³eczny charakter pracy sêdziów, zanotowano wysoki poziom
korupcji108. Dzia³alnoœæ s¹dów gacaca z ca³¹ pewnoœci¹ wymyka siê jedno-
znacznej ocenie. Jak ka¿dy z pozosta³ych mechanizmów, musz¹ one byæ
analizowane z uwzglêdnieniem warunków typowych dla danego pañstwa
czy regionu. Nie wydaje siê jednak, by przyjê³y siê jako alternatywa dla
trybuna³ów karnych i komisji prawdy, co najwy¿ej stanowi¹ ewenement
wœród mechanizmów sprawiedliwoœci tranzytywnej, mo¿liwy do zastoso-
wania w specyficznych warunkach spo³eczeñstwa rwandyjskiego.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ powy¿sze mechanizmy, by by³y efektywne, po-
winny byæ stosowane równolegle z zakrojonymi na szerok¹ skalê reformami
ustrojowymi, gdy¿ tylko w ten sposób mo¿liwe jest osi¹gniêcie trwa³ego
pokoju oraz wprowadzenie i ugruntowanie rz¹dów prawa.

III. Pokój czy sprawiedliwoœæ?

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zasadniczym celem ka¿dego z mechanizmów spra-
wiedliwoœci tranzytywnej jest stworzenie warunków dla trwa³ego pokoju,
przy jednoczesnym zaspokojeniu poczucia spo³ecznej sprawiedliwoœci. Inne
s¹ jednak za³o¿enia i œrodki dla jego osi¹gniêcia. O ile komisje prawdy k³ad¹
nacisk na ujawnienie prawdy, to trybuna³y podkreœlaj¹ wagê indywidualnej
odpowiedzialnoœci karnej przez os¹dzenie i wymierzenie sprawiedliwoœci
sprawcom zbrodni miêdzynarodowych. W takiej sytuacji rodzi siê pytanie:
czy wa¿niejsze jest zagwarantowanie stabilnych warunków dla wspó³¿ycia
skonfliktowanych grup spo³ecznych, czy te¿ istot¹ „nowego ³adu” powinno
byæ bezwzglêdne rozliczenie tych, którzy ³amali podstawowe zasady hu-
manizmu i humanitaryzmu? Z tym dylematem zmaga siê ka¿de pañstwo
znajduj¹ce siê w trudnym okresie demokratycznej transformacji ustrojowej.
W praktyce zagadnienie to sprowadza siê zazwyczaj do wyboru pomiêdzy
ukaraniem winnych a wykorzystaniem innych mechanizmów. Nale¿y zadaæ
tak¿e pytanie, czy w³aœciwe jest d¹¿enie do poci¹gniêcia jednostek do odpo-
wiedzialnoœci karnej, jeœli spo³eczeñstwo siê temu sprzeciwia?109
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108 A. Chakravarty, Gacaca Courts in Rwanda: Explaining Divisions within the Human Rights
Community, “Yale Journal of International Affairs” 2006, s. 132-133, vol. 1, issue 2, dostêpny na:
http://yalejournal.org/wp-content/uploads/2011/01/061211chakravarty.pdf [dostêp: 10 kwietnia
2011 r.].

109 Przyk³adem mo¿e byæ sytuacja w Ugandzie, gdzie spo³eczeñstwo domaga³o siê za-
przestania prowadzenia dochodzenia przez MTK jako warunku osi¹gniêcia pokoju. Zob.
T. Nielsen, The International Criminal Court and the ‘Peace versus Justice’ Dichotomy, “Australian
Journal of Peace Studies” 2008, vol. 3, s. 34-42.



Czêœæ z mechanizmów sprawiedliwoœci tranzytywnej, np. programy
odszkodowawcze dla ofiar czy reformy ustrojowe, mo¿e byæ stosowana
równolegle z innymi, nie budz¹c kontrowersji i problemów. Dylematy
stwarza natomiast koegzystencja trybuna³ów karnych i komisji prawdy. Ich
wspó³istnienie wymaga ustalenia odpowiednich warunków wspó³pracy
tych instytucji; warunków, które z jednej strony nie odstrasz¹ sprawców od
sk³adania wyjaœnieñ przed komisjami, a z drugiej nie bêd¹ równoznaczne
z zamkniêciem drogi dla procesów karnych. Odmienne cele trybuna³ów
i komisji s¹ jedn¹ z przyczyn trudnoœci w uregulowaniu ich wzajemnych
relacji i wspó³dzia³ania, jednak¿e przyk³ad Timoru Wschodniego oraz Sierra
Leone udowadnia, ¿e nie jest to niemo¿liwe. Kompromisowego rozwi¹zania
dostarcza zw³aszcza wspó³praca obu instytucji w Timorze Wschodnim, gdzie
sprawcy najpowa¿niejszych przestêpstw nie mogli zostaæ objêci amnesti¹.
Rozwi¹zanie takie z jednej strony zaspokaja spo³eczne poczucie sprawiedli-
woœci, a z drugiej umo¿liwia pojednanie sprawców zbrodni mniejszego
kalibru ze spo³eczeñstwem. Niejasny pozostaje stosunek komisji prawdy do
MTK; analizuj¹c postanowienia Statutu nale¿y stwierdziæ, ¿e zasada komple-
mentarnoœci ich nie obejmuje, gdy¿ nie s¹ one organami wymiaru sprawied-
liwoœci110. W konsekwencji, prowadzenie dzia³añ przez komisjê prawdy nie
stanowi przeszkody dla postêpowania przed MTK. W takiej sytuacji decyzja
odnoœnie do zaniechania dalszego postêpowania karnego zale¿y od oceny
Prokuratora, który na podstawie art. 53 Statutu MTK mo¿e wstrzymaæ
procedurê, gdy jej kontynuowanie nie le¿y „w interesie sprawiedliwoœci”.
Jednak¿e tak ogólne sformu³owanie obarcza Prokuratora odpowiedzialnoœ-
ci¹ za rozstrzygniêcie, czy w konkretnej sytuacji ów interes sprawiedliwoœci
faktycznie wystêpuje.

Zagadnienie rozliczenia osób odpowiedzialnych za pope³nienie powa¿-
nych zbrodni jest niezwykle trudne i wielowymiarowe. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
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110 Zgodnie z art. 1 zd. 2 Statutu MTK: „Trybuna³ ma charakter komplementarny w stosunku
do krajowych systemów wymiaru sprawiedliwoœci w sprawach karnych”. Warto w tym miejscu
przywo³aæ tak¿e art. 17(1)(a) Statutu odnosz¹cy siê do sytuacji niedopuszczalnoœci rozpatry-
wania sprawy przez MTK. Taka sytuacja ma miejsce m.in., gdy „sprawa jest przedmiotem
postêpowania karnego w pañstwie, do którego jurysdykcji sprawa ta nale¿y, chyba ¿e pañstwo
to nie wyra¿a woli lub jest niezdolne do rzeczywistego przeprowadzenia postêpowania kar-
nego”. Mo¿na by wprawdzie rozwa¿aæ, czy postêpowanie przed komisjami prawdy jest przeja-
wem woli i zdolnoœci pañstwa do rozliczenia zbrodni, jednak¿e u¿yty w tym przepisie warunek
prowadzenia „postêpowania karnego” wyklucza tak¹ mo¿liwoœæ. W¹tpliwoœci powstaj¹ rów-
nie¿ na gruncie art. 20 Statutu ustanawiaj¹cego zasadê ne bis in idem. Zgodnie z art. 20(3), „nikt,
kto zosta³ ju¿ os¹dzony przez inny s¹d [...] nie mo¿e byæ s¹dzony przez Trybuna³ za ten sam czyn
[...]”. Przepis ten wymaga, by jednostka zosta³a skazana uprzednio przez „s¹d”, wiêc wydaje siê,
i¿ sprawcy uczestnicz¹cy w postêpowaniu przed komisjami prawdy nie mog¹ powo³ywaæ siê
w swojej obronie na tê regulacjê, poniewa¿ komisje nie s¹ cia³ami s¹dowymi. Zob te¿. M. P³achta,
Jak pogodziæ sprawiedliwoœæ retrybutywn¹ ze sprawiedliwoœci¹ restytucyjn¹? Miêdzynarodowy Trybuna³
Karny a Komisje Pojednania Narodowego i amnestie, „Ius et Lex” 2003, nr 1.



poszczególne mechanizmy sprawiedliwoœci tranzytywnej nie powinny sta-
nowiæ dla siebie alternatywy; wrêcz przeciwnie, powinny uzupe³niaæ siê
wzajemnie, tworz¹c holistyczn¹ strategiê zmierzaj¹c¹ do osi¹gniêcia spra-
wiedliwoœci, prawdy i pojednania. Oczywistym jest, ¿e jednym z najtrud-
niejszych aspektów sprawiedliwoœci tranzytywnej jest wypracowanie nie-
zbêdnego kompromisu pomiêdzy ró¿nymi jej mechanizmami. Wa¿ne jest
w tym miejscu podkreœlenie roli spo³ecznoœci miêdzynarodowej w tym
zakresie, zw³aszcza w dwu aspektach: po pierwsze, przez wspieranie reform
ustrojowych zmierzaj¹cych do ustabilizowania demokracji i rz¹dów prawa
oraz, po drugie, poprzez promowanie miêdzynarodowych standardów
w obszarze sprawiedliwoœci i pojednania.

PRESENT-DAY MECHANISMS OF TRANSITIONAL JUSTICE

S u m m a r y

Transitional justice is one of those concepts that have recently gathered
a special interest of researchers, including those concerned with international
law. At the same time, this problem has not been sufficiently covered in the Pol-
ish literature on the subject. This paper is but a modest contribution by the au-
thors and is aimed to systematize the most fundamental issues and controversies
related to and arising from transitional justice.

The starting point for the discussion is to introduce the commonly accepted
definition of transitional justice, namely the means by which states in political
transition prosecute the crimes of the previous political system. The authors
move on to discuss the mechanisms of transitional justice; they begin with crimi-
nal trials, truth commissions and the vetting of state officials and end with the
question of compensation for the victims and sui generis institutions, such as the
traditional Gacaca courts in Rwanda.

The authors conclude that it is mandatory that the different types of transi-
tional justice mechanisms be used simultaneously and be complementary, so
that its ultimate goals are met to the greatest extent possible: on the one hand, to
put criminals and, on the other, to create conditions for an amicable coexistence
and cooperation within conflict-ridden societies.

Wspó³czesne mechanizmy sprawiedliwoœci tranzytywnej 47



ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÒÐÀÍÇÈÒÈÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈß

P å ç þ ì å

Òðàíçèòèâíîå ïðàâîñóäèå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç òåõ òåðìèíîâ, êîòîðûå â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ îêàçàëèñü â öåíòðå âíèìàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé íàóêè, âêëþ÷àÿ
òàêæå ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî. Îäíàêî, ýòà òåìà â ïîëüñêîé ëèòåðàòóðå íå áûëà
èñ÷åðïûâàþùå îïèñàíà. Ýòà ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ ñêðîìíûì âêëàäîì àâòîðîâ, íà-
ïðàâëåííûì íà ñèñòåìàòèçàöèþ îñíîâíûõ âîïðîñîâ è ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ
ñ òðàíçèòèâíûì ïðàâîñóäèåì.

Èñõîäíîé òî÷êîé äëÿ îáñóæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå ïðèíÿòîãî îïðå-
äåëåíèÿ òðàíçèòèâíîãî ïðàâîñóäèÿ, ïîíèìàåìîå êàê ñðåäñòâà, ñ ïîìîùüþ êî-
òîðûõ ñòðàíû ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé ìîãóò ðàññ÷èòàòüñÿ ñ ïðåñòóïëåíèÿìè
ïðåäûäóùåé ñèñòåìû. Çàòåì ïðåäñòàâëåíû ìåõàíèçìû òðàíçèòèâíî ïðàâîñó-
äèÿ, íà÷èíàÿ îò óãîëîâíûõ äåë, êîìèññèé ïî óñòàíîâëåíèþ èñòèíû, îêàí÷èâàÿ
ïðîâåðêîé ÷èíîâíèêîâ, êîìïåíñàöèÿìè æåðòâàì ïðåñòóïëåíèé è ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè sui generis, òàêèìè êàê òðàäèöèîííûå ñóäû ãà÷à÷à (îáùåñòâåííûå ñóäû),
èñïîëüçóåìûå â Ðóàíäå.

Àâòîðû îêàí÷èâàþò ñâîè îáñóæäåíèÿ, óòâåðæäàÿ, ÷òî íåîáõîäèìî èñïîëü-
çîâàòü ïàðàëëåëüíî è â òîæå âðåìÿ êîìïëåìåíòàðíî ðàçëè÷íûå òèïû ìåõàíèç-
ìîâ òðàíçèòèâíîãî ïðàâîñóäèÿ òàê, ÷òîáû êàê ìîæíî áîëüøå ðåàëèçîâàòü åãî
îñíîâíûå öåëè: ñ îäíîé ñòîðîíû – îñóæäåíèå ëèö, ñåðüåçíîå íàðóøàþùèõ
ïðàâî, ñ äðóãîé – ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ìèðíîãî ñîñóùåñòâîâàíèÿ è ñîòðóäíè-
÷åñòâà äî ñèõ ïîð êîíôëèêòóþùèõ îáùåñòâ.
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MAGDALENA KISA£A* 0

MO¯LIWOŒCI ZASTOSOWANIA ZARZ¥DZANIA JAKOŒCI¥

W OCHRONIE ŒRODOWISKA – WYBRANE ZAGADNIENIA

Realizacja celów administracji publicznej wymaga stosowania ró¿norod-
nych form prawnych, wypracowania odpowiedniej strategii dzia³ania, a tak-
¿e poœrednich i koñcowych celów oraz zaprojektowania odpowiednich
struktur administracyjnych1. W realizacji powy¿szych za³o¿eñ mog¹ znaleŸæ
zastosowanie dzia³ania zwi¹zane z mechanizmami zarz¹dzania jakoœci¹.
Mog¹ one dotyczyæ zarówno rozwoju aspektu instytucjonalnego, jak i czyn-
noœci podejmowanych na podstawie przepisów prawa materialnego.

Jest to za³o¿enie tym bardziej aktualne, gdy¿ w prawie ochrony œrodo-
wiska mamy do czynienia z dzia³aniami o charakterze interdyscyplinarnym2.
Nale¿y wiêc poszukiwaæ nowych rozwi¹zañ, które oczywiœcie musz¹ byæ
zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami prawnymi, ale mog¹ czerpaæ z dorobku
innych nauk. Powinno siê zatem rozwa¿yæ mo¿liwoœæ zastosowania roz-
wi¹zañ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem jakoœci¹, by poprawiæ jakoœæ, efektyw-
noœæ i sprawnoœæ dzia³ania administracji publicznej w sferze zwi¹zanej
z ochron¹ œrodowiska. Ochrona œrodowiska jest bowiem t¹ sfer¹ administro-
wania, w której wspó³praca o charakterze interdyscyplinarnym mo¿e przy-
czyniæ siê do zwiêkszenia skutecznoœci dzia³ania. Wspó³zale¿noœæ nauk
prawnych i nauk o zarz¹dzaniu umo¿liwia spojrzenie na ochronê œrodo-
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wiska w kontekœcie ca³ego systemu prawa i struktury administracji publicz-
nej3.

Zarz¹dzanie jakoœci¹ przez wiele lat uznawane by³o za nieprzystaj¹ce do
zakresu i sposobu dzia³ania instytucji publicznych. Obecnie systemy, meto-
dy, narzêdzia zarz¹dzania jakoœci¹ s¹ coraz czêœciej wykorzystywane
w funkcjonowaniu instytucji publicznych oraz podejmowanych przez nie
dzia³aniach. Dziêki instrumentarium w³aœciwemu dla zarz¹dzania jakoœci¹
mo¿liwe jest osi¹ganie za³o¿onych celów przy efektywnym u¿yciu dostêp-
nych zasobów4.

Biurokracja, opory i obawy urzêdnika przed procesem przeobra¿ania siê
administracji publicznej, nieprzystosowane do zmieniaj¹cych siê realiów
dotychczasowe procedury dzia³ania, to bariery utrudniaj¹ce efektywne wy-
konywanie zadañ publicznych. St¹d pojawi³a siê tendencja do czerpania
z dorobku nauk o zarz¹dzaniu i poszukiwania nowych rozwi¹zañ. Jej
wyrazem jest wdro¿enie systemu zarz¹dzania œrodowiskowego.

Mo¿liwoœæ zastosowania systemu zarz¹dzania œrodowiskowego istnieje
zarówno w administracji publicznej, przedsiêbiorstwach, jak i innych pod-
miotach czy instytucjach. Wdro¿enie systemu zarz¹dzania œrodowiskowego
jest wyrazem podejœcia projakoœciowego i prorozwojowego, zmierzaj¹cego
do budowy zintegrowanego systemu nakierowanego na ochronê œrodo-
wiska w ró¿nych sferach i sektorach dzia³ania.

W Europie funkcjonuj¹ równolegle dwa systemy zarz¹dzania œrodo-
wiskowego (SZŒ). Pierwszym z nich, i na dzieñ dzisiejszy popularniejszym,
jest SZŒ funkcjonuj¹cy wed³ug miêdzynarodowej normy ISO 14001, drugim
jest funkcjonuj¹cy na terenie Unii Europejskiej System Ekozarz¹dzania
i Audytu EMAS. System EMAS w wiêkszym stopniu ni¿ norma ISO 14001
uszczegó³awia obowi¹zki zwi¹zane ze wstêpnym przegl¹dem œrodowisko-
wym organizacji, metodyk¹ i czêstotliwoœci¹ audytów wewnêtrznych czy
nadzorowaniem dostawców i podwykonawców5.

Zainteresowanie problematyk¹ ochrony œrodowiska w przedsiêbior-
stwie pojawi³o siê w latach 80. Jego skutkiem by³o opracowanie systemu
ochrony œrodowiska w przedsiêbiorstwie nazwanego systemem EMAS albo
ekoaudytem. System ten funkcjonuje aktualnie na podstawie Rozporz¹dze-
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nia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada
2009 r. w sprawie dobrowolnego udzia³u organizacji w systemie ekoza-
rz¹dzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)6.

Zgodnie z art. 2 pkt 13 powy¿szego rozporz¹dzenia system zarz¹dzania
œrodowiskowego oznacza czêœæ ogólnego systemu zarz¹dzania, która obej-
muje strukturê organizacyjn¹, czynnoœci planowania, zakres odpowiedzial-
noœci, praktyki, procedury, procesy i zasoby s³u¿¹ce rozwijaniu, wdra¿aniu,
osi¹ganiu, przegl¹dowi i utrzymaniu polityki œrodowiskowej oraz zarz¹dza-
niu aspektami œrodowiskowymi. Skoro system ten stanowi czêœæ ogólnego
systemu zarz¹dzania, oznacza to mo¿liwoœæ wykorzystania metod, narzêdzi
i procedur ju¿ wdro¿onych i funkcjonuj¹cych w danym podmiocie,
a zwi¹zanych z podnoszeniem jakoœci jego dzia³añ. System zarz¹dzania
œrodowiskowego bêdzie wiêc wdra¿any w podmiocie, który w sposób œwia-
domy prowadzi sw¹ dzia³alnoœæ, a dodatkowo ukierunkowuje j¹ na ochronê
œrodowiska. Na system zarz¹dzania œrodowiskowego sk³adaj¹ siê ró¿ne
elementy, które maj¹ byæ objête procesem przemian, ulepszeñ, dostosowania
do wymogów rozporz¹dzenia. Wieloœæ elementów wi¹¿e siê zatem z mo¿li-
woœci¹ zastosowania ró¿norakich rozwi¹zañ jakoœciowych.

Rozporz¹dzenie pos³uguje siê pojêciem „organizacji”, które oznacza
spó³kê, korporacjê, firmê, przedsiêbiorstwo, organ lub instytucjê, albo czêœæ
lub kombinacjê powy¿szych, posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹ lub nie, pub-
liczne lub prywatne, maj¹ce swoje w³asne funkcje i administracjê7. System
dopuszcza w nim udzia³ organizacji znajduj¹cych siê we Wspólnocie lub
poza ni¹8. Nie tylko wiêc w krajach cz³onkowskich mog¹ byæ wdra¿ane
za³o¿enia przytoczonego rozporz¹dzenia. Jest to korzystne rozwi¹zanie na-
kierowane na stworzenie i realizacjê ujednoliconej polityki w tym zakresie,
wykraczaj¹cej poza kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej. W ochronie œrodo-
wiska wymierne skutki mo¿e przynieœæ myœlenie i dzia³anie globalne. Tylko
wówczas mo¿na skutecznie walczyæ z negatywnymi efektami dzia³alnoœci
cz³owieka.

Celem EMAS, jako wa¿nego instrumentu planu dzia³ania na rzecz
zrównowa¿onej konsumpcji i produkcji oraz zrównowa¿onej polityki prze-
mys³owej, jest wspieranie ci¹g³ej poprawy efektów dzia³alnoœci œrodowisko-
wej organizacji przez ustanowienie i wdra¿anie systemów zarz¹dzania œro-
dowiskowego, systematyczn¹, obiektywn¹ i okresow¹ ocenê efektywnoœci
takich systemów, dostarczanie informacji o efektach dzia³alnoœci œrodowis-
kowej, prowadzenie otwartego dialogu ze spo³eczeñstwem i innymi zain-
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teresowanymi stronami oraz aktywne zaanga¿owanie pracowników orga-teresowanymi stronami oraz aktywne zaanga¿owanie pracowników orga-
nizacji i odpowiednie szkolenia9.

System charakteryzuje siê dobrowolnoœci¹ uczestnictwa. Dobrowolnoœæ
uczestnictwa oznacza, ¿e przedsiêbiorstwo decyduje samodzielnie o przy-
st¹pieniu do ekoaudytu. Rozporz¹dzenie nie daje podstawy prawnej do
zastosowania przymusu o charakterze publicznoprawnym w tym zakresie.
Wp³yw na poddanie siê rygorom rozporz¹dzenia mo¿e np. wynikaæ z d¹¿e-
nia do zachowania pozycji na rynku, gdzie konsumenci przyk³adaj¹ du¿¹
wagê do ekologicznego wizerunku przedsiêbiorstwa10.

Korzyœci z rejestracji organizacji w systemie EMAS mo¿na podzieliæ na
kilka grup. Do pierwszej zalicza siê korzyœci materialne zwi¹zane z oszczêd-
noœciami funkcjonowania organizacji zarejestrowanej w systemie EMAS.
Bêd¹ to korzyœci wewnêtrzne, zwi¹zane bezpoœrednio z funkcjonuj¹cym
przedsiêbiorstwem, do których mo¿na zaliczyæ: redukcjê sta³ych kosztów
wskutek racjonalnej gospodarki surowcami i zasobami, oszczêdnoœæ energii,
wody i stosowanych materia³ów, zmniejszenie iloœci generowanych odpa-
dów i zanieczyszczeñ, w tym emisji, co bezpoœrednio przek³ada siê na
redukcjê op³at za korzystanie ze œrodowiska.

Najwiêksz¹ korzyœci¹ dla organizacji posiadaj¹cej w³aœciwie wdro¿ony
system EMAS jest umiejêtnoœæ analizy ryzyk œrodowiskowych. Organizacja
wdra¿aj¹ca EMAS jest zmuszona do analizy wszelkich prawdopodobnych
sytuacji awaryjnych oraz przygotowania swoich pracowników, jak i zain-
teresowanych stron, do ich wyst¹pienia. Kolejn¹ korzyœci¹ jest bezpoœrednia
wspó³praca z organem administracji publicznej w zakresie identyfikacji
wszystkich œrodowiskowych wymagañ prawnych, jakie dana organizacja
powinna spe³niaæ. Ponadto posiadanie systemu zarz¹dzania œrodowisko-
wego, w tym EMAS, jest premiowane dodatkowymi punktami przy ocenie
wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych. Kolejna grupa korzyœci to
tzw. korzyœci niematerialne: poprawa stanu œrodowiska naturalnego, presti¿,
promocja, reklama, identyfikacja i zastosowanie narzêdzi zarz¹dzania,
wzrost œwiadomoœci pracowników i spo³ecznoœci lokalnej.

Obecnoœæ organizacji w krajowym rejestrze EMAS wi¹¿e siê równie¿
z przynale¿noœci¹ do elitarnej grupy firm, spe³niaj¹cych najwy¿sze standar-
dy œrodowiskowe i daj¹cych gwarancjê spe³niania wszystkich wymagañ
prawnych w zakresie ochrony œrodowiska. Kolejne korzyœci to wzrost
œwiadomoœci pracowników, wspó³pracowników, wykonawców i podwyko-
nawców, prowadzenie œwiadomej i wiarygodnej komunikacji z klientami,
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9 Art. 1 ust. 2 rozporz¹dzenia nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udzia³u organizacji
w systemie EMAS.

10 M. Górski, Zarz¹dzanie sprawami ochrony œrodowiska, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony
œrodowiska, Warszawa 2009, s. 134-135.



lokaln¹ spo³ecznoœci¹, administracj¹ pañstwow¹ oraz wszystkimi stronami
zainteresowanymi. Organizacja zarejestrowana w EMAS otrzymuje równie¿
prawo do stosowania logo EMAS11.

W wyniku harmonizacji polskiego prawa z prawem wspólnotowym
w tym zakresie rozporz¹dzenie stosowane jest w sposób bezpoœredni.
Oznacza to, ¿e zasady przyst¹pienia do systemu i obowi¹zki, które musz¹
byæ spe³nione, wynikaj¹ wprost z rozporz¹dzenia. W sprawach organizacyj-
nych i proceduralnych przepisy rozporz¹dzenia odsy³aj¹ do prawa we-
wnêtrznego12.

Kwestie ekozarz¹dzania i audytu w Polsce zosta³y uregulowane w usta-
wie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarz¹dzania i audytu
(EMAS)13. Ustawa ta okreœla instytucje w³aœciwe do wykonania zadañ wy-
nikaj¹cych z przepisów Unii Europejskiej dopuszczaj¹cych dobrowolny
udzia³ organizacji w systemie ekozarz¹dzania i audytu.

Krajowy system ekozarz¹dzania i audytu tworz¹:
1) minister w³aœciwy do spraw œrodowiska;
2) Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska;
3) regionalni dyrektorzy ochrony œrodowiska;
4) Polskie Centrum Akredytacji;
5) Krajowa Rada Ekozarz¹dzania14.
Politykê w zakresie rozwoju systemu prowadzi minister w³aœciwy do

spraw œrodowiska. Wspó³pracuje on tak¿e z organami Unii Europejskiej
w tym zakresie. Organem opiniodawczo-doradczym ministra w sprawach
ekozarz¹dzania i audytu jest Krajowa Rada Ekozarz¹dzania. Do zadañ Rady
nale¿y inicjowanie dzia³añ s³u¿¹cych promowaniu stosowania systemu,
analizowanie funkcjonowania systemu oraz przedstawianie ocen, opinii
i wniosków w tym zakresie, opiniowanie projektów aktów prawnych doty-
cz¹cych systemu oraz przyznawanie honorowych wyró¿nieñ organizacjom
uczestnicz¹cym w systemie. Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska ma
obowi¹zek prowadziæ rejestr krajowy organizacji zarejestrowanych w syste-
mie, a w województwie wpisu organizacji maj¹cej siedzibê na obszarze
województwa do rejestru regionalnego dokonuje regionalny dyrektor och-
rony œrodowiska.

Próba promocji systemu EMAS w Polsce, która zosta³a podjêta przez
Business Center Club 7 lat temu, zakoñczy³a siê niepowodzeniem. Cztery
lata temu powtórzono tê akcjê – równie¿ nie przynios³a rezultatów. Przemys³
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11 B. Huryñ, Ekozarz¹dzanie w przedsiêbiorstwie, http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/
export/sites/default/ekoportal/warto_wiedziec_i_odwiedzic/artykuly/tekstyartykulow/15_11_2
010_a.pdf, [dostêp: 28 kwietnia 2011 r.].

12 M. Górski, Zarz¹dzanie sprawami..., s. 138.
13 Dz. U. z 2004 r. Nr 70, poz. 631 ze zm.
14 Art. 2 ustawy o krajowym systemie ekozarz¹dzania i audytu (EMAS).



uzna³ wówczas, ¿e podstawowym systemem, który nale¿y wdra¿aæ, aby
dzia³aæ zgodnie z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju, jest system globalny
oparty o normê ISO 14001. Obecnie w Polsce w systemie EMAS jest zarejes-
trowanych zaledwie 20 przedsiêbiorstw, w tym 10 zosta³o przeniesionych
z rejestrów zagranicznych15. Z przeprowadzonych przed rozpoczêciem kam-
panii badañ wœród organizacji certyfikowanych na zgodnoœæ z ISO 14001
wynika, ¿e zaledwie 9% ankietowanych wie dobrze, co to jest system EMAS
i czym ró¿ni siê od ISO 1400116.

Nale¿y w dalszym ci¹gu zachêcaæ organizacje do wdra¿ania tego sys-
temu, wskazuj¹c na wymierne korzyœci, jakie mog¹ byæ jego efektem. Ko-
rzyœci przek³adaj¹ce siê na kwestie ekonomiczne bêd¹ najbardziej zachêca-
j¹ce i motywuj¹ce. Istotne jest, aby wdro¿enie systemu przynios³o poprawê
efektów dzia³ania organizacji w zakresie ochrony œrodowiska i prze³o¿y³o siê
na pozycjê przedsiêbiorstwa na rynku.

Norma ISO 14001 mo¿e byæ stosowana przez ró¿ne organizacje, za-
równo dzia³aj¹ce w sektorze publicznym, jak i poza nim. Zgodnie z norm¹
ISO 14001 organizacja powinna opracowaæ politykê œrodowiskow¹. Wdro¿e-
nie systemu w urzêdzie rozpoczyna siê od dokonania wstêpnego przegl¹du
œrodowiskowego i dokonania identyfikacji aspektów œrodowiskowych. Na-
le¿y ustaliæ wymagania prawne, cele, zadania i programy œrodowiskowe.
Program powinien okreœliæ osoby odpowiedzialne za realizacjê zadañ, œrodki
i terminy realizacji. Konsekwencj¹ wdro¿enia systemu jest dokonywanie
przegl¹du zarz¹dzania. Przegl¹d jest dokonywany na podstawie decyzji
obejmuj¹cych doskonalenie systemu zarz¹dzania œrodowiskowego. System
zarz¹dzania œrodowiskowego mo¿e byæ zintegrowany z systemem zarz¹dza-
nia jakoœci¹. W praktyce z powy¿szymi systemami wdra¿any jest tak¿e
system zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy17.

Do zalet systemu zarz¹dzania œrodowiskowego nale¿y zaliczyæ:
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15 R. Pazdan, http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/export/sites/default/ekoportal/warto_
wiedziec_i_odwiedzic/artykuly/tekstyartykulow/15_11_2010_a.pdf, [dostêp: 28 kwietnia
2011 r.].

16 C. Starczewski http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/export/sites/default/ekoportal/
warto_wiedziec_i_odwiedzic/artykuly/tekstyartykulow/15_11_2010_a.pdf, [dostêp: 28 kwietnia
2011 r.].

17 M. Budgol, Zarz¹dzanie jakoœci¹ w urzêdach administracji publicznej: teoria i praktyka, War-
szawa 2008, s. 110-111. System zarz¹dzania œrodowiskowego zosta³ wdro¿ony w Urzêdzie
Miasta w Raciborzu. Rada Miasta zobowi¹za³a siê do przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów
w zakresie ochrony œrodowiska, podejmowania dzia³añ systemowych, usprawniaj¹cych dzia³a-
nie œrodowiskowe, rozwijania wspó³pracy z innymi gminami, oszczêdnego gospodarowania
zasobami naturalnymi, podejmowania dzia³añ edukacyjnych, kszta³towania œwiadomoœci pro-
ekologicznej, zmniejszenia ruchu samochodowego, dba³oœci o zasoby przyrodnicze, ogranicza-
nia iloœci odpadów, zanieczyszczania wody, powietrza i gleby, monitoringu szkodliwych czyn-
ników – tam¿e, s. 112 oraz A. Hamrol, Zarz¹dzanie jakoœci¹ z przyk³adami, Warszawa 2007,
s. 200-204.



– edukacjê ekologiczn¹,
– promocjê urzêdu,
– promocjê idei zarz¹dzania proekologicznego w œrodowisku samo-

rz¹du lokalnego,
– dba³oœæ o œrodowisko pracy,
– korzyœci dla mieszkañców zwi¹zane np. z segregacj¹ odpadów, trans-

portem ekologicznym.
Nieprawid³owe wdro¿enie procesu mo¿e powodowaæ dezorganizacjê

pracy, podejmowanie z³ych decyzji, zwiêkszenie biurokracji, podwy¿szenie
kosztów wdro¿enia i utrzymywania systemu18.

Wykorzystanie dorobku nauk zarz¹dzania w ochronie œrodowiska
zwi¹zane jest tak¿e z zastosowaniem podstawowych metod zarz¹dzania
jakoœci¹ przez ró¿ne podmioty dzia³aj¹ce w tej sferze. Z powodzeniem mog¹
zostaæ zastosowane: benchmarking, reengineering, outsourcing.

Wœród wielu rodzajów benchmarkingu bezsprzecznie mo¿na zastoso-
waæ benchmarking wewnêtrzny, który polega na porównywaniu funkcjono-
wania wewnêtrznych komórek dzia³aj¹cych w ramach danej instytucji19.
Wewnêtrzne porównywanie procedur, terminowoœci dzia³ania, skutecz-
noœci, liczby pope³nianych b³êdów pozwol¹ na wypracowanie nowego mo-
delu dzia³ania, nakierowanego na uzyskiwanie zamierzonych rezultatów
i optymalnym wykorzystaniu posiadanego zaplecza instytucjonalnego.
Równoczeœnie z zastosowaniem benchmarkingu wewnêtrznego mo¿na za-
stosowaæ benchmarking procesów, nakierowany na identyfikacjê procesów
zachodz¹cych w danej instytucji20.

Reengineering to ci¹g³y proces zorientowany na doskona³oœæ, którego
celem jest odrzucenie dotychczasowych procesów i zast¹pienie ich no-
wymi21. Jest to doœæ radykalna forma dzia³ania jeœli chodzi o administracjê
publiczn¹, ale mo¿e ona byæ zastosowana do wybranych procesów albo ich
wyselekcjonowanych aspektów i w ten sposób zostaæ dostosowana do
specyfiki dzia³ania instytucji publicznej. Roz³o¿enie w czasie zmian doty-
cz¹cych poszczególnych etapów procesu w konsekwencji spowoduje wdro-
¿enie nowego postêpowania.
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18 M. Budgol, dz. cyt., s. 114.
19 A. Wêgrzyn, Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiêbiorstwa, Klucz-

bork–Wroc³aw 2000, s. 87, A. Bielawa, Podstawowe instrumentarium zarz¹dzania jakoœci¹ us³ug
w instytucjach publicznych, [w:] J. Fr¹œ (red.), dz. cyt., Szczecin 2008, s. 73, M. Kisa³a, Mo¿liwoœci
zastosowania benchmarkingu w administracji publicznej jako przyk³ad wspó³dzia³ania na pograniczu nauk
o zarz¹dzaniu i nauki administracji, [w:] S. Wrzosek, M. Domaga³a, J. Izdebski, T. Stanis³awski
(red.), Przegl¹d dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postêpowania administracyjnego,
Lublin 2010, s. 509-518, M. Kisa³a, Benchmarking w administracji publicznej, [w:] J. £ukasiewicz,
S. Wrzosek (red.), Dobra administracja – teoria a praktyka, Radom 2007, s. 137-147.

20 A. Wêgrzyn, dz. cyt., s. 98.
21 A. Bielawa, dz. cyt., s. 78.



Outsourcing to transformacja funkcji jednostki administracji, która pole-
ga na przekazywaniu funkcji, procesów i zasobów podmiotom zewnêtrz-
nym. Outsourcing mo¿e np. byæ zwi¹zany z administrowaniem budynkiem,
powierzeniem jednostce zewnêtrznej prowadzenia ksiêgowoœci, ewidencji,
przekazaniem zadañ w zakresie okresowych remontów. Granice out-
sourcingu w administracji publicznej wyznaczaj¹ charakter odpowiedzial-
noœci i dopuszczalne ryzyko. Celem outsourcingu jest zwiêkszenie elastycz-
noœci i adaptacji instytucji do zmieniaj¹cych siê warunków rynkowych22.

Zastosowanie systemów i metod zarz¹dzania jakoœci¹ mo¿e znaleŸæ
tak¿e zastosowanie w funkcjonowaniu s³u¿b ochrony œrodowiska.

Reforma administracji publicznej, która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 1999 r.,
wp³ynê³a na ukszta³towanie ustroju organów ochrony œrodowiska. Wska-
zana reforma da³a wyraz tendencjom decentralizacyjnym dotycz¹cym roz-
wi¹zañ ustrojowych powi¹zanych z zadaniami i kompetencjami w zakresie
ochrony œrodowiska23. Skutkiem uchwalenia ustawy z dnia 3 paŸdziernika
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko24 jest powstanie nowych organów, a w konsekwencji dalszy
proces dekoncentracji zadañ25.

Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej spowodowa³o powstanie no-
wych obowi¹zków w odniesieniu do funkcjonowania krajowego systemu
ochrony œrodowiska. Krajowy system prawa ochrony œrodowiska, charakte-
ryzuj¹cy siê rozproszeniem kompetencyjnym i rozproszeniem zadañ, wy-
maga pilnej reformy przede wszystkim o charakterze prawno-ustrojowym,
polegaj¹cej g³ównie na uporz¹dkowaniu instytucjonalnych powi¹zañ kom-
petencyjnych. Cel ten mo¿na osi¹gn¹æ poprzez skupienie jak najszerszej
grupy rozproszonych zadañ i kompetencji w ujednoliconej strukturze insty-
tucjonalnej.

Odpowiedzi¹ na tak postawion¹ diagnozê jest koncepcja reformy prze-
widuj¹ca powstanie nowej jednostki organizacyjnej – Pañstwowej Agencji
Ochrony Œrodowiska. Jej za³o¿eniem jest optymalizacja kosztów funkcjono-
wania ca³ego systemu, polegaj¹ca na czêœciowym ograniczeniu finansowania
zadañ ze œrodków bud¿etowych i zast¹pieniu ich œrodkami z innych Ÿróde³,
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22 Tam¿e, s. 80-82.
23 D. Lebowa, K. Popik-Chor¹¿y, Zadania i kompetencje organów ochrony œrodowiska po reformie
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ciñska, M. Niedzió³ka, R. Stec, D. Strus (red.), Administracja publiczna – cz³owiek a ochrona œrodo-
wiska, Warszawa 2011, s. 372.



w tym generowanymi w wyniku dzia³alnoœci Agencji Ochrony Œrodowiska.
Celem reformy jest przede wszystkim zapewnienie wiêkszej efektywnoœci
organizacyjnej i finansowej wykonywania zadañ publicznych w dziedzinie
ochrony œrodowiska poprzez wdro¿enie systemu zarz¹dzania œrodowiskiem
oraz systemow¹ zmianê zakresu zadañ, zasad funkcjonowania i sposobów
finansowania s³u¿b ochrony œrodowiska w nowym kszta³cie, przy pe³nym
wykorzystaniu istniej¹cego potencja³u kadrowego i zaplecza technicznego26.

Czêœæ kompetencji zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ ochrony œrodowiska
jest realizowana przez organy wykonawcze jednostek samorz¹du teryto-
rialnego. Taka koncepcja struktury instytucjonalnej ochrony œrodowiska
mo¿e budziæ zastrze¿enia z punktu widzenia oceny jej skutecznoœci, ekono-
micznoœci, sprawnoœci, korzystnoœci dzia³ania. Nie zawsze bowiem urz¹d
organu wykonawczego bêdzie dysponowa³ kadrami posiadaj¹cymi odpo-
wiednie kwalifikacje merytoryczne. Dlatego czêœæ rozstrzygniêæ cechuje
niski poziom merytoryczny, co skutkuje czêsto uchyleniem rozstrzygniêcia
i przekazaniem sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego roz-
patrzenia. Powsta³e w ten sposób opóŸnienia o kilka, a nawet kilkanaœcie
miesiêcy, pozostaj¹ w sprzecznoœci z zasad¹ skutecznoœci czy sprawnoœci
dzia³ania organów administracji ochrony œrodowiska27.

W postulatach dotycz¹cych funkcjonowania s³u¿b ochrony œrodowiska
pojawiaj¹ siê odwo³ania do efektywnoœci, skutecznoœci, sprawnoœci, korzyst-
noœci, ekonomicznoœci, a wiêc terminów zwi¹zanych z jakoœci¹ i zarz¹dza-
niem. Nowe wyzwania po³o¿one przed s³u¿bami powoduj¹ koniecznoœæ
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26 M. Rudnicki, Zarys koncepcji reformy s³u¿b ochrony œrodowiska w kontekœcie nowych wyzwañ
gospodarczych, [w:] J. Ciechanowicz - McLean, T. Bojar-Fija³kowski (red.), Prawo ochrony œrodo-
wiska jako warunek prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, Gdañsk 2009, s. 16-17, M. Rudnicki,
Koncepcja reformy s³u¿b ochrony œrodowiska, [w:] M. Rudnicki (red.), Organizacja ochrony œrodowiska,
Lublin 2011, s. 135-146, A. Sarota, S³u¿ba cywilna a polityka w obszarze ochrony œrodowiska, „Kwar-
talnik Prawa Publicznego” 2008, nr 3-4, s. 210-228, M. Tabernacka, Prawid³owoœæ kszta³towania
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s. 90-94.

27 G. Dobrowolski, Propozycja reformy instytucjonalnej ochrony œrodowiska, [w:] M. Górski,
J. Buchciñska, M. Niedzió³ka, R. Stec, D. Strus (red.), dz. cyt., s. 99-103; Autor proponuje utwo-
rzenie organu, który móg³by przyj¹æ nazwê „powiatowej agencji ochrony œrodowiska”, na czele
której móg³by staæ np. dyrektor agencji. Organ wykonywa³by wiêkszoœæ kompetencji wykony-
wanych obecnie przez organy wykonawcze jednostek samorz¹du terytorialnego oraz kompe-
tencje regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska. Nale¿a³oby powo³aæ organ wy¿szej instan-
cji w³aœciwy do rozstrzygania œrodków zaskar¿ania od rozstrzygniêæ dyrektora powiatowej
agencji ochrony œrodowiska. Na sprawnoœæ dzia³ania administracji publicznej w zakresie ochro-
ny œrodowiska mo¿e mieæ wp³yw otwarcie siê na dialog z przedstawicielami organizacji ekolo-
gicznych: P. Bartoszek, Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych z organami pañstwowymi na przy-
k³adzie organizacji ekologicznych, [w:] J. Wo³ejszo, A. Letkiewicz (red.), Public Management.
Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu, II Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowa, Tom 1, Szczytno 2011, s. 23-34.



czerpania z dorobku nauk o zarz¹dzaniu. Rozwa¿anie problematyki ochrony
œrodowiska i nauk o zarz¹dzaniu daje asumpt do kolejnych przemyœleñ
o interdyscyplinarnoœci poruszanych zagadnieñ. Scharakteryzowane
obszary, w których mog¹ zostaæ wykorzystane za³o¿enia i instrumenty nauk
o zarz¹dzaniu oraz sposoby dzia³ania z nimi zwi¹zane, maj¹ charakter
przyk³adowy. Wskazuj¹ jednak na wieloaspektowoœæ poruszanych kwestii.
Dok³adna analiza poszczególnych rozwi¹zañ w³aœciwych dla zarz¹dzania
jakoœci¹ daje odpowiedŸ, czy i w jakim zakresie mo¿liwe jest ich zastoso-
wanie w ochronie œrodowiska.

THE APPLICABILITY OF QUALITY MANAGEMENT IN ENVIRONMENTAL
PROTECTION. SELECTED PROBLEMS

S u m m a r y

Changes occurring in public administration, including the environmental
administration, increasingly seek to enhance the quality and efficiency of the ad-
ministrative routine. Once put in place, the pro-quality approach entails the ap-
plication of quality management mechanisms, both in terms of goal-setting, strat-
egy development and the impact on the overall operations of administrative
structures. Resort to the discipline of management is determined by the interdis-
ciplinary nature of environmental action, and the scope of the use of quality
management methods should correspond to binding legislation.
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íèñòðàöèè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, âñå ÷àùå ïîä÷åðêèâàþò âàæíîñòü êà-
÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè â ðàáîòå àäìèíèñòðàòèâíûõ ñòðóêòóð. Ðåàëèçàöèÿ
ïðîêà÷åñòâåííîãî ïîäõîäà ïîçâîëÿåò ïðèìåíÿòü ìåõàíèçìû óïðàâëåíèÿ êà÷åñ-
òâîì, êàê â îáëàñòè îáîçíà÷åíèÿ öåëåé, ñòðàòåãèé äåÿòåëüíîñòè, òàê è âëèÿíèÿ
íà ôóíêöèîíèðîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ñòðóêòóð. Èñïîëüçîâàíèå äîñòèæå-
íèÿ íàóêè îá óïðàâëåíèè ñâÿçàíî ñ ìåæäèñöèïëèíàðíîñòüþ ïðåäïðèíèìàå-
ìûõ äåéñòâèé ïî çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû, à ñôåðó èñïîëüçîâàíèÿ ìåòîäîâ
óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü â êîíòåêñòå äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà.
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TOMASZ KISZKA* 0

OCHRONA PRAWA W£ASNOŒCI W ŒWIETLE

DEKRETU PKWN O PRZEPROWADZENIU

REFORMY ROLNEJ Z DNIA 6 WRZEŒNIA 1944 ROKU

Jedn¹ z podstawowych wartoœci porz¹dku normatywnego w pañstwie
prawnym jest bezpieczeñstwo prawne polegaj¹ce na pewnoœci, ¿e prawa
podmiotowe uzyskane zgodnie z przepisami ustawy nie zostan¹ w sposób
niespodziewany i bez uzasadnionej racji przez prawodawcê zniesione lub
ograniczone. Prawo, które jest niepewne, nie spe³nia wymagañ, jakie s¹
stawiane ustawodawstwu w pañstwie okreœlanym mianem pañstwa praw-
nego1.

Prawo do w³asnoœci, zwane równie¿ prawem do wolnoœci maj¹tkowej2,
nale¿y zaliczyæ do podstawowych praw cz³owieka, a stosunek do niej jest
jednym z wyznaczników ustroju pañstwa. W³asnoœæ jest rzeczowym pra-
wem podmiotowym stanowi¹cym najszersz¹, prawn¹ formê korzystania
z rzeczy w œcis³ym tego s³owa znaczeniu3. Ma ona charakter bezwzglêdny,
odnosi swój skutek wobec wszystkich4.

Prawo w³asnoœci sta³o siê przedmiotem silnej ingerencji w³adz pañstwo-
wych okresu powojennego. Dokonuj¹ce siê wówczas przeobra¿enia ustroju
politycznego i spo³eczno -gospodarczego w Polsce opiera³y siê pocz¹tkowo
miêdzy innymi na takich has³ach, jak reforma rolna czy nacjonalizacja
przemys³u. Krajowa Rada Narodowa ustaw¹ z dnia 21 lipca 1944 r. powo³a³a
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) jako tymczasow¹ w³adzê

S T U D I A P R A W N I C Z E K U L
3-4 (47-48) 2011

0* Dr, radca prawny, Lublin.
1 T. Zieliñski, Ochrona praw nabytych – zasada pañstwa prawnego, „Pañstwo i Prawo” 1992, nr 3,

s. 3.
2 L. Garlicki, Normatywna wartoœæ ustawy zasadniczej, [w:] M. Wyrzykowski (red.), Konsty-

tucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa 2001, s. 29.
3 E. Gniewek, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006, s. 285.
4 Z. Straus, Prawo w³asnoœci, [w:] E. £abêcka (red.), Szko³a Praw Cz³owieka, Warszawa 1996,

s. 229.



wykonawcz¹5. Uzasadniaj¹c wzglêdami tocz¹cej siê wojny na ziemiach
polskich i wynikaj¹cymi st¹d utrudnieniami w dzia³alnoœci cia³ ustawodaw-
czych, Krajowa Rada Narodowa ustali³a tryb wydawania dekretów z moc¹
ustawy we wszystkich sprawach, dla których unormowania przewidziana
by³a przez Konstytucjê z 17 marca 1921 r. forma ustawy6. Manifest PKWN
g³osi³, i¿ Krajowa Rada Narodowa i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
dzia³aj¹ na podstawie Konstytucji RP z 17 marca 1921 r., jako jedynie
obowi¹zuj¹cej konstytucji legalnej, uchwalonej prawnie7. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e Konstytucja RP z 1921 r. gwarantowa³a ochronê wszelkiej w³asnoœci, co
stanowi³o jedn¹ z najwa¿niejszych podstaw ustroju spo³ecznego i porz¹dku
prawnego8.

Wydany przez PKWN dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej z dnia
6 wrzeœnia 1944 r. dawa³ w³adzom pañstwowym legitymacjê do prze-
prowadzenia zmian w stanie w³asnoœciowym maj¹tków ziemskich9. Jako
motyw spo³eczno-gospodarczy przeprowadzenia reformy rolnej ówczesny
prawodawca poda³ d¹¿enie do budowy ustroju rolnego opartego na silnych,
zdrowych i zdolnych do wydatnej produkcji gospodarstwach, stanowi¹cych
prywatn¹ w³asnoœæ ich posiadaczy10. Zasadnicz¹ rolê, w tym zakresie, odgry-
wa³y równie¿ motywy polityczne przedmiotowego dekretu. Reforma rolna
mia³a na celu likwidowaæ obszarnictwo jako klasê spo³eczn¹ oraz czyniæ
zadoœæ uczuciom patriotycznym i antyfaszystowskim spo³eczeñstwa pol-
skiego11. Wskazywano równie¿, i¿ pod pojêciem reformy rolnej nale¿y
rozumieæ ca³oœæ przebudowy ustroju rolnego, czyli kszta³towanie ustroju
rolnego w sposób celowy spo³ecznie12. Warto dodaæ, i¿ ju¿ w okresie
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5 Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
(Dz. U. Nr 1, poz.1). Zgodnie z preambu³¹ tego aktu, PKWN stanowi tymczasow¹ w³adzê
wykonawcz¹ dla kierowania walk¹ wyzwoleñcz¹ narodu, zdobycia niepodleg³oœci i odbudowy
pañstwowoœci polskiej.

6 Art. 1 ustawy z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów
z moc¹ ustawy (Dz. U. Nr 1, poz. 3 z póŸn. zm.), cytowana dalej jako ustawa o tymczasowym
trybie wydawania dekretów z moc¹ ustawy. Zgodnie z art. 1 lit. a) tego aktu, dekrety z moc¹
ustawy wydawane by³y przez PKWN.

7 Manifest PKWN okreœla³ Konstytucjê RP z 23 kwietnia 1935 r. jako „bezprawn¹ i faszys-
towsk¹”.

8 Art. 99 ustawy z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 44,
poz. 267 z póŸñ. zm.), stanowi miêdzy innymi, i¿ Rzeczpospolita Polska dopuszcza tylko
w wypadkach ustaw¹ przewidzianych, zniesienie lub ograniczenie w³asnoœci, czy to osobistej,
czy to zbiorowej, ze wzglêdów wy¿szej u¿ytecznoœci, za odszkodowaniem.

9 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 wrzeœnia 1944 r. o przepro-
wadzeniu reformy rolnej (Dz. U. Nr 4, poz. 17 z póŸn. zm.), cytowany dalej jako dekret
o reformie rolnej.

10 Art. 1 dekretu o reformie rolnej.
11 R. Budzinowski, Przymusowe przejmowanie nieruchomoœci rolnych, Warszawa 1985, s. 84.
12 F. Longschamps, Prawo agrarne, Warszawa 1949, s. 33.



II Rzeczypospolitej przeprowadzano reformê roln¹, jednak¿e by³a ona opar-
ta na odmiennych zasadach ni¿ ta realizowana po wojnie13. Zagadnienie to
regulowa³a ustawa o wykonaniu reformy rolnej z 1925 r.14.

Nale¿y wskazaæ, i¿ prowadzona nacjonalizacja w odbudowuj¹cej siê
z gruzów Polsce nie ogranicza³a siê tylko do realizowanej w latach 1944-1958
reformy rolnej. Narzucony system komunistyczny wymusza³ prowadzenie
nacjonalizacji na wielu p³aszczyznach odradzaj¹cego siê pañstwa15. Jed-
nak¿e to reforma rolna, z uwagi na jej gwa³townoœæ i skalê oddzia³ywania,
mo¿e byæ uznana za reprezentatywny przyk³ad aktu nacjonalizacyjnego,
w du¿ej mierze zmieniaj¹cego stan w³aœcicielski maj¹tków ówczesnej Polski.
Nieruchomoœci ziemskie stanowi³y a¿ 56% ogó³u maj¹tku przejêtego przez
pañstwo po II wojnie œwiatowej. Nastêpne w kolejnoœci by³y nieruchomoœci
miejskie, bo a¿ 23%, nastêpnie lasy 10% i zak³ady przemys³owe 3,8%16.

Nacjonalizacja uznawana jest za jeden z administracyjnoprawnych spo-
sobów nabycia prawa. Wynika to z faktu, i¿ do przejœcia prawa w trybie
nacjonalizacji nie dochodzi wskutek porozumienia siê zainteresowanych
stron, ale w rezultacie w³adczej ingerencji pañstwa. Przy tym sposobie
przejœcia prawa nie wystêpuj¹ równorzêdne i równoprawne podmioty.
Przejœcie mienia dokonuje siê bez zgody zainteresowanego17. M. Zimmer-
man zdefiniowa³ nacjonalizacjê jako generalne zniesienie danej kategorii
praw, przez co dane prawo podmiotowe traci podstawê i gaœnie. Natomiast
sytuacjê, w której pañstwo odbiera prawo w indywidualnym przypadku, bez
odszkodowania, okreœli³ jako konfiskatê18. Podobnie wypowiada siê J. Pru-
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13 Zdaniem W. Su³kowskiej, reforma rolna by³a oparta na istniej¹cym porz¹dku prawnym,
bez naruszania fundamentalnych zasad istniej¹cego ustroju politycznego i spo³ecznego. Tym-
czasem po 1944 r., mieliœmy do czynienia nie z reform¹ roln¹, ale de facto i de iure wyw³aszczaniem
dotychczasowych w³aœcicieli bez odszkodowania, zob. W. Su³kowska, Dyskusja nad kierunkami
przebudowy systemu agrarnego w Polsce (1918-1939), Kraków 1993, s. 10.

14 Ustawa z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz.U. z 1926 r. Nr 1, poz. 1
z póŸn. zm.), cytowana dalej jako ustawa o wykonaniu reformy rolnej z 1925 r.

15 Nale¿y wymieniæ miêdzy innymi ustawê z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejêciu na w³asnoœæ
Pañstwa podstawowych ga³êzi gospodarki narodowej (Dz.U. Nr 3, poz. 17 z póŸn. zm.), dekret
z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejêciu niektórych lasów na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa (Dz.U. 1944,
Nr 15, poz. 82 z póŸn. zm.) cytowany dalej jako dekret o przejêciu niektórych lasów na w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa, ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o przejœciu na w³asnoœæ pañstwa niektórych
lasów i innych gruntów samorz¹dowych (Dz.U. Nr 57, poz. 456 z póŸn. zm.), dekret z dnia
26 paŸdziernika 1945 r. o w³asnoœci i u¿ytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U.
Nr 50, poz. 279), dekret z dnia 6 wrzeœnia 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem
Odzyskanych i by³ego Wolnego Miasta Gdañska (Dz.U. Nr 49, poz. 279).

16 K. Dobrzeniecki, Reprywatyzacja - problem nadal nierozwi¹zany, „Infos” 2010, nr 6, tekst
dostêpny na stronie www.parl.sejm.gov.pl.[dostêp: 7 kwietnia 2011 r.].

17 K. Osajda, Nacjonalizacja i reprywatyzacja, Warszawa 2009, s. 3.
18 M. Zimmermann, Wyw³aszczenie, Studium z dziedziny prawa publicznego, Lwów 1933, s. 98,

cyt. za R. Budzinowski, dz. cyt., s. 61.



szyñski, który stwierdza, ¿e przejmowanie nieruchomoœci zwane eufemis-
tycznie nacjonalizacj¹ lub wyw³aszczeniem by³o w istocie konfiskat¹, nie zaœ
wyw³aszczeniem, gdy¿ z t¹ drug¹ form¹ pozbawienia praw w³aœcicielskich
wi¹¿e siê zawsze prawo do s³usznego odszkodowania19.

Dekret o reformie rolnej stanowi³ niejako akt legitymuj¹cy ówczesn¹
w³adzê pañstwow¹ do przymusowego przejmowania maj¹tków ziemskich,
co do zasady bez ¿adnej rekompensaty. Reforma rolna w oparciu o ten
dekret mia³a byæ przeprowadzona dwuetapowo. Po pierwsze, nale¿a³o do-
konaæ przejêcia maj¹tku na rzecz Skarbu Pañstwa, by nastêpnie dokonaæ
jego podzia³u pomiêdzy podmioty uprawnione, wed³ug zasad okreœlonych
w tym akcie prawnym. Pañstwo nie by³o nastêpc¹ prawnym dotychczaso-
wego w³aœciciela. Miêdzy prawem w³asnoœci pañstwa a prawem w³asnoœci
dotychczasowego w³aœciciela by³ brak szczególnej zale¿noœci. Pañstwo naby-
wa³o nieruchomoœci w sposób pierwotny. Przedmiotem nabycia nie by³o
prawo w³asnoœci, lecz przedmiot tego prawa tj. nieruchomoœæ20. W doktrynie
wskazuje siê ponadto, i¿ temu dekretowi przyœwieca³ równie¿ trzeci cel,
jakim by³o przeciwdzia³anie odradzaniu siê gospodarstw obszarniczych21.
Dekret precyzowa³, jakie zadania wchodz¹ w zakres realizowanej za jego
pomoc¹ reformy rolnej22. Zadania te mia³y jednoczeœnie wyznaczaæ kierunki
przeprowadzenia tej reformy.

Niew¹tpliwie wejœcie w ¿ycie dekretu o reformie rolnej w 1944 r.
w sposób istotny zmieni³o dotychczasowy obraz prawnej ochrony w³asnoœci,
a ponadto wywo³a³o bezpoœrednie skutki w sferze cywilnoprawnej. Nale¿y
wskazaæ, i¿ okres wprowadzania nowego ustroju oraz reform z tym zwi¹za-
nych to czas, gdy w Polsce obowi¹zuj¹ wci¹¿ ró¿ne porz¹dki prawne,
pozosta³e po pañstwach zaborczych, a zatem ró¿ne przepisy prawa cywil-
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19 J. Pruszyñski, Prawa w³asnoœci do mienia skonfiskowanego w trybie dekretu z dnia 6 wrzeœnia
1944 r. o reformie rolnej, „Przegl¹d S¹dowy” 2002, nr 10, s. 97.

20 R. Budzinowski, dz. cyt., s. 119-131.
21 A. Oleszko, Problematyka w³asnoœciowa w œwietle reformy oraz uporz¹dkowania spraw zwi¹za-

nych z reform¹ roln¹ i osadnictwem, „Rejent” 1996, nr 11, s. 33.
22 Art. 1 ust. 2 dekretu o reformie rolnej, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w dniu wejœcia

w ¿ycie, stanowi³, i¿ reforma rolna obejmuje upe³norolnienie istniej¹cych gospodarstw o po-
wierzchni poni¿ej 5 hektarów u¿ytków rolnych. Nieruchomoœci przejête mia³y byæ przezna-
czone na tworzenie nowych samodzielnych gospodarstw rolnych dla bezrolnych, robotników
i pracowników rolnych oraz drobnych dzier¿awców. Przeprowadzenie reformy rolnej obej-
mowa³o tak¿e tworzenie w pobli¿u miast i oœrodków przemys³owych gospodarstw dla pro-
dukcji ogrodniczo-warzywniczej, kolonii ogródków dzia³kowych robotniczych, urzêdniczych
i rzemieœlniczych oraz zarezerwowanie odpowiednich terenów dla szkó³ oraz poddanych
zarz¹dowi pañstwowemu lub samorz¹dowemu oœrodków dla podniesienia kultury rolnej,
wytwórczoœci nasiennej, hodowlanej oraz przemys³u rolnego. Ponadto, na mocy nowelizacji
dekretu z dnia 19 stycznia 1945 r., dodano kolejny cel reformy, tzn. zarezerwowanie odpo-
wiednich terenów pod rozbudowê miast, kolonii mieszkaniowych i ogródków dzia³kowych
oraz terenów na potrzeby wojskowe, komunikacji publicznej lub melioracji.



nego23. Obowi¹zywanie w chwili wejœcia w ¿ycie dekretu o reformie rolnej
ró¿nych systemów prawnych mia³o swoje istotne znaczenie z punktu widze-
nia prawid³owego stosowania samego dekretu. Nieuwzglêdnienie odrêb-
noœci prawnych, jakie wynika³y z poszczególnych porz¹dków prawnych
w stosunkach prawno-rzeczowych, istniej¹cych przed wejœciem w ¿ycie
dekretu, skutkowaæ mog³o nieuzasadnion¹ ingerencj¹ w uprawnienia
w³aœcicielskie.

Wszelkie rozwa¿ania na temat poszczególnych regulacji prawnych de-
kretu o reformie rolnej nale¿y poprzedziæ wyjaœnieniem, czy mo¿na go
uznaæ za akt prawny, wydany przez organ konstytucyjnie do tego powo-
³any. Zagadnieniem tym zaj¹³ siê Trybuna³ Konstytucyjny w 2001 r.24.
W przyjêtym stanowisku Trybuna³ wskaza³, i¿ sprawa legalnoœci dzia³ania
w³adz pañstwowych narzuconych Polsce w 1944 r. nale¿y dziœ do sfery ocen
historycznych i politycznych. Brak konstytucyjnej legitymacji takich orga-
nów jak PKWN, KRN, Rz¹d Tymczasowy, a tak¿e w¹tpliwa legitymacja
póŸniej istniej¹cych organów, nie mo¿e nieœæ konsekwencji w postaci igno-
rowania faktu, ¿e efektywnie wykonywa³y one w³adzê pañstwow¹. Z uwagi
na treœæ art. 2 dekretu o reformie rolnej, przew³aszczenie nast¹pi³o z mocy
prawa ju¿ w chwili jego wejœcia w ¿ycie25. Trybuna³ Konstytucyjny stwier-
dzi³, i¿ moc prawna art. 2 dekretu wyczerpa³a siê wraz z realizacj¹ celu tego
przepisu, tj. przejêciem wskazanych nieruchomoœci. Przepis ten utraci³ ju¿
moc obowi¹zuj¹c¹ i jako nieobowi¹zuj¹cy przepis nie mo¿e byæ przed-
miotem badania pod wzglêdem jego konstytucyjnoœci26. Tym samym Trybu-
na³ odmówi³ rozstrzygniêcia w tym przedmiocie. Nale¿y jednak podkreœliæ,
i¿ art. 2 ust. 1 lit. e dekretu o reformie rolnej by³ i wci¹¿ jest podstaw¹ prawn¹,
w oparciu o któr¹ s¹dy oraz organy administracji publicznej rozstrzygaj¹
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23 W zale¿noœci od tego, pod jakim zaborem by³ wczeœniej okreœlony teren Polski, obo-
wi¹zywa³y przepisy odpowiedniego kodeksu cywilnego. Chodzi miêdzy innymi o przepisy
Kodeks Napoleona, Kodeksu cywilnego austriackiego, Kodeksu cywilnego niemieckiego, Zwo-
du Praw Cesarstwa Rosyjskiego oraz Kodeksu cywilnego Królestwa Wêgierskiego. Z dniem
wejœcia w ¿ycie dekretu z dnia 11 paŸdziernika 1946 r. Przepisy wprowadzaj¹ce prawo rzeczowe
i prawo o ksiêgach wieczystych (Dz. U. Nr 57, poz. 321 z póŸn. zm.) tj., z dniem 1 stycznia 1947 r.,
zosta³y uchylone dotychczas obowi¹zuj¹ce akty prawne, wywodz¹ce siê z ró¿nych porz¹dków
prawnych.

24 Zob. Skarga konstytucyjna w sprawie stwierdzenia niezgodnoœci art. 2 ust. 1 lit. e dekretu
o reformie rolnej z art. 2, art. 21, art. 64 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt SK
5/01, Lex Polonica nr 355030).

25 Zgodnie z art. 2 dekretu o reformie rolnej, wszystkie nieruchomoœci ziemskie wymienione
w tym przepisie przechodz¹ bezzw³ocznie na rzecz Skarbu Pañstwa.

26 Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e nie istniej¹ przes³anki do zastosowania art. 39 ust. 3
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 102, poz. 643 z póŸn.
zm.), który uprawnia do wydania rozstrzygniêcia o konstytucyjnoœci normy prawnej, która co
prawda obecnie ju¿ nie obowi¹zuje, lecz wydanie orzeczenia jest konieczne ze wzglêdu na
ochronê konstytucyjnych wolnoœci i praw.



sprawy dotycz¹ce legalnoœci przejêcia nieruchomoœci ziemskich. A zatem,
dokonuj¹ odmiennej interpretacji mocy obowi¹zuj¹cej tego aktu prawnego,
ni¿ tego dokona³ Trybuna³ Konstytucyjny27. Podsumowuj¹c, nale¿y
wskazaæ, i¿ brak rozstrzygniêcia Trybuna³u o konstytucyjnoœci przy-
wo³anego powy¿ej przepisu stanowi poœrednio usankcjonowanie samego
dekretu o reformie rolnej i skutków prawnych, jakie on wywo³a³ w stanie
w³aœcicielskim. W zwi¹zku z powy¿szym, wobec wy³¹cznej kompetencji
Trybuna³u Konstytucyjnego do orzekania o zgodnoœci z Konstytucj¹ aktów
prawnych28, nale¿y uznaæ, i¿ dekret o reformie rolnej swoim wejœciem
w ¿ycie wywo³a³ okreœlone skutki, które wci¹¿ podlegaj¹ ochronie prawnej.
Z tego powodu przepisy dekretu o reformie rolnej pozostaj¹ wci¹¿ w obo-
wi¹zuj¹cym systemie prawa jako podstawa ukszta³towanych przez nie sto-
sunków prawnych i s¹ w³aœciwe do oceny, czy w konkretnym wypadku
wywo³a³y przewidziane w nich skutki prawne29.

Niemniej jednak nale¿y wskazaæ, i¿ istniej¹ pewne racje, które obecnie
podwa¿aj¹ zasadnoœæ negowania mocy prawnej dekretu o przeprowadzeniu
reformy rolnej. Wskazuje siê, i¿ pomimo jurydycznych u³omnoœci dekretu,
stabilnoœæ stosunków prawnych i spo³ecznych, ukszta³towanych w wyniku
przeprowadzenia reformy rolnej, jest wartoœci¹ wymagaj¹c¹ ochrony30.
Up³yw czasu, z punktu widzenia prawa nieobojêtny, nada³ trwa³oœæ zmia-
nom w strukturze w³asnoœci nieruchomoœci i obecnie stanowi¹ one podstawê
ekonomicznej i spo³ecznej egzystencji znacznej czêœci spo³eczeñstwa. Na-
le¿y nadmieniæ, i¿ obecny ustawodawca równie¿ respektuje skutki, jakie
wywo³a³ dekret o reformie rolnej31.
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27 Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku z dnia 10 stycznia 2011 r. (sygn. akt I OPS 3/10,
Lex Polonica nr 2440069), stwierdzi³, ¿e dekret o reformie rolnej, jako ¿e nie zosta³ nigdy
derogowany przez prawodawcê, nie utraci³ mocy obowi¹zuj¹cej i stanowi w dalszym ci¹gu
element prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego.

28 S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 24 paŸdziernika 2003 r. (sygn. akt IV CK 188/03, Lex
Polonica nr 1632213), wskaza³, i¿ w³adza s¹downicza nie ma kompetencji do uznania bez-
prawnoœci przepisów dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Zgodnie z art. 178 Konstytucji
RP s¹dy s¹ zobowi¹zane stosowaæ przepisy ustaw, natomiast art. 193 Konstytucji RP stanowi, i¿
ka¿dy s¹d mo¿e przedstawiæ Trybuna³owi Konstytucyjnemu pytanie prawne, co do zgodnoœci
aktu normatywnego z Konstytucj¹, ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi lub ustaw¹,
je¿eli od odpowiedzi na pytanie prawne zale¿y rozstrzygniêcie sprawy tocz¹cej siê przed
s¹dem. WyraŸnie wynika z tego przekazanie kompetencji w tym przedmiocie Trybuna³owi
Konstytucyjnemu. Oznacza to obowi¹zek stosowania przez s¹dy obowi¹zuj¹cych przepisów
ustaw, dopóki orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego o ich niezgodnoœci z Konstytucj¹ nie
usunie takiego przepisu z obiegu prawnego.

29 Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 16 listopada 2004 r., sygn. akt III CK 322/04, Lex nr 585800.
30 Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 13 lutego 2003 r., sygn. akt III CKN 1492/00, Lex Polonica

nr 362953.
31 Art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tj. Dz. U. z 2000

r. Nr 46, poz. 543 z póŸn. zm.) stanowi, i¿ przepisu art. 34 ust. 1 pkt 2 tej ustawy nie stosuje siê do



Zgodnie z art. 2 dekretu o reformie rolnej32 na cele reformy rolnej
przeznaczone zosta³y nieruchomoœci ziemskie stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa z jakiegokolwiek tytu³u, nieruchomoœci bêd¹ce w³asnoœci¹ oby-
wateli Rzeszy Niemieckiej i obywateli polskich narodowoœci niemieckiej,
nieruchomoœci bêd¹ce w³asnoœci¹ osób skazanych prawomocnie za zdradê
stanu, za pomoc udzielon¹ okupantom ze szkod¹ dla pañstwa lub
miejscowej ludnoœci, wzglêdnie za inne przestêpstwa przewidziane w dekre-
cie PKWN z dnia 12 wrzeœnia 1944 r.33, a tak¿e nieruchomoœci skonfiskowane
z jakichkolwiek innych prawnych przyczyn.

Ostatnia, niewymieniona powy¿ej kategoria nieruchomoœci ziemskich
podlegaj¹cych przejêciu w oparciu o art. 2 dekretu o reformie rolnej, ze
wzglêdu na swój szeroki zakres zastosowania oraz liczne kontrowersje, jakie
wywo³uje jej interpretacja, zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Zgodnie z art. 2
ust. 1 lit. e dekretu, przejêciu podlega³y nieruchomoœci ziemskie stanowi¹ce
w³asnoœæ albo wspó³w³asnoœæ osób fizycznych lub prawnych, je¿eli ich
rozmiar ³¹czny przekracza³ b¹dŸ 100 ha powierzchni ogólnej, b¹dŸ 50 ha
u¿ytków rolnych, a na terenie województw poznañskiego, pomorskiego
i œl¹skiego, jeœli ich rozmiar ³¹czny przekracza³ 100 ha powierzchni ogólnej,
niezale¿nie od wielkoœci u¿ytków rolnych tej powierzchni. Dla zastosowania
tego przepisu bez znaczenia by³o, z ilu wyodrêbnionych prawnie nie-
ruchomoœci sk³ada³ siê maj¹tek ziemski, w przypadku, gdy jako ca³oœæ
gospodarcza przekracza³ ustalone powy¿ej normy obszarowe34. Nale¿y jed-
nak podkreœliæ, i¿ w przypadku maj¹tku ziemskiego przekraczaj¹cego 50 ha
powierzchni prawodawca warunkowa³ jego przejêcie od tego, czy po-
wierzchnia samych u¿ytków rolnych w tym maj¹tku spe³nia tê w³aœnie
normê obszarow¹. A zatem w przypadku maj¹tku ziemskiego przekra-
czaj¹cego jako ca³oœæ 50 ha, w którym jednak suma u¿ytków rolnych nie
przekracza³a tej wielkoœci, dekret o reformie rolnej nie móg³ mieæ zastoso-
wania. Jest to istotne, gdy¿ wyw³aszczenie nieruchomoœci ziemskich, w któ-
rych suma u¿ytków rolnych nie przekracza³a 50 ha, stanowi³oby podstawê
do wyst¹pienia z uzasadnionym roszczeniem o zwrot ca³ego przejêtego
maj¹tku, z uwagi na niepodleganie pod dekret. Natomiast w przypadku
nieruchomoœci ziemskich, których rozmiar ³¹czny przekracza³ 100 ha po-
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nieruchomoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b dekretu PKWN z dnia 6 wrzeœnia 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej, który nadaje pierwszeñstwo by³ym w³aœcicielom w nabyciu
nieruchomoœci zbywanych przez Skarb Pañstwa i jednostki samorz¹du terytorialnego.

32 Dekret w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w chwili wejœcia w ¿ycie, tj. w dniu 13 wrzeœnia
1944 r.

33 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wy-
miarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znêcania siê nad
ludnoœci¹ cywiln¹ i jeñcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego, Dz.U. Nr 4, poz. 16 z póŸn. zm.

34 Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 19 marca 1998 r., sygn. akt IV SA
1045/1997, Lex nr 45950.



wierzchni ogólnej, dekret bezwarunkowo je obejmowa³, niezale¿nie od
wielkoœci samych u¿ytków rolnych w tej ogólnej powierzchni. Warto nad-
mieniæ, i¿ powy¿szy przepis nie obejmowa³ lasów, a zatem nie móg³ stanowiæ
podstawy prawnej dla przejêcia ich na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Wy-
w³aszczenie lasów nastêpowa³o na podstawie odrêbnego aktu prawnego35.
Jednak¿e w ówczesnej praktyce przyjmowano, ¿e przejêcie obejmowa³o nie
tylko grunty u¿ytkowane rolniczo, ale tak¿e grunty leœne, wchodz¹ce
w sk³ad maj¹tków ziemskich. Twierdzono bowiem, ¿e skoro nieruchomoœci
ziemskie obejmuj¹ce grunty u¿ytkowane rolniczo i obszary leœne przekra-
czaj¹ce okreœlone normy obszarowe przesz³y na w³asnoœæ pañstwa w ca³oœci,
to przesz³y na jego rzecz tak¿e lasy i grunty leœne znajduj¹ce siê na obszarze
tych nieruchomoœci36. Zatem w przypadku wyw³aszczenia maj¹tku ziem-
skiego, w ramach którego pañstwo przejê³o równie¿ las, niew¹tpliwie nale-
¿a³oby rozwa¿yæ, czy takie zaw³aszczenie lasu by³o prawnie skuteczne, oraz
czy powierzchnia przejêtych lasów nie decydowa³a o przekroczeniu norm
obszarowych wskazanych w dekrecie o reformie rolnej, uzasadniaj¹cych
przejêcie ca³ego maj¹tku ziemskiego. W sytuacji, gdy w znacjonalizowanym
gospodarstwie rolnym to powierzchnia przejêtych lasów warunkowa³a
spe³nienie norm obszarowych z powy¿szego przepisu, powinno to stanowiæ
podstawê do zweryfikowania zasadnoœci przejêcia na rzecz Skarbu Pañstwa
nie tylko samego lasu, ale i ca³ego maj¹tku ziemskiego.

Wskazane normy obszarowe nie wyznacza³y dopuszczalnej górnej gra-
nicy ogólnej powierzchni nieruchomoœci rolnych na przysz³oœæ. Wyst¹pie-
nie, ju¿ po wejœciu w ¿ycie dekretu o reformie rolnej, zmian w stosunkach
w³asnoœciowych gruntów, które skutkowa³y powstaniem nieruchomoœci
ziemskich w takim rozmiarze powierzchni, który przekracza³ normy obsza-
rowe ustalone przez art. 2 ust. 1 lit. e dekretu, nie mog³o skutkowaæ
przejêciem takich nieruchomoœci na rzecz Skarbu Pañstwa na mocy tego
aktu nacjonalizacyjnego37. Wynika to z faktu, i¿ dekret o reformie rolnej
wywo³a³ skutek jednorazowy w postaci przejêcia okreœlonych nierucho-
moœci z dniem jego wejœcia w ¿ycie. Trybuna³ Konstytucyjny dokonuj¹c
wyk³adni art. 2 ust. 1 lit. e dekretu wskaza³, i¿ z woli ówczesnego ustawo-
dawcy, skutek przew³aszczenia nast¹pi³ z mocy samego prawa, w chwili
wejœcia w ¿ycie dekretu. Z tego powodu dekret nie móg³ obejmowaæ
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35 Zgodnie z dekretem o przejêciu niektórych lasów na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, nie
podlega³y przejêciu nieruchomoœci nie maj¹ce charakteru leœnego, b¹dŸ te¿ nieprzekraczaj¹ce
25 ha powierzchni.

36 W. Pawlak, Prawo rolne PRL, Warszawa 1980, s. 44, cyt. za E. Borkowska-Bagieñska,
W. Szafrañski (red.), Reformy rolne w Polsce miêdzywojennej i powojennej, Poznañ 2008, s. 76.

37 Uchwa³a Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 1996 r., sygn. akt W 15/95, Lex
Polonica nr 307529.



nieruchomoœci, które spe³ni³y powy¿sze normy obszarowe dopiero po dacie
jego wejœcia w ¿ycie.

Odnoœnie nieruchomoœci ziemskich, które przekracza³y powy¿ej wska-
zane dopuszczalne normy obszarowe, prawodawca przyj¹³, i¿ tylko podzia³
fizyczny i prawny praw maj¹tkowych rodziny dokonany przed 1 wrzeœnia
1939 r. bêdzie decydowa³, czy dana nieruchomoœæ ziemska nie bêdzie trak-
towana jako jedna nieruchomoœæ38. Nale¿y podkreœliæ znaczenie daty
1 wrzeœnia 1939 r. Zgodnie z art. 2 ust. 2 dekretu, za niewa¿ne zosta³y uznane
wszystkie prawne i fizyczne dzia³y nieruchomoœci ziemskich dokonane ju¿
po dniu 1 wrzeœnia 1939 r. W zwi¹zku z tym dokonuj¹c analizy prawi-
d³owoœci przejêcia nieruchomoœci ziemskiej nale¿y uwzglêdniaæ nie tyle stan
prawny z daty wyw³aszczenia, lecz stan prawny i faktyczny z dnia 1 wrzeœ-
nia 1939 r.39. To w³aœnie ta data by³a rozstrzygaj¹ca dla badania istnienia
przes³anki kwalifikuj¹cej dany maj¹tek do przejêcia na rzecz Skarbu Pañ-
stwa, tzn. czy w tej dacie nieruchomoœæ ziemska spe³nia³a powy¿sze normy
obszarowe, czy te¿ nie. Zaistnienie czynnika zmieniaj¹cego stan faktyczny
i prawny nieruchomoœci ziemskiej przed 1 wrzeœnia 1939 r. mog³o roz-
strzygaæ o zachowaniu uprawnieñ w³aœcicielskich, po tej dacie ju¿ nie.
Wyodrêbnienie prawne czêœci nieruchomoœci, skutkuj¹ce utrat¹ jego prze-
znaczenia rolniczego, dokonane przed t¹ dat¹, mog³o wy³¹czyæ spod dzia³a-
nia dekretu zarówno tê czêœæ wyodrêbnion¹, jak równie¿ nieruchomoœæ
wyodrêbniaj¹c¹. Dzia³o siê tak w przypadku, gdy podzia³ maj¹tku ziem-
skiego powodowa³, i¿ ani nieruchomoœæ wyodrêbniona, ani nieruchomoœæ
wyodrêbniaj¹ca nie spe³nia³y ju¿ powy¿ej wskazanych norm obszarowych40.
Nieuwzglêdnienie powy¿szego przy dokonywaniu przejêcia nieruchomoœci
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38 Art. 2 ust.2 dekretu o reformie rolnej, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w chwili wejœcia
w ¿ycie dekretu, tj. w dniu 13 wrzeœnia 1944 r. Po nowelizacji dekretu z dnia 19 stycznia 1945 r.
przyjêto, i¿ podzia³ prawny lub fizyczny samej nieruchomoœci sprzed 1 wrzeœnia 1939 r. jest
skuteczny. A zatem pierwotnie by³o przyjête kryterium podmiotowe i przedmiotowe, tzn.
wiêzy rodzinne pomiêdzy osobami uczestnicz¹cymi w podziale nieruchomoœci i dokonany
podzia³ maj¹tku, dokonany przed t¹ dat¹, natomiast po nowelizacji przyjêto ju¿ tylko kryterium
przedmiotowe, co oznacza³o, ¿e ju¿ sam podzia³ nieruchomoœci uzasadnia³ wy³¹czenie spod
dzia³ania dekretu. W pierwotnym brzmieniu dekret wskazywa³ na podzia³ prawny i fizyczny,
natomiast po nowelizacji na podzia³ prawny lub fizyczny nieruchomoœci, uzasadniaj¹cy wy-
³¹czenie spod dekretu nieruchomoœci dzielonej. Jednak¿e, ze wzglêdu na przyjêt¹ w dekrecie
konstrukcjê przejœcia w³asnoœci z mocy samego prawa, tj. z chwil¹ wejœcia w ¿ycie tego aktu
prawnego, to wersja pierwotna powinna byæ rozstrzygaj¹ca. Zob. Wyrok Naczelnego S¹du
Administracyjnego z dnia 2 wrzeœnia 1994 r., sygn. akt II SA 500/94, Lex Polonica nr 298865.

39 Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2007 r., sygn. akt I OSK
824/06, tekst dostêpny na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl. [dostêp: 5 kwietnia 2011 r.].

40 Art. 2 ust. 3 dekretu o reformie rolnej stanowi, i¿ podzia³em prawnym jest podzia³ na
podstawie wyroku s¹dowego, ugody s¹dowej, aktu sporz¹dzonego przed notariuszem zgodnie
z zezwoleniem w³aœciwej w³adzy ziemskiej, chocia¿ wpis o podziale w wykazie hipotecznym
nieruchomoœci nie nast¹pi³ z powodu wybuchu wojny.



ziemskich na rzecz Skarbu Pañstwa stanowiæ powinno podstawê do zwrotu
niezasadnie przejêtych nieruchomoœci. A zatem, wyw³aszczeni w³aœciciele
lub te¿ ich nastêpcy prawni domagaj¹cy siê obecnie ochrony prawnej swojej
w³asnoœci powinni dokonaæ analizy stanu faktycznego oraz prawnego prze-
jêtych nieruchomoœci na dzieñ 1 wrzeœnia 1939 r., który de facto rozstrzyga
o zasadnoœci przejêcia maj¹tku ziemskiego, dokonanego ju¿ po wojnie.

Dekret o reformie rolnej ulega³ zmianom, które w sposób istotny modyfi-
kowa³y jego dotychczasow¹ treœæ. Zmiany te dotyczy³y zarówno samych
przes³anek przejmowania nieruchomoœci ziemskich, jak równie¿ jego za-
kresu przedmiotowego. Fakt ten ma istotne znaczenie z uwagi na szczególny
charakter tego aktu prawnego. Nale¿y podkreœliæ, i¿ dekret wszed³ w ¿ycie
z dniem 13 wrzeœnia 1944 r. Z tym dniem nieruchomoœci ziemskie przesz³y
na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Na tym tle powsta³ spór co do interpretacji
kolejnych nowelizacji dekretu. Szczególne znaczenie maj¹ zmiany, które
wesz³y w ¿ycie z dniem 19 stycznia 1945 r.41. Zasadnicza modyfikacja
dotyczy³a art. 2 dekretu. Przepis ten w swoim pierwotnym brzmieniu
wskazywa³, i¿ na cele reformy rolnej przeznaczone bêd¹ nieruchomoœci
ziemskie o charakterze rolniczym. Styczniow¹ nowelizacj¹ prawodawca
skreœli³ zwrot „o charakterze rolniczym”. Zmiana ta mia³a fundamentalne
znaczenie, gdy¿ za jej pomoc¹ dokonano rozszerzenia zakresu przedmioto-
wego dekretu o reformie rolnej. Innymi s³owy, dekret ju¿ nie zawê¿a³
przejmowania nieruchomoœci na rzecz Skarbu Pañstwa „tylko” do nie-
ruchomoœci ziemskich maj¹cych charakter rolniczy, lecz obejmowa³ równie¿
nieruchomoœci ziemskie niemaj¹ce tego charakteru. Od tego momentu
w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów wszelkie nieruchomoœci ziemskie znaj-
dowa³y siê w orbicie prowadzonej nacjonalizacji, równie¿ takie, które ze
wzglêdu na swoje przeznaczenie czy po³o¿enie nie mog³y pos³u¿yæ do
produkcji rolniczej. Tym samym mo¿liwe sta³o siê przejmowanie nierucho-
moœci, które mog³y s³u¿yæ do innych celów, niezwi¹zanych z rolnictwem.
Niew¹tpliwie dekret w takim kszta³cie móg³ staæ siê narzêdziem w walce
z nieprzychyln¹ nowej w³adzy pañstwowej grup¹ spo³eczn¹ zwan¹ ówczeœ-
nie „obszarnikami”42. Dokonuj¹c rozstrzygniêcia wp³ywu kolejnych zmian
dekretu na jego zakres przedmiotowy nale¿y wskazaæ, i¿ z uwagi na fakt, ¿e
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41 Dekret z dnia 17 stycznia 1945 r. w sprawie zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyz-
wolenia Narodowego z dnia 6 wrzeœnia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. Nr 3,
poz. 9) w sposób zasadniczy zmienia³ dotychczasowe brzmienie dekretu. Cele reformy rolnej
w dniu 13 wrzeœnia 1944 r. obejmowa³y upe³norolnienie gospodarstw poni¿ej 5 ha, natomiast po
nowelizacji z 19 wrzeœnia 1945 r. celami reformy rolnej zosta³y objête gospodarstwa kar³owate,
ma³orolne i œredniorolne. Ponadto dokonano zmiany w samej procedurze przejmowania nie-
ruchomoœci.

42 Z deklaracji ideowej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z grudnia 1948 r. mo¿na
wyczytaæ m.in., i¿ droga do socjalizmu prowadzi przez dalsz¹ walkê klasow¹, przez ogra-
niczenie, wypieranie, a wreszcie zniesienie warstw wyzyskuj¹cych.



nieruchomoœci ziemskie przesz³y na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa z mocy prawa
ju¿ w dniu wejœcia w ¿ycie dekretu, jego kolejne modyfikacje nie mog³y
wywrzeæ skutków prawnych w tym zakresie. Na w³asnoœæ pañstwa z mocy
prawa z dniem 13 wrzeœnia 1944 r. przesz³y tylko nieruchomoœci ziemskie
o charakterze rolniczym. Dekret nowelizuj¹cy nie dawa³ swym przepisom
mocy wstecznej. Niezasadnym jest wiêc rozszerzanie skutków prawno-
rzeczowych dekretu o reformie rolnej, jakie nast¹pi³y w dniu 13 wrzeœnia
1944 r., o te, które wprowadza³a nowelizacja dekretu ze stycznia 1945 r.43.
W konsekwencji nale¿y stwierdziæ, ¿e skoro nowelizacja rozszerzaj¹ca
zakres przedmiotowy dekretu o reformie rolnej nie mog³a wywo³aæ za-
mierzonego skutku, to tym samym faktycznie przejmowane na jej podstawie
nieruchomoœci nie mog³y staæ siê w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e powy¿sze stanowisko w przedmiocie bezskutecz-
noœci poszerzenia zakresu przedmiotowego dekretu jest wyra¿ane dopiero
obecnie, w demokratycznym pañstwem prawnym, urzeczywistniaj¹cym
zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej. Inaczej to siê kszta³towa³o w okresie
wprowadzania samej reformy, tj. w latach 1944-1958. Z uwagi na fakt, i¿
przejmowanie maj¹tków ziemskich trwa³o kilka lat, wszelkie wprowadzane
w tym czasie zmiany dekretu znajdowa³y swoje odzwierciedlenie w sposobie
i zakresie prowadzonej w tym czasie reformy rolnej. Tym samym po dniu 19
stycznia 1945 r., kiedy to wesz³a w ¿ycie nowelizacja dekretu poszerzaj¹ca
kr¹g nieruchomoœci podlegaj¹cych przejêciu, dosz³o do bezpodstawnego
zaw³aszczenia nieruchomoœci ziemskich, które nie mog³y skutecznie przejœæ
na rzecz Skarbu Pañstwa. W takim przypadku nie mo¿na uznaæ, i¿ dosz³o do
utraty prawa w³asnoœci przez ich dotychczasowych w³aœcicieli. Taki stan
rzeczy daje obecnie podstawê do weryfikacji prawid³owoœci przejêcia nie-
ruchomoœci ziemskich na rzecz Skarbu Pañstwa przez osoby, które de facto
nigdy nie utraci³y tytu³u prawnego do tych nieruchomoœci, lecz zosta³y tylko
faktycznie pozbawione w³adania nad nimi.

Dekret o reformie rolnej pos³uguje siê pojêciem „nieruchomoœci ziem-
skie”, jednak¿e akt ten nie definiuje go. Niew¹tpliwie nie bez znaczenia
pozostaje w tym kontekœcie fakt, i¿ dekret wszed³ w ¿ycie jeszcze przed
unifikacj¹ prawa cywilnego, tj. przed 1 stycznia 1947 r. W tym czasie
obowi¹zywa³y w Polsce ró¿ne systemy prawne, które równie¿ nie definio-
wa³y tego pojêcia. Te ró¿ne porz¹dki prawne przewidywa³y ró¿ne rodzaje
nieruchomoœci, co dodatkowo utrudnia³o prawid³ow¹ interpretacjê powy¿-
szego pojêcia44.
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43 Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 14 lipca 2009 r., sygn. akt I OSK 990/08,
tekst dostêpny na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl. [dostêp: 5 kwietnia 2011 r.].

44 Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego z dnia 27 marca 2008 r., sygn. akt IV
SA/Wa 153/08, tekst dostêpny na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl. [dostêp: 5 kwietnia 2011 r.].



Trybuna³ Konstytucyjny w uchwale z dnia 19 wrzeœnia 1990 r.45 wskaza³,
i¿ pod pojêciem „nieruchomoœci ziemskie” nale¿y rozumieæ obiekty mienia
nieruchomego, które maj¹ charakter rolniczy. Trybuna³ Konstytucyjny
uzna³, i¿ nieruchomoœci tylko o takim w³aœnie charakterze mog³y byæ przej-
mowane na rzecz Skarbu Pañstwa. Skoro przepisy obowi¹zuj¹ce w dacie
wejœcia w ¿ycie dekretu o reformie rolnej nie definiowa³y pojêcia „nie-
ruchomoœæ ziemska”, to powinno ono byæ wyjaœniane z uwzglêdnieniem
normatywnych celów reformy rolnej, wskazanych w samym akcie nacjonali-
zacyjnym. Nie mniej jednak w praktyce s¹dowej mo¿na spotkaæ odmienne
stanowisko w tej kwestii46. S¹d Najwy¿szy wskaza³ na potrzebê œcieœniaj¹cej
wyk³adni przepisów dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, bowiem
brak jest podstaw do tego, by wyjaœniaæ jeszcze g³êbiej w kierunku ogra-
niczania prawa, i to w drodze wyk³adni rozszerzaj¹cej, wbrew brzmieniu
przepisu47. Podkreœla siê obecnie, i¿ nie mo¿na dokonywaæ wyk³adni prze-
pisów przedmiotowego dekretu przez pryzmat ówczesnych celów, którym
mia³ s³u¿yæ sam dekret. Niedopuszczalna jest taka interpretacja przepisów,
która nie licz¹c siê z ich treœci¹, uwzglêdnia jedynie ówczesne przes³anki
polityczne48. Wydaje siê, i¿ nie mo¿na rozci¹gaæ pojêcia nieruchomoœci
ziemskiej na grunty, które ze wzglêdu na swoje przeznaczenie charakteru
rolniczego nie mia³y ani nie mog³y mieæ w przysz³oœci. Przejmowanie takich
nieruchomoœci mog³o, co najwy¿ej, stanowiæ formê walki ówczesnej w³adzy
z obszarnictwem, jak wówczas postrzegano wielkopowierzchniowe maj¹tki
ziemskie. Niew¹tpliwie poza zakresem przedmiotowym dekretu by³y zabu-
dowane nieruchomoœci miejskie, niemaj¹ce zwi¹zku funkcjonalnego z nie-
ruchomoœci¹ ziemsk¹ przejmowan¹ na cele reformy rolnej49. W literaturze
przedmiotu przyjmuje siê, i¿ dekret o reformie rolnej dotyczy³ tylko pew-
nych kategorii nieruchomoœci ziemskich o charakterze stricte rolniczym50.
Z uwagi na brak zdefiniowania tego pojêcia w akcie nacjonalizacyjnym
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45 Uchwa³a Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 19 wrzeœnia 1990 r., sygn. akt W. 3/89, Lex
Polonica nr 356320.

46 Zob. Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia
2008 r., sygn. akt IV SA/WA 268/08, tekst dostêpny na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
[dostêp: 5 kwietnia 2011 r.].

47 Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 8 maja 1992 r., sygn. akt III ARN 23/92, Lex Polonica
nr 302885.

48 Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2009 r., sygn. akt I OSK
926/08, tekst dostêpny na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl. [dostêp: 5 kwietnia 2011 r.].

49 Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 28 grudnia 1994 r., sygn. akt II SA
250/94, Lex Polonica nr 307257.

50 £. Bielecki, Nacjonalizacja nieruchomoœci ziemskich na obszarze po³udniowo-wschodniego pogra-
nicza Polski, „Rejent” 2007, nr 5, s. 28.



stanowi ono wci¹¿ Ÿród³o wielu w¹tpliwoœci prawnych51. Nie mniej jednak
to w³aœnie to niezdefiniowane pojêcie w przesz³oœci w du¿ej mierze decydo-
wa³o o zakresie przedmiotowym dekretu, zaœ obecnie stanowi jedn¹ z prze-
s³anek badania prawid³owoœci przejêcia przez pañstwo poszczególnych nie-
ruchomoœci ziemskich.

Dekret o reformie rolnej nakierowany by³ nie tylko na przejêcie maj¹tku
ziemskiego, jego celem stawa³ siê tak¿e sam w³aœciciel znacjonalizowanego
maj¹tku. Analiza przepisów dekretu oraz rozporz¹dzenia wykonawczego52

prowadzi do wniosku, i¿ pozbawionym maj¹tku w³aœcicielom nie mo¿na
by³o zamieszkiwaæ, a tak¿e nawet przebywaæ na terenie znacjonalizowanej
nieruchomoœci. Przepisy dekretu stanowi³y, i¿ niezw³ocznie mia³y zostaæ
objête w zarz¹d pañstwowy nieruchomoœci ziemskie z budynkami i ca³ym
inwentarzem ¿ywym i martwym oraz znajduj¹cymi siê na tych nierucho-
moœciach przedsiêbiorstwami przemys³u rolnego53. Ówczesna w³adza pañ-
stwowa, bêd¹ca jednoczeœnie prawodawc¹ w przedmiotowym zakresie, nie
zabezpieczy³a podstawowych warunków do ¿ycia by³ym w³aœcicielom zna-
cjonalizowanych maj¹tków. Osoby wyw³aszczone wraz ze swoimi rodzi-
nami by³y zobowi¹zane do natychmiastowego opuszczenia swoich posiad-
³oœci.54 Nale¿y wskazaæ, i¿ odebrane maj¹tki ziemskie by³y z regu³y g³ównym
i jedynym Ÿród³em utrzymania dla takiej rodziny. Pewn¹ form¹ zadoœæ-
uczynienia osobom wyzbytym z ca³ego dorobku by³o prawo do otrzymania
gospodarstwa rolnego w powiecie s¹siednim. Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿
by³o to tylko uprawnienie. Pañstwo nie by³o zobligowane do spe³nienia tego
œwiadczenia55. W literaturze przedmiotu wskazuje siê, i¿ nie mo¿na tego
prawa traktowaæ jako ekwiwalentu. Nie jest to bowiem ani wynagrodzenie,
ani odszkodowanie, skoro ju¿ sam ustawodawca zastrzeg³, ¿e przymusowe
przejmowanie nastêpuje bez ¿adnego wynagrodzenia56.
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51 Zob. Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego z dnia 27 marca 2008 r., sygn. akt IV
SA/Wa 153/08, Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego z dnia 22 kwietnia 2008 r., sygn.
akt IV SA/Wa 268/08, tekst dostêpny na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl. [dostêp: 5 kwietnia
2011 r.].

52 Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie
wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 wrzeœnia 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. Nr 10, poz. 51 z póŸn. zm.), cytowane dalej jako
rozporz¹dzenie wykonawcze do dekretu o reformie rolnej.

53 Art. 6 dekretu o reformie rolnej, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 19 stycznia 1944 r.
Pierwotne brzmienie tego artyku³u wskazywa³o, i¿ przedmiotowe nieruchomoœci przejd¹ w za-
rz¹d pañstwowy do 25 wrzeœnia 1944 r., a zatem w ci¹gu 12 dni od wejœcia w ¿ycie dekretu.

54 Art. 7 dekretu o reformie rolnej stanowi, i¿ pe³nomocnicy obejmuj¹cy zarz¹d nad prze-
jêtym maj¹tkiem w terminie trzydniowym usuwaj¹ dotychczasowych w³aœcicieli (w brzmieniu
obowi¹zuj¹cym od dnia 19 stycznia 1945 r.).

55 Art. 19 dekretu o reformie rolnej.
56 R. Budzinowski, dz. cyt., s. 119.



Nie mo¿e ponadto ujœæ uwadze fakt, i¿ przepisy wykonawcze dekretu
o reformie rolnej nie zawê¿a³y zakresu swojego zastosowania tylko do
nieruchomoœci, ale obejmowa³y równie¿ ruchomoœci i wyposa¿enie budyn-
ków57. Dekret o reformie rolnej jasno precyzowa³, i¿ przejêciu na cele
reformy rolnej podlegaj¹ nieruchomoœci ziemskie, natomiast nie regulowa³
sprawy przejêcia ruchomoœci i wyposa¿enia przejmowanych budynków
mieszkalnych. A zatem przepisy tego aktu nacjonalizacyjnego nie wyw³asz-
cza³y w³aœcicieli przejmowanych nieruchomoœci z ca³ego ich mienia.
W zwi¹zku z tym nale¿y stwierdziæ, ¿e przepisy wykonawcze we wskaza-
nym zakresie wykracza³y poza cele i zakres przedmiotowy dekretu. Innymi
s³owy, przepisy te by³y wydane bez upowa¿nienia ustawodawcy58.
W œwietle przepisów dekretu o reformie rolnej przejmowanie poza nie-
ruchomoœciami pozosta³ej czêœci maj¹tku nale¿a³oby uznaæ za bezpodstaw-
ne. A zatem mienie ruchome przejête na podstawie przepisów rozpo-
rz¹dzenia wykonawczego, z przekroczeniem upowa¿nienia wynikaj¹cego
z samego dekretu, nie przechodzi³o na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.

Dekret o reformie rolnej nie warunkowa³ przejêcia nieruchomoœci ziem-
skich od wyp³acenia stosownego odszkodowania w³aœcicielowi znacjonali-
zowanego maj¹tku ziemskiego. Znamiennym jest, i¿ zgodnie z Manifestem
PKWN, Krajowa Rada Narodowa i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
mia³y dzia³aæ na podstawie Konstytucji z 17 marca 1921 r., która gwa-
rantowa³a odpowiedni¹ rekompensatê osobom wyw³aszczanym. Powy¿sza
ustawa zasadnicza stanowi³a, i¿ dopuszczalne jest tylko w wypadkach
ustaw¹ przewidzianych zniesienie lub ograniczenie w³asnoœci, czy to oso-
bistej, czy to zbiorowej, ze wzglêdów wy¿szej u¿ytecznoœci, za odszko-
dowaniem59. Ówczesny prawodawca opieraj¹c swoj¹ moc stanowienia na
Konstytucji z 17 marca 1921 r. powinien zatem daæ tego wyraz w swojej
prawotwórczej dzia³alnoœci. Konstytucja marcowa gwarantowa³a wyp³atê
odszkodowania za zniesienie w³asnoœci, czego ju¿ dekret o reformie rolnej
nie zapewnia³. Skoro wskazana powy¿ej Konstytucja stanowi³a Ÿród³o umo-
cowania dla powojennego ustawodawcy, to niew¹tpliwie ta ustawa za-
sadnicza powinna wyznaczaæ te¿ dopuszczalne formy ingerencji w prawo
w³asnoœci. A zatem, wobec nie spe³nienia konstytucyjnej przes³anki znie-
sienia czy te¿ ograniczenia w³asnoœci poprzez zap³atê odszkodowania z tego
tytu³u, nale¿y uznaæ za niekonstytucyjny przepis dekretu mówi¹cy o wy-
w³aszczeniu bez odszkodowania. Na marginesie nale¿y dodaæ, i¿ przed-
wojenna ustawa o wykonaniu reformy rolnej z 1925 r. spe³nia³a ówczesny
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57 § 11 rozporz¹dzenia wykonawczego do dekretu o reformie rolnej.
58 Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 6 marca 1998 r., sygn. akt III CKN 393/97, Lex Polonica

nr 331348.
59 Art. 99 Konstytucji RP z dnia 17 marca 1921 r.



konstytucyjny warunek dokonania zniesienia lub ograniczenia w³asnoœci,
czyli wyp³atê odszkodowania60. Obecnie, w oparciu o obowi¹zuj¹c¹ Konsty-
tucjê Rzeczypospolitej Polskiej, za niekonstytucyjne uznaje siê przepisy
niezapewniaj¹ce wyp³aty stosownego odszkodowania za dokonane wy-
w³aszczenie61.

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y wskazaæ, czy istnieje obecnie mo¿li-
woœæ dochodzenia odszkodowania za znacjonalizowane mienie w sytuacji,
gdy nieruchomoœci ziemskie zosta³y przejête zgodnie z przepisami dekretu
o reformie rolnej. Pomimo i¿ dekret wywo³a³ jednorazowy skutek w postaci
przejêcia nieruchomoœci ziemskich na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa z dniem 13
wrzeœnia 1944 r., to jednak nadal pozostaje w mocy art. 2 ust. 1 dekretu,
pozbawiaj¹cy odszkodowania w³aœcicieli przejêtych maj¹tków. Zdaniem
S¹du Najwy¿szego to w³aœnie ta regulacja nie pozwala tak¿e obecnie na
zas¹dzenie odszkodowania za przejête maj¹tki, bowiem przepis dekretu
wyraŸnie wy³¹czy³ tak¹ mo¿liwoœæ, a nie zosta³ on uznany za sprzeczny
z Konstytucj¹, zmieniony ani uchylony. Przepis ten jest zatem nadal sto-
sowany przez s¹dy w sprawach o roszczenia odszkodowawcze by³ych
w³aœcicieli przejêtych maj¹tków62.

Aparat pañstwowy, który odpowiada³ za przeprowadzenie reformy
rolnej, opiera³ siê na powo³anych w tym celu wojewódzkich urzêdach
ziemskich oraz powiatowych urzêdach ziemskich, podleg³ych bezpoœrednio
Resortowi Rolnictwa i Reform Rolnych63. Ponadto do wspó³dzia³ania z orga-
nami pañstwowymi przy prowadzeniu reformy rolnej powo³ywano pe³no-
mocników, których zadaniem by³o m.in. objêcie zarz¹du, dokonanie spisu
objêtych nieruchomoœci, zabezpieczenie maj¹tku i usuniêcie dotychczaso-
wych w³aœcicieli64. Przejêcia maj¹tków dokonywali upowa¿nieni przez
ministra rolnictwa i reform rolnych pe³nomocnicy, wojewódzkie lub powia-
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60 Ustawa o wykonaniu reformy rolnej stanowi³a, i¿ przejmowane na cele reformy rolnej
grunty bêd¹ wykupywane przez pañstwo od ich w³aœcicieli, a cena bêdzie ustalona w oparciu
o dokonany szacunek wykupywanego maj¹tku.

61 Zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 z póŸn. zm.) wyw³aszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest
dokonywane na cele publiczne i za s³usznym odszkodowaniem. Zob. wyrok Trybuna³u Kon-
stytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. akt P 16/2008, Lex Polonica nr 1975643.

62 Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 26 marca 2004 r., sygn. akt IV CK 188/03, Lex Polonica
nr 1632213.

63 Art. 1 dekretu PKWN z dnia 15 sierpnia 1944 r. o organizacji wojewódzkich i powiatowych
urzêdów ziemskich, Dz. U. Nr 2, poz. 4 z póŸn. zm.

64 Zob. szerzej A. Suchoñ, M. Kowalczyk, Analiza przepisów dekretu PKWN z 6 wrzeœnia 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolne, [w]: E. Borkowska-Bagieñska, W. Szafrañski (red.), dz. cyt.,
s. 105-106.



towe urzêdy ziemskie. Przejêcie odbywa³o siê przez protokolarny spis prze-
jêtych nieruchomoœci wraz z inwentarzem65.

Maj¹c na uwadze, i¿ nieruchomoœci ziemskie przechodzi³y na rzecz
Skarbu Pañstwa z mocy prawa ju¿ z chwil¹ wejœcia w ¿ycie dekretu o prze-
prowadzeniu reformy rolnej, akt ten nie zawiera unormowania, z którego
wynika³aby koniecznoœæ wydawania deklaratoryjnej decyzji stwierdzaj¹cej,
¿e dana nieruchomoœæ podpada pod dzia³anie dekretu66. Takiego charakteru
nie mia³ równie¿ protokó³ sporz¹dzany w momencie obejmowania w zarz¹d
znacjonalizowanego mienia, gdy¿ jego znaczenie ogranicza³o siê jedynie do
urzêdowego poœwiadczenia faktu, ¿e maj¹tek objêty protoko³em przeszed³
w zarz¹d pañstwowy67 oraz z jakich sk³adników on siê sk³ada³. Nale¿y w tym
miejscu wskazaæ, i¿ postêpowanie zwi¹zane z reform¹ roln¹ nale¿a³o do
drogi postêpowania administracyjnego, a unormowania mia³y charakter
przepisów prawa publicznego bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cego68.

Wpis prawa w³asnoœci nieruchomoœci przejêtych na rzecz Skarbu
Pañstwa dokonywano w oparciu o przepisy odrêbnego aktu prawnego69.
Podstaw¹ wpisania na rzecz Skarbu Pañstwa w ksiêdze hipotecznej prawa
w³asnoœci nieruchomoœci ziemskiej by³o zaœwiadczenie wojewódzkiego
urzêdu ziemskiego, stwierdzaj¹ce, ¿e nieruchomoœæ ziemska jest przezna-
czona na cele reformy rolnej70. Zaœwiadczenie to nie mia³o charakteru decyzji
administracyjnej71, dlatego nie mog³o ostatecznie przes¹dzaæ, czy dana nie-
ruchomoœæ podlega³a przejêciu na cele reformy rolnej72. Jednoczeœnie z wpi-
saniem prawa w³asnoœci nieruchomoœci ziemskiej do ksiêgi hipotecznej
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65 §10 rozporz¹dzenia wykonawczego do dekretu o reformie rolnej.
66 Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 28 lipca 2004 r., sygn. akt III CK 296/2003, Lex Polonica

nr 367849.
67 Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 23 sierpnia 1995 r., sygn. III CRN 34/95, Lex

Polonica nr 307283.
68 A. Oleszko, dz. cyt., s. 36).
69 Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o wpisywaniu do ksi¹g hipotecznych (gruntowych)

prawa w³asnoœci nieruchomoœci przejêtych na cele reformy rolnej (Dz. U. Nr 34, poz. 204). Akt
ten zosta³ nastêpnie uchylony moc¹ dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w ksiêgach
hipotecznych prawa w³asnoœci nieruchomoœci przejêtych na cele reformy rolnej (Dz. U. Nr 39,
poz. 233 z póŸn. zm.), cytowany dalej jako dekret o wpisywaniu w ksiêgach hipotecznych prawa
w³asnoœci. Brzmienie dekretu z 1946 r. co do zasady odpowiada³o swoj¹ treœci¹ pierwotnej treœci
dekretu z 1945 r., m.in. w zakresie podstawy dokonywania wpisu prawa w³asnoœci na rzecz
Skarbu Pañstwa czy nabywcy ziemi.

70 Art. 1 dekretu o wpisywaniu w ksiêgach hipotecznych prawa w³asnoœci.
71 Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 27 wrzeœnia 1991 r., sygn. akt III CZP 90/91, Lex

Polonica nr 308317.
72 Zaœwiadczenie wydane przez w³aœciwy organ stanowi dokument urzêdowy, korzystaj¹cy

w postêpowaniu administracyjnym z mocy art. 76 k.p.a., a w postêpowaniu s¹dowym z mocy
art. 244 k.p.c., z domniemania zgodnoœci z prawd¹ zawartego w nim poœwiadczenia. Uchwa³a
S¹du Najwy¿szego z dnia 13 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 172/94, Lex Polonica nr 304307.



dokonywano wykreœlenia z niej wszelkich ograniczeñ w³asnoœci oraz wszel-
kich obci¹¿eñ73.

Wyw³aszczone nieruchomoœci przechodzi³y na rzecz Skarbu Pañstwa
i zasila³y Pañstwowy Fundusz Ziemi, który mia³ byæ g³ównym narzêdziem
w dalszej realizacji przebudowy ustroju rolnego. To w oparciu o ten fundusz
mia³ byæ przeprowadzony drugi etap reformy rolnej, czyli rozdzielenie
uzyskanych nieruchomoœci ziemskich miêdzy osoby uprawnione74. Nale¿y
wskazaæ, i¿ prawo w³asnoœci nieruchomoœci ziemskich nadane osobom
uprawnionym z tej reformy równie¿ nie mia³o zagwarantowanej pe³nej
ochrony i by³o przedmiotem ingerencji ówczesnego prawodawcy, który
w istotnym stopniu ogranicza³ mo¿liwoœæ korzystania z atrybutów w³aœci-
cielskich75.

Zasadnicz¹ kwesti¹ dla ochrony prawa w³asnoœci przed nieuzasadnion¹
i nieuprawnion¹ ingerencj¹ w sferê uprawnieñ w³aœcicielskich by³o i nie-
w¹tpliwie jest nadal, to, w jaki sposób w³aœciciele pozbawieni w³adztwa nad
swoim maj¹tkiem mogli dochodziæ swoich praw w przypadku przejêcia ich
mienia z naruszeniem przepisów dekretu o reformie rolnej. Sam dekret nie
reguluje kwestii w³aœciwoœci rzeczowej organów i trybu rozstrzygania spo-
rów o w³asnoœæ pomiêdzy Skarbem Pañstwa a w³aœcicielami przejêtych
nieruchomoœci. Prawodawca zdawa³ sobie jednak sprawê, ¿e w praktyce
mog¹ powstaæ w¹tpliwoœci co do tego, czy dana nieruchomoœæ przesz³a na
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa na podstawie przepisów dekretu o reformie rolnej.
Z tego powodu kwestia ta zosta³a uregulowana rozporz¹dzeniem wyko-
nawczym do dekretu o reformie rolnej. Przedmiotowe rozporz¹dzenie prze-
widywa³o tryb weryfikacji zasadnoœci przejêcia nieruchomoœci tylko i wy-
³¹cznie w odniesieniu do jednej z piêciu kategorii nieruchomoœci
wymienionych w art. 2 dekretu o reformie rolnej podlegaj¹cych nacjo-
nalizacji. T¹ kategori¹ by³y nieruchomoœci ziemskie, które ze wzglêdu na
spe³nienie norm obszarowych, okreœlonych w art. 2 ust. 1 lit. e dekretu
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73 Zgodnie z art. 1 ust. 2 dekretu o wpisywaniu w ksiêgach hipotecznych prawa w³asnoœci
wykreœlenie nie dotyczy³o s³u¿ebnoœci gruntowych, których utrzymanie w mocy wojewódzki
urz¹d ziemski uzna³ za niezbêdne.

74 Uprawnionymi do otrzymania ziemi byli miêdzy innymi w³aœciciele gospodarstw kar³o-
watych, ma³orolnych i œredniorolnych, bezrolni, robotnicy i pracownicy rolni oraz drobni
dzier¿awcy, którzy prowadzili samodzielne gospodarstwo domowe, a praca na roli stanowi³a
dla nich zawód, daj¹cy g³ówne Ÿród³o utrzymania. Jednak¿e pierwszeñstwo spoœród upraw-
nionych kandydatów przys³ugiwa³o ¿o³nierzom Wojska Polskiego, inwalidom wojennym oraz
uczestnikom partyzanckich walk o Polskê demokratyczn¹. Nabywcy otrzymywali w³asnoœæ od
Skarbu Pañstwa, a nie od dawnego w³aœciciela, w stanie wolnym od wszelkich d³ugów i ciê-
¿arów.

75 Zgodnie z art. 14 ust. 1 dekretu o reformie rolnej, gospodarstwo rolne utworzone w efekcie
przysporzenia maj¹tkowego nie mog³o byæ w ca³oœci lub w czêœci dzielone, sprzedawane,
wydzier¿awiane i zastawiane.



o reformie rolnej, podlega³y wyw³aszczeniu76. Kompetencje w zakresie zba-
dania prawid³owoœci zakwalifikowania nieruchomoœci do zajêcia, w I in-
stancji, nale¿a³y do wojewódzkich urzêdów ziemskich, od których decyzji
s³u¿y³o stronom prawo odwo³ania siê do Ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych77. Nale¿y podkreœliæ, i¿ charakter takich decyzji by³ deklaratoryjny,
a zatem przepisy nie uzale¿nia³y przejêcia tej grupy nieruchomoœci od
wydania powy¿szych decyzji. Rozporz¹dzenie wykonawcze przewidywa³o
dopuszczalnoœæ z³o¿enia przez osobê zainteresowan¹ wniosku o uznanie, ¿e
nieruchomoœæ jest wy³¹czona spod dzia³ania dekretu. Wniosek taki by³
rozpoznawany w postêpowaniu administracyjnym. Rozstrzygniêcie o tym,
czy nieruchomoœæ podpada pod dzia³anie dekretu, zapada³o w formie de-
cyzji administracyjnej, wydawanej przez wojewódzki urz¹d ziemski. Do-
piero wydanie ostatecznej decyzji stwierdzaj¹cej, ¿e dana nieruchomoœæ nie
podpada pod dzia³anie dekretu, powodowa³o skutki rzeczowe wobec Skar-
bu Pañstwa i stanowi³o podstawê do dokonania zmiany wpisu w ksiêdze
wieczystej. Nale¿y podkreœliæ, i¿ orzekanie o tym, czy dana nieruchomoœæ
podpada pod dzia³anie przepisów dekretu, nie by³o regu³¹, czy te¿ wy-
mogiem formalnym w ka¿dej sprawie. Tryb ten by³ uruchamiany tylko
w przypadkach spornych, kiedy w³aœciciel nieruchomoœci podnosi³, ¿e jego
nieruchomoœæ z takich czy innych wzglêdów nie spe³nia warunków okreœlo-
nych w dekrecie o reformie rolnej, a tym samym nie powinna byæ objêta
nacjonalizacj¹78. Skoro maj¹tki przechodzi³y na w³asnoœæ pañstwa z mocy
prawa, nie wymaga³o to ka¿dorazowo oddzielnych decyzji wyw³aszcze-
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76 Trybu tego nie przewidziano w stosunku do pozosta³ych kategorii nieruchomoœci przej-
mowanych na podstawie art. 2 dekretu o reformie rolnej. A zatem nie dotyczy³ on nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa z jakiegokolwiek tytu³u, nieruchomoœci bêd¹cych
w³asnoœci¹ obywateli Rzeszy Niemieckiej, nie-Polaków i obywateli polskich narodowoœci nie-
mieckiej, nieruchomoœci bêd¹cych w³asnoœci¹ osób skazanych prawomocnie za zdradê stanu, za
dezercjê lub uchylanie siê od s³u¿by wojskowej, za pomoc udzielon¹ okupantom ze szkod¹ dla
Pañstwa lub miejscowej ludnoœci, wzglêdnie za inne przestêpstwa, przewidziane w dekrecie
PKWN z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy
winnych zabójstw i znêcania siê nad ludnoœci¹ cywiln¹ i jeñcami oraz dla zdrajców Narodu
Polskiego. (Dz. U. Nr 4, poz. 16) oraz w dekrecie PKWN z dnia 30 paŸdziernika 1944 r. o ochronie
Pañstwa (Dz. U. Nr 10, poz. 50), a tak¿e nieruchomoœci skonfiskowanych z jakichkolwiek innych
prawnych przyczyn.

77 §5 rozporz¹dzenia wykonawczego do dekretu o reformie rolnej.
78 Uchwa³a Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2006 r. (sygn. akt I OPS

2/2006, Lex Polonica nr 414853). Odmienne stanowisko w tym zakresie wyrazi³ S¹d Najwy¿szy
w wyroku z dnia 25 marca1999 r. (sygn. akt III RN 165/98, Lex Polonica nr 343779), w którym
stwierdzi³, ¿e przepisy tylko w jednym przypadku przewidywa³y obowi¹zek poprzedzenia
wydania stosownego zaœwiadczenia wojewódzkiego urzêdu ziemskiego, wydaniem stosownej
deklaratoryjnej decyzji administracyjnej, dotyczy³o to wy³¹cznie jednej kategorii nierucho-
moœci ziemskich objêtych nacjonalizacj¹, tj. nieruchomoœci, które spe³nia³y normy obszarowe
z dekretu. Takie zaœwiadczenie stanowi³o podstawê wpisu do ksiêgi hipotecznej.



niowych79. Nale¿y zatem wskazaæ, i¿ wydanie orzeczenia o tym, czy dana
nieruchomoœæ ziemska podpada pod dzia³anie art. 2 dekretu, mog³o nast¹piæ
wy³¹cznie na wniosek strony, organ administracji nie by³ uprawniony do
wszczynania w tym zakresie postêpowania z urzêdu. Powy¿sze postêpo-
wanie weryfikuj¹ce mo¿na by³o wszcz¹æ w ka¿dym czasie, gdy¿ upraw-
nienie to nie by³o obwarowane ¿adnymi terminami. Dlatego równie¿ obec-
nie byli w³aœciciele lub ich nastêpcy prawni s¹ uprawnieni do wyst¹pienia
z takim wnioskiem. Nale¿y wskazaæ, i¿ organem administracyjnym w³aœ-
ciwym w tym przedmiocie jest w I instancji wojewoda, a w II instancji
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi80.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ powy¿ej wskazany tryb wzruszania aktów prze-
jêcia maj¹tku rolnego stanowi³ jedyny instrument administracyjnoprawny,
za pomoc¹ którego w³aœciciel pozbawiony swojego maj¹tku móg³ podwa¿aæ
prawid³owoœæ zajêcia maj¹tku81. W literaturze przedmiotu wskazuje siê, i¿
wy³¹czenie kontroli s¹dowej by³o œwiadomym i powszechnie stosowanym
zabiegiem komunistycznego ustawodawcy przy regulacjach nacjonaliza-
cyjnych, ze wzglêdu na obawê utraty kontroli nad stosowaniem przepisów
pozbawiaj¹cych w³asnoœci. W istocie chodzi³o o zapewnienie wiêkszej bez-
karnoœci przy nadu¿yciach, na któr¹ mo¿na by³o bardziej liczyæ w postêpo-
waniu administracyjnym ni¿ s¹dowym82.

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ przepisy rozporz¹dzenia wykonawczego do de-
kretu o reformie rolnej równie¿ obecnie stanowi¹ jedyny instrument ochro-
ny prawa w³asnoœci maj¹tków ziemskich niezasadnie przejêtych na cele
reformy rolnej. Na tle stosowania tych przepisów powsta³ spór, czy decyzja
weryfikuj¹ca zasadnoœæ przejêcia maj¹tku mo¿e rozstrzygaæ tylko o ca³oœci
maj¹tku, czy te¿ o jego okreœlonej czêœci. W judykaturze pojawi³y siê
stanowiska, i¿ przepisy ograniczy³y kognicjê organów administracji pub-
licznej wy³¹cznie do kwestii, czy z uwagi na normy obszarowe maj¹tek
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79 Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 17 lutego 2011 r., sygn. akt III CZP 121/10, tekst
dostêpny na stronie www.sn.pl/orzecznictwo [dostêp: 5 kwietnia 2011 r.].

80 Z ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadañ i kompetencji okreœlonych w ustawach
szczególnych pomiêdzy organy gminy a organy administracji rz¹dowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 ) wynika, ¿e kompetencja do orzekania w ramach
przepisów art. 2 ust. 1 lit. „e” dekretu z dnia 6 wrzeœnia 1944 r. nie zosta³a przekazana organom
samorz¹du. W tej sytuacji organami w³aœciwymi do orzekania w ramach przepisu art. 2 ust. 1 lit.
„e” dekretu z dnia 6 wrzeœnia 1944 r. s¹ obecnie w I instancji wojewodowie, a organem II instancji
jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

81 Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 13 paŸdziernika 1951 r., sygn. akt C 427/51, Lex
Polonica nr 330143.

82 A. Hetko, Krzywdy i niespe³nione obietnice, „Prawo Europejskie w Praktyce” 2007, nr 12,
s.103.



ziemski, jako ca³oœæ, podlega³ pod dekret o reformie rolnej83. Zakres tej
kognicji nie obejmowa³ zatem zbadania, czy okreœlona nieruchomoœæ, stano-
wi¹ca czêœæ przejêtego maj¹tku ziemskiego, spe³nia³a przes³anki uzasad-
niaj¹ce wyw³aszczenie. Ostatecznie rozstrzygniêto jednak, i¿ na podstawie
przepisów rozporz¹dzenia wykonawczego mo¿na orzekaæ nie tylko w za-
kresie spe³nienia norm obszarowych dotycz¹cych ca³oœci przejêtego maj¹tku
(o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. e dekretu), ale równie¿ o tym, czy jego
czêœæ podpada³a pod dekret84. Byli w³aœciciele lub ich nastêpcy prawni
uprawnieni s¹ zatem do wyst¹pienia z ¿¹daniem wydania decyzji, czy
okreœlona czêœæ przejêtego maj¹tku ziemskiego zosta³a zasadnie przejêta
przez pañstwo, innymi s³owy, czy podlega³a pod dekret o reformie rolnej.
Dotychczasowa praktyka s¹dowa wypracowa³a w tym przedmiocie prze-
s³anki, w oparciu o które nale¿y badaæ zasadnoœæ przejêcia poszczególnych
czêœci maj¹tku. Tak wiec, oprócz spe³nienia norm obszarowych, o których
mowa powy¿ej, nale¿y zbadaæ, czy poszczególne nieruchomoœci wchodz¹ce
w sk³ad maj¹tku ziemskiego nadawa³y siê do przeznaczenia na cele wska-
zane w art. 1 ust. 2 dekretu o reformie rolnej, w którym to okreœlono sposoby
zagospodarowania znacjonalizowanych maj¹tków. W zwi¹zku z tym cha-
rakter przejêtego mienia, wykluczaj¹cy mo¿liwoœæ przeznaczenia go na cele
wskazane w tym akcie nacjonalizacyjnym, powinien negowaæ prawo Skarbu
Pañstwa do tego maj¹tku. Brak charakteru rolniczego nieruchomoœci oraz
brak mo¿liwoœci wykorzystania jej w przysz³oœci na dzia³alnoœæ rolnicz¹
powoduje, i¿ mienie to nie powinno podlegaæ przejêciu, gdy¿ nie mog³o ono
pos³u¿yæ do zrealizowania reformy rolnej85. Kolejn¹ przes³ank¹ uzasad-
niaj¹c¹ zaw³aszczenie maj¹tku na rzecz reformy rolnej jest istnienie zwi¹zku
funkcjonalnego pomiêdzy okreœlon¹ nieruchomoœci¹ a gospodarstwem rol-
nym, wraz z którym ta nieruchomoœæ zosta³a przejêta na rzecz Skarbu
Pañstwa. Innymi s³owy nale¿y rozstrzygn¹æ, czy badana nieruchomoœæ
pozostawa³a w funkcjonalnej ³¹cznoœci z pozosta³¹ czêœci¹ wyw³aszczonego
maj¹tku, wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Przedmiotowy zwi¹zek
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83 Zob. wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 21 marca 2001 r., sygn. akt IV SA
215/99, Lex Polonica nr 2318129, wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2006 r., sygn. akt IV SA/Wa 2352/05, tekst dostêpny na stronie www.orzeczenia.
nsa.gov.pl, [dostêp: 5 kwietnia 2011 r.], wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w War-
szawie z dnia 10 listopada 2004 r., sygn. akt IV SA/Wa 250/2004, LexPolonica nr 373641.

84 Zob. wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 22 kwietnia 2004 r., sygn. akt OSK
46/2004, Lex Polonica nr 368680, wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 paŸdziernika 2006 r., sygn. akt IV SA/WA 1183/06, tekst dostêpny na stronie
www.orzeczenia.nsa.gov.pl, [dostêp: 5 kwietnia 2011 r.], uchwa³a Naczelnego S¹du Admi-
nistracyjnego z dnia 5 czerwca 2006 r., sygn. akt I OPS 2/06, Lex Polonica nr 414853.

85 Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 paŸdziernika
2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1165/09, tekst dostêpny na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
[dostêp: 5 kwietnia 2011 r.].



oznacza³ istnienie stosunku wspó³zale¿noœci pomiêdzy t¹ nieruchomoœci¹
a ca³ym gospodarstwem rolnym, czyli zerwanie tej wiêzi powodowa³o, ¿e
ca³e gospodarstwo nie mog³o prawid³owo funkcjonowaæ w zakresie pro-
dukcji rolniczej. Istnienie zwi¹zku funkcjonalnego przes¹dza³o zatem o za-
sadnoœci dokonanego wyw³aszczenia tak¿e tej czêœci maj¹tku. Zagadnienie
zwi¹zku funkcjonalnego ma szczególne znaczenie w kontekœcie badania
prawid³owoœci przejêcia dworków oraz zespo³ów pa³acowo-parkowych, któ-
re bez wyj¹tku by³y przejmowane przez ówczesne w³adze razem z ca³ym
gospodarstwem86. Brak takiego zwi¹zku czyni zasadnym ¿¹danie zwrotu
znacjonalizowanej czêœci mienia jako przejêtej z naruszeniem przepisów
dekretu o reformie rolnej.

Dekret o reformie rolnej dokonywa³ bezwarunkowego znacjonalizowa-
nia maj¹tku ziemskiego. Takie rozwi¹zanie prowadzi³o do obligatoryjnego
przejmowania mienia, nawet tam, gdzie ze wzglêdu na istniej¹ce okolicz-
noœci nieracjonalnym by³o zaw³aszczanie nieruchomoœci, chocia¿by ze
wzglêdu na posiadane przez ni¹ walory zabytkowe. Pozostawienie kwestii
wyboru nieruchomoœci uznaniu administracyjnemu, opieraj¹cemu siê na
okreœlonych w dekrecie przes³ankach, pozwoli³oby organom administra-
cyjnym realizuj¹cym reformê roln¹ na decydowanie o jej przebiegu i za-
kresie. Podejmuj¹c decyzje mog³yby one mieæ na uwadze nie tylko sam cel
reformy, ale równie¿ interes indywidualny w³aœcicieli nieruchomoœci ziem-
skich. Takie uregulowanie pozwoli³oby równie¿ w³aœcicielom maj¹tków
objêtych reform¹ na weryfikowanie zasadnoœci przejmowania ich maj¹tków.
Tymczasem nacjonalizacja nieruchomoœci ziemskich, co do zasady, obej-
mowa³a ca³y maj¹tek dotychczasowego w³aœciciela, nie dokonywano oceny
przydatnoœci dla celów rolniczych poszczególnych sk³adników tego ma-
j¹tku, które co jest oczywiste, nie zawsze mog³y pe³niæ funkcje rolnicze. To
sprawi³o, ¿e w du¿ej mierze sens samej reformy rolnej zosta³ wypaczony
przez sposób jej przeprowadzenia. Odmiennie ta kwestia zosta³a uregulo-
wana w ustawie o wykonaniu reformy rolnej z 1925 roku87.

Istotnym zagadnieniem dla ochrony prawa w³asnoœci maj¹tków ziem-
skich, które zosta³y przejête niezgodnie z przepisami dekretu o reformie
rolnej, jest wskazanie prawid³owej drogi prawnej dla dochodzenia swoich
praw przez by³ych w³aœcicieli lub ich nastêpców prawnych. Z pocz¹tkiem lat
90. wszczête zosta³y postêpowania administracyjne i s¹dowe, w których
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86 Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 wrzeœnia 2009 r.,
sygn. akt IV SA/Wa 895/2009, Lex Polonica nr 2272550.

87 Ustawa dawa³a uprawnienie Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych do nabywania
nieruchomoœci z przeznaczeniem na cele reformy rolnej, ale tylko tych nieruchomoœci, które
spe³nia³y ustawowe przes³anki w tym zakresie. Nabycie nastêpowa³o za odpowiedni¹ cenê.
Nabycie to mia³o charakter indywidualny, w przeciwieñstwie do nabycia na podstawie dekretu
o reformie rolnej z 1944 r., gdzie przejêcie maj¹tków mia³o charakter jednorazowy i ca³oœciowy.



zg³aszaj¹cy roszczenia podwa¿ali legalnoœæ decyzji administracyjnych
o przejêciu mienia, ¿¹daj¹c jego zwrotu lub odszkodowania88. Na tym tle co
do zasady nie wystêpowa³y spory kompetencyjne pomiêdzy s¹dami po-
wszechnymi a organami administracyjnymi. Sprawy dotycz¹ce nierucho-
moœci objêtych dekretem o reformie rolnej rozstrzygane s¹ w postêpowaniu
administracyjnym89. Przepisy rozporz¹dzenia wykonawczego w dalszym
ci¹gu stanowi¹ podstawê prawn¹ do rozstrzygania, obecnie przez woje-
wodê, o podpadaniu konkretnej nieruchomoœci pod przepisy dekretu
PKWN o reformie rolnej90. Kontrola s¹dowa decyzji odbywa siê na drodze
dwuinstancyjnego postêpowania s¹dowo-administracyjnego. Tryb admi-
nistracyjny weryfikacji zaw³aszczenia maj¹tku wydaje siê byæ korzystniejszy
dla w³aœcicieli pozbawionych swojego maj¹tku91. Zasad¹ jest uwzglêdnianie
przez s¹dy powszechne skutków prawnych orzeczeñ organów administra-
cyjnych, która ma swoje Ÿród³o w prawnym rozgraniczeniu drogi s¹dowej
i drogi administracyjnej. S¹d w postêpowaniu cywilnym obowi¹zany jest
uwzglêdniæ stan prawny wynikaj¹cy z osnowy ostatecznej decyzji admi-
nistracyjnej92. S¹d nie jest w³adny podejmowaæ decyzji w kwestiach, których
rozstrzygniêcie nale¿y do organu administracji pañstwowej orzekaj¹cego w
formie decyzji i jest zwi¹zany tak¹ decyzj¹. Osoba uprawniona, zanim
wyst¹pi przed s¹dem powszechnym z powództwem windykacyjnym czy te¿
z wnioskiem o uzgodnienie treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym, musi zatem wczeœniej na drodze administracyjnej uzyskaæ de-
cyzjê o niepodleganiu pod dekret o reformie rolnej znacjonalizowanego
maj¹tku lub te¿ jego czêœci93. Z kolei w sytuacji, gdy w przesz³oœci zosta³o

80 Tomasz Kiszka

88 W. Katner, Uwarunkowania prawne reprywatyzacji w Polsce, „Pañstwo i Prawo”2003, nr 8,
s. 18.

89 Odmienne stanowisko w tym przedmiocie wyrazi³ Trybuna³ Konstytucyjny, wedle któ-
rego przepisy rozporz¹dzenia wykonawczego reguluj¹ce tryb administracyjny w tym zakresie
nie maj¹ ju¿ mocy obowi¹zuj¹cej, a zatem nie mog¹ obecnie stanowiæ podstawy prawnej dla
takiego postêpowania. W aktualnym stanie prawnym do orzekania o prawach rzeczowych osób
pozbawionych nieruchomoœci w ramach reformy rolnej w³aœciwe s¹ s¹dy powszechne. Postano-
wienie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 1 marca 2010 r., sygn. akt P 107/08, Lex Polonica
nr 2154015.

90 Uchwa³a Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2011 r., sygn. akt I OPS
3/10, Lex Polonica nr 2440069.

91 Zalet¹ tego trybu jest brak koniecznoœci uiszczania wysokich wpisów i obowi¹zek wszech-
stronnego wyjaœnienia sprawy ci¹¿¹cy na organie administracyjnym, co ma niebagatelne zna-
czenie w tym przypadku. Sprawy o zwrot nieruchomoœci s¹ z regu³y skomplikowane i ich wynik
dla zainteresowanego jest trudny do przewidzenia.

92 Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 9 paŸdziernika 2007 r., sygn. akt III CZP 46/07, Lex
Polonica nr 1610308.

93 Zob. Postanowienie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. akt Ts
151/07, Lex Polonica nr 1972536, wyrok S¹dy Najwy¿szego z dnia 28 lipca 2004 r., sygn. akt III CK
296/03, Lex Polonica nr 367849.



wydane orzeczenie wojewódzkiego urzêdu ziemskiego o podleganiu danej
nieruchomoœci pod dekret o reformie rolnej, wszelkie roszczenia reprywa-
tyzacyjne nale¿a³oby poprzedziæ uzyskaniem decyzji stwierdzaj¹cej nie-
wa¿noœæ powy¿szego orzeczenia, na podstawie art. 158 § 1 k.p.a.94. Nato-
miast w sytuacji, gdy dosz³o do rozdysponowania maj¹tku ziemskiego przez
Skarb Pañstwa na rzecz osób trzecich, w taki sposób, ¿e sta³y siê one
w³aœcicielami nabywaj¹c w dobrej wierze, by³y w³aœciciel nie mo¿e ju¿
wyst¹piæ z roszczeniem windykacyjnym, a jedynie z roszczeniem odszko-
dowawczym. Pewnym zagro¿eniem dla roszczeñ reprywatyzacyjnych mo¿e
byæ podnoszona w literaturze przedmiotu kwestia ewentualnego zasie-
dzenia nieruchomoœci przejêtych niezgodnie z dekretem na rzecz Skarbu
Pañstwa w przypadku, gdy nieruchomoœæ przez ponad 30 lat znajdowa³a siê
w posiadaniu Skarbu Pañstwa95. Posiadanie takie mog³o mieæ charakter
samoistny96. Uzyskanie w³adania w ramach sprawowanego w³adztwa pub-
licznego nie wyklucza posiadania samoistnego97. Zasiedzenie jednak nie
bieg³o, je¿eli w³aœciciel nie móg³ skutecznie dochodziæ wydania nierucho-
moœci98.

S¹dy powszechne, jak i s¹dy administracyjne, po 1989 roku wielokrotnie
musia³y siê zmierzyæ z nieuregulowan¹ prawnie do dzisiaj kwesti¹ repry-
watyzacji. By³y zmuszone rozstrzygaæ liczne w¹tpliwoœci prawne, jakie
naros³y na gruncie stosowania tego prawnie niedoskona³ego aktu nacjo-
nalizacyjnego. Wypracowane w praktyce s¹dowej stanowiska pozwalaj¹
dzisiaj usprawniæ postêpowanie weryfikacyjne w przedmiocie zasadnoœci
przejêcia maj¹tku ziemskiego. Nale¿y podkreœliæ, i¿ wobec braku ustawo-
wego rozstrzygniêcia kwestii reprywatyzacji, organy administracyjne oraz
s¹dy przejê³y na siebie ciê¿ar nieprzeprowadzonej reprywatyzacji. Rola
s¹dów jest szczególna w tym zakresie, gdy¿ w du¿ej mierze to one nakreœlaj¹
dzisiejszy kszta³t prowadzonej indywidualnie reprywatyzacji. Poprzez zapa-
daj¹ce rozstrzygniêcia w konkretnych sprawach wskazuj¹ sposób inter-
pretowania poszczególnych przepisów dekretu o reformie rolnej.

Warto w tym miejscu wspomnieæ, i¿ obecny ustawodawca wprowadzi³
pewne u³atwienia dla by³ych w³aœcicieli w nabywaniu nieruchomoœci prze-
jêtych wczeœniej na rzecz Skarbu Pañstwa. U³atwieniem tym jest pierwszeñ-
stwo w nabyciu, bez przetargu, nieruchomoœci, bêd¹cych w³asnoœci¹ pañ-
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94 J. Antosiewicz, Reprywatyzacja, Warszawa 1993, s. 59.
95 A. Oleszko, dz. cyt., s. 46.
96 M. G³asek, A. Ma³ecka, P. Sadowski, Status prawny nieruchomoœci bezprawnie przejêtych przy

przeprowadzaniu reformy rolnej, „Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, nr 6, s. 15.
97 Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 9 stycznia 2009 r., sygn. akt I CSK 270/2008, Lex Polonica

nr 2395677
98 Uchwa³a Pe³nego Sk³adu Izby Cywilnej S¹du Najwy¿szego z dnia 26 paŸdziernika 2007 r.,

sygn. akt III CZP 30/2007, Lex Polonica nr 1645408



stwa, których gospodarowanie powierzono Agencji Nieruchomoœci
Rolnych99. Ten w¹tpliwy przywilej jednak w ¿adnym stopniu nie rekom-
pensuje strat, jakie poniós³ wczeœniej w³aœciciel w zwi¹zku z zaw³aszczeniem
jego maj¹tku. Po pierwsze, uprawnienie to powstaje dopiero z chwil¹
sprzeda¿y nieruchomoœci. Po drugie, by³y w³aœciciel nabywaj¹c nierucho-
moœæ nie korzysta z ¿adnego upustu cenowego, gdy¿ cena jest ustalana
zgodnie z jej obecn¹ wartoœci¹. W zwi¹zku z powy¿szym dochodzi do
sytuacji, w której Skarb Pañstwa sprzedaje nieruchomoœæ ziemsk¹ za cenê
rynkow¹ jej by³emu w³aœcicielowi, od którego wczeœniej przej¹³ j¹ z mocy
prawa, bez ¿adnej rekompensaty z tego tytu³u.

Pomimo wielu zapowiedzi, do dnia dzisiejszego nie wesz³a w ¿ycie
ustawa reprywatyzacyjna. Prace nad ustaw¹ trwaj¹ ju¿ od wielu lat100.
Z uwagi na fakt, i¿ nieuregulowana jest wci¹¿ kwestia zadoœæuczynienia za
znacjonalizowanie maj¹tków ziemskich, jedyn¹ drog¹ dochodzenia swoich
praw jest droga administracyjna w zakresie stwierdzenia niezasadnoœci
przejêcia maj¹tku. Skorzystaæ z tej drogi mo¿na jednak tylko w sytuacji, gdy
dany maj¹tek zosta³ przejêty z naruszeniem przepisów dekretu o reformie
rolnej. Nie s¹ to przypadki marginalne, gdy¿, jak siê przyjmuje, wadliwoœci¹
mo¿e byæ obarczone nawet 30% znacjonalizowanych maj¹tków ziemskich101.
Zatem w sytuacji, gdy ówczesne w³adze dokona³y zajêcia maj¹tku ziem-
skiego zgodnie z aktem nacjonalizacyjnym, ¿adne uprawnienia w tym
przedmiocie by³ym w³aœcicielom nie przys³uguj¹. Znamiennym jest fakt, i¿
obecnie podstaw¹ prawn¹ weryfikowania prawid³owoœci przejêcia nieru-
chomoœci ziemskich s¹ wy³¹cznie przepisy nacjonalizacyjne, które wczeœniej
stanowi³y podstawê przejêcia tych maj¹tków, a dzisiaj wyznaczaj¹ zakres
dopuszczalnej ochrony prawa w³asnoœci by³ych w³aœcicieli. W zwi¹zku z po-
wy¿szym mo¿na stwierdziæ, i¿ ten prawnie w¹tpliwy dekret o reformie
rolnej kszta³tuje obecny obraz prowadzonej reprywatyzacji. Jest to repry-
watyzacja indywidualna, inicjowana przez w³aœcicieli znacjonalizowanych
maj¹tków ziemskich i ograniczona tylko do tych przypadków, w których
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99 Art. 5 ustawy z dnia 19 paŸdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi
Skarbu Pañstwa oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 107, poz. 464 z póŸn. zm.

100 Obecny projekt nie przewiduje reprywatyzacji w naturze. Zadoœæuczynienie za utracony
maj¹tek ma miêæ formê œwiadczenia pieniê¿nego, które ma zostaæ wyp³acone osobom fizycz-
nym, których mienie znacjonalizowano, lub ich nastêpcom prawnym. Organem prowadz¹cym
postêpowanie reprywatyzacyjne bêdzie wojewoda. Decyzja wydana przez wojewodê bêdzie
podstaw¹ wyp³aty œwiadczenia. Wysokoœæ stawki procentowej œwiadczenia wyp³acanego
uprawnionym ustali minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa, na podstawie stosunku
posiadanych œrodków pieniê¿nych przeznaczonych na realizacjê reprywatyzacji do wartoœci
nieruchomoœci podlegaj¹cych reprywatyzacji. Informacje o stanie prac nad ustaw¹. Zob.:
http://bip.msp.gov.pl/portal/bip/103/3012/[dostêp: 5 kwietnia 2011 r.].

101 D. Frey, W¹tpliwoœci wokó³ reformy rolnej, „Rzeczpospolita” nr 37 z dnia 15 lutego 2011 r.,
s. C 2.



dokonano przejêcia nieruchomoœci ziemskich z naruszeniem przepisów
dekretu o reformie rolnej. Zakres przedmiotowy tej indywidualnej repry-
watyzacji jest zatem bardzo ograniczony. Ponadto ochrona prawa w³asnoœci
maj¹tków ziemskich przejêtych niezgodnie z dekretem o reformie rolnej
doznaje dzisiaj ograniczeñ w zwi¹zku z realizowan¹ przez pañstwo polityk¹
prywatyzacyjn¹, prowadz¹c¹ do uszczuplania zasobu gruntów nale¿¹cych
do Skarbu Pañstwa. Zasób ten tworz¹ równie¿ te nieruchomoœci, które
zosta³y przejête niezgodnie z dekretem o reformie rolnej, a zatem mog³yby
siê staæ przedmiotem roszczeñ reprywatyzacyjnych by³ych w³aœcicieli.

Analizuj¹c przepisy dekretu o reformie rolnej, mo¿na wyprowadziæ
wniosek, i¿ zakres ochrony prawa w³asnoœci by³ œciœle zale¿ny od zakresu
przymusowego przejmowania nieruchomoœci ziemskich. Mo¿na tu wskazaæ,
¿e im wiêkszy by³ zakres zaw³aszczania maj¹tków, tym mniejszy by³ zakres
ochrony tego prawa. Ten swoisty stosunek zale¿noœci kreowa³ ówczesny
stan ochrony praw jednostki, w tym prawa w³asnoœci. Nie oznacza to, ¿e
ochrona prawa w³asnoœci prowadzi do zupe³nej niemo¿noœci ingerencji
w jego treœæ, do jego absolutnej nienaruszalnoœci. Konieczne jest jednak,
w tym zakresie, zachowanie ram konstytucyjnych, które wyznaczaj¹ granice
ochrony tego prawa.

Zagadnienie nacjonalizacji, poruszone w niniejszej pracy, wywo³ywa³o
i nadal wywo³uje ogromne emocje wœród spo³eczeñstwa. Przyczyn takiego
stanu jest wiele, nie sposób ich wszystkich wymieniæ, ale niew¹tpliwie jedn¹
z wa¿niejszych jest sam akt prawny, na podstawie którego Skarb Pañstwa
przejmowa³ maj¹tki ziemskie, bez zagwarantowania ich dotychczasowym
w³aœcicielom stosownej rekompensaty z tego tytu³u. Do dnia dzisiejszego
byli w³aœciciele, lub te¿ ich nastêpcy prawni, nie doczekali siê odpowiedniej
regulacji ustawowej, moc¹ której dokona³oby siê niejako „rozliczenie”
z krzywd i niesprawiedliwoœci, jakich wówczas doznali. Dekret nacjonaliza-
cyjny nasuwa istotne w¹tpliwoœci z punktu widzenia sprawiedliwoœci spo-
³ecznej, ochrony w³asnoœci oraz zasad demokratycznego pañstwa prawnego,
w którym chroni siê zaufanie do pañstwa i stanowionego prawa. Nie mniej
jednak, nie tylko sam akt nacjonalizacyjny, ale równie¿ liczne nieprawid³o-
woœci przy w jego wykonaniu, stanowi¹ wci¹¿ zagadnienie budz¹ce wiele
kontrowersji. Mo¿na mieæ zastrze¿enia co do konstytucyjnoœci dekretu o re-
formie rolnej, jednak¿e nie zmienia to faktu, i¿ stanowi on w dalszym ci¹gu
element prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, jako podstawa prawna utrzy-
mania wywo³anych przez niego skutków prawnych.
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PROTECTION OF OWNERSHIP RIGHTS UNDER THE DECREE OF THE POLISH
COMMITTEE OF NATIONAL LIBERATION ON AGRICULTURAL REFORM

OF 6 SEPTEMBER 1944

S u m m a r y

Ownership rights were exposed to a serious interference by state authorities
of the postwar period. The political and socio-economic transformation of the
time in Poland fostered agricultural reforms and the nationalization of industry.
Issued by the Polish Committee of National Liberation, the Decree on Agricul-
tural Reform of 6 September 1944 legitimized the state authorities to tamper with
the ownership status of landed estates. Entry into force of the decree in 1944 sig-
nificantly affected the existing framework of the legal protection of property and
caused immediate effects in the domain of civil law. The Decree on Agricultural
Reform sanctioned unconditional nationalization and repossession of landed
property without allowing for any pecuniary compensation to the owners. Cur-
rently, the nationalization decree raises serious doubts in terms of social justice,
protection of ownership and the principles of the democratic rule of law, which
breeds confidence in the state and its laws. The article aims to cast more light
upon the rules governing the nationalization of landed estates as well as explor-
ing the legal opportunities for their restitution under currently applicable law.

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÀÂÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÄÅÊÐÅÒÀ ÏÊÍÎ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÇÅÌÅËÜÍÎÉ ÐÅÔÎÐÌÛ ÎÒ 6 ÑÅÍÒßÁÐß 1944 ÃÎÄÀ

P å ç þ ì å

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä áûëî ïðåäìåòîì ñèëüíîãî
âìåøàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Ïðîèñõîäÿùèå â òî âðåìÿ ïðåîáðàçî-
âàíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñòðîÿ â Ïîëüøå, â ÷àñòíîñ-
òè îñíîâûâàëèñü íà òàêèõ ëîçóíãàõ, êàê çåìåëüíàÿ ðåôîðìà è íàöèîíàëèçàöèÿ
ïðîìûøëåííîñòè. Âûäàííûé Ïîëüñêèì êîìèòåòîì íàöèîíàëüíîãî îñâîáîæäå-
íèÿ äåêðåò î ïðîâåäåíèè çåìåëüíîé ðåôîðìû îò 6 ñåíòÿáðÿ 1944 ãîäà, äàâàë ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïðàâî íà ïðîâåäåíèå èçìåíåíèé â ñîñòîÿíèè ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõ èìóùåñòâ. Âñòóïëåíèå â ñèëó äåêðåòà î çåìåëüíîé ðåôîðìå
â 1944 ãîäó ñóùåñòâåííî èçìåíèëî ñóùåñòâóþùèé îáðàç ïðàâîâîé îõðàíû ñî-
áñòâåííîñòè è íåïîñðåäñòâåííî ïîâëèÿëî íà ñôåðó ãðàæäàíñêîãî ïðàâà. Äåê-
ðåò î çåìåëüíîé ðåôîðìå ïîçâîëÿë áåçîãîâîðî÷íî íàöèîíàëèçèðîâàòü çåìåëü-
íîå èìóùåñòâî, ïðè÷¸ì íå îáóñëàâëèâàë ïðèíÿòèÿ çåìåëüíîé íåäâèæèìîñòè
âûïëàòîé ñîîòâåòñòâóþùåé êîìïåíñàöèè ñîáñòâåííèêó. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
äåêðåò î íàöèîíàëèçàöèè âûçûâàåò ñóùåñòâåííûå ñîìíåíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ îá-
ùåñòâåííîé ñïðàâåäëèâîñòè, îõðàíû ñîáñòâåííîñòè è ïðèíöèïîâ äåìîêðàòè-
÷åñêîãî ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì ñîõðàíÿåòñÿ äîâåðèå ê ãîñóäàðñòâó
è åãî çàêîíàì. Öåëüþ äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå ïðèíöèïîâ ïðî-
âåä¸ííîé íàöèîíàëèçàöèè çåìåëüíîãî èìóùåñòâà, à òàêæå ïðàâîâûõ âîçìîæ-
íîñòåé èõ ðåïðèâàòèçàöèè â ñîâðåìåííîé ïðàâîâîé ñèòóàöèè.
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CZES£AW PAWE£ K£AK* 0

ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY USTAWY

Z DNIA 17 CZERWCA 2004 R. O SKARDZE NA NARUSZENIE

PRAWA STRONY DO ROZPOZNANIA SPRAWY BEZ

NIEUZASADNIONEJ ZW£OKI (NA PRZYK£ADZIE SKARGI

NA PRZEWLEK£OŒÆ POSTÊPOWANIA KARNEGO)

1. Wprowadzenie

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony
do rozpoznania sprawy w postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym
lub nadzorowanym przez prokuratora i postêpowaniu s¹dowym bez nie-
uzasadnionej zw³oki1 w art. 1 reguluje swój zakres przedmiotowy, zaœ
w art. 3 zakres podmiotowy, wskazuj¹c podmioty uprawnione do wniesienia
skargi na przewlek³oœæ postêpowania regulowanej t¹ ustaw¹. Zakres przed-
miotowy ustawy wynika tak¿e z jej art. 3, poniewa¿ w przepisie tym
wskazano postêpowania, w których uprawniony podmiot mo¿e skorzystaæ
ze skargi na przewlek³oœæ postêpowania.

Ustalenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy o skardze
ma istotne znaczenie praktyczne, pozwala bowiem na okreœlenie, jaki pod-
miot i w jakim postêpowaniu uprawniony jest do skorzystania ze skargi na
przewlek³oœæ postêpowania, co nie pozostaje bez wp³ywu na odpowiedŸ, czy
skarga na przewlek³oœæ postêpowania jest „dostêpnym œrodkiem odwo³aw-
czym” w rozumieniu art. 13 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci2.

W niniejszej publikacji przedstawione zostan¹ rozwa¿ania odnoœnie do
skargi na przewlek³oœæ postêpowania karnego. Tym samym rozwa¿ania

S T U D I A P R A W N I C Z E K U L
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0* Dr, Wy¿sza Szko³a Prawa i Administracji Przemyœl–Rzeszów.
1 Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z póŸn. zm.
2 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z póŸn. zm.



dotycz¹ce zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy o skardze
ograniczone zostan¹ do postêpowania karnego.

2. Zakres przedmiotowy

Ustawa o skardze znajduje zastosowanie do postêpowania przygoto-
wawczego prowadzonego lub nadzorowanego przez prokuratora oraz po-
stêpowania s¹dowego (art. 1 ust. 1 ustawy).

Warto wskazaæ, ¿e ju¿ sam tytu³ tej ustawy zakreœla jej ramy przed-
miotowe, bowiem wynika z niego w sposób jednoznaczny, ¿e dotyczy ona
skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznaniu sprawy w postêpowaniu
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora
i postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki. W doktrynie nie
budzi w¹tpliwoœci, ¿e tytu³ aktu normatywnego, w tym ustawy, okreœla jego
przedmiot, a wiêc zakres przedmiotowy3. Widaæ wiêc od razu, ¿e ustawa
o skardze nie znajduje zastosowania do ka¿dego postêpowania przygoto-
wawczego, lecz wy³¹cznie do postêpowania przygotowawczego prowa-
dzonego lub nadzorowanego przez prokuratora. Ustawodawca wyraŸnie
bowiem ju¿ w samym tytule ustawy zawêzi³ jej zakres przedmiotowy, je¿eli
chodzi o postêpowanie przygotowawcze.

Ustawa o skardze znajduje tak¿e zastosowanie do sprawy egzekucyjnej
lub innej sprawy dotycz¹cej wykonania orzeczenia s¹dowego, w których na
skutek dzia³ania lub bezczynnoœci s¹du albo komornika s¹dowego dosz³o do
naruszenia prawa do rozpoznania i zakoñczenia sprawy bez nieuzasad-
nionej zw³oki (art. 1 ust. 2 ustawy).

Art. 1 ustawy o skardze precyzuje m.in. jej zakres przedmiotowy,
wskazuj¹c, do jakich postêpowañ i przed jakimi organami (s¹d, komornik
s¹dowy, prokurator) zastosowanie znajduj¹ jej przepisy. Postêpowania
przed innymi organami (np. Trybuna³em Konstytucyjnym, Trybuna³em
Stanu, Rzecznikiem Praw Obywatelskich) ni¿ wyraŸnie wskazane w ustawie
o skardze nie s¹ objête ramami tej ustawy. Przepis ten nale¿y odczytywaæ
w ³¹cznoœci art. 2 ust. 2 tej ustawy, który precyzuje, jaki charakter ma mieæ
postêpowanie, w ramach którego mo¿liwe jest wniesienie skargi na prze-
wlek³oœæ. Musi to byæ postêpowanie rozpoznaj¹ce dan¹ sprawê.

Zakres przedmiotowy ustawy o skardze wynika tak¿e z jej art. 3, który
okreœla, w jakich konkretnie – je¿eli chodzi o ich rodzaj, postêpowaniach
mo¿e byæ wniesiona skarga i kto mo¿e to uczyniæ, przy czym przepis ten nie
stanowi, co nale¿y rozumieæ pod poszczególnymi pojêciami u¿ytymi w jego
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treœci. W ten sposób ustawodawca sprecyzowa³, jakie postêpowania objête s¹
ramami ustawy. Skarga na przewlek³oœæ mo¿e byæ w zwi¹zku z tym wnie-
siona w postêpowaniu w sprawach o przestêpstwa i wykroczenia skarbowe
(art. 3 pkt 1 ustawy), w postêpowaniu w sprawach o wykroczenia (art. 3 pkt 2
ustawy), w postêpowaniu w przedmiocie odpowiedzialnoœci podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary (art. 3 pkt 3 ustawy) oraz
w postêpowaniu karnym (art. 3 pkt 4 ustawy). Katalog tych postêpowañ ma
charakter zamkniêty4.

Jak wskazano, ustawa o skardze nie definiuje, co nale¿y rozumieæ pod
wskazanymi powy¿ej pojêciami, dlatego te¿ niezbêdne jest odwo³anie siê do
rozumienia tych pojêæ, które wynika z odpowiednich ustaw (arg. ex art. 8
ust. 2 ustawy). Skoro pojêciami tymi pos³uguj¹ siê poszczególne ustawy,
przy czym maj¹ one charakter podstawowy o odniesieniu do danego rodzaju
postêpowania, to nie ma ¿adnego uzasadnienia, aby nadaæ im inne znacze-
nie, ni¿ to, które wynika z przyjêtych w nich rozwi¹zaniach. W doktrynie
stanowisko to nie jest kwestionowane5.

Postêpowanie w sprawach o przestêpstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe uregulowane jest w ustawie z dnia 10 wrzeœnia 1999 r. Kodeks
karny skarbowy6. Postêpowanie karne skarbowe jest szczególnym postêpo-
waniem karnym, uregulowanym w kodeksie karnym skarbowym7. Skargê
na przewlek³oœæ postêpowania w sprawach o przestêpstwa skarbowe i wy-
kroczenia skarbowe nale¿y wiêc rozumieæ jako skargê na przebieg postê-
powania uregulowanego w kodeksie karnym skarbowym, a dotycz¹cego
przestêpstwa lub wykroczenia skarbowego, z tym ¿e w odniesieniu do
postêpowania przygotowawczego tylko i wy³¹cznie w zakresie, w jakim
postêpowanie prowadzone jest lub nadzorowane przez prokuratora, co
wyraŸnie wynika z treœci art. 1 ust. 1 ustawy o skardze. Ustawa ta nie
przewiduje bowiem mo¿liwoœci wniesienia skargi na przebieg postêpowania
przygotowawczego, które nie jest prowadzone lub nadzorowane przez
prokuratora, zastrzegaj¹c jednoczeœnie, ¿e skargê na przewlek³oœæ postêpo-
wania przygotowawczego wnosi siê do prokuratora prowadz¹cego lub
nadzoruj¹cego postêpowanie (art. 5 ust. 4 ustawy). Wskazuje to jedno-
znacznie, ¿e tylko w takim wypadku skarga na przewlek³oœæ postêpowania
przys³uguje.
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Postêpowanie w sprawach o wykroczenia to postêpowanie uregulo-
wane w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postêpowania w sprawach
o wykroczenia (art. 1 § 1 k.p.w.)8. W przypadku postêpowania w sprawach
o wykroczenia mo¿liwoœæ wniesienia skargi na przewlek³oœæ ogranicza siê
wy³¹cznie do etapu postêpowania s¹dowego, co wyraŸnie wynika z treœci
art. 3 pkt 2 ustawy o skardze, który stanowi, ¿e skargê w w postêpowaniu
w sprawach o wykroczenia mo¿e wnieœæ strona, a stron¹ jest oskar¿yciel
publiczny (art. 17 § 1-3 k.p.w.) oraz obwiniony, a wiêc osoba przeciwko której
wniesiono wniosek o ukaranie (art. 20 § 1 k.p.w.)9.

Postêpowanie w przedmiocie odpowiedzialnoœci podmiotów zbioro-
wych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary to postêpowanie prowadzone na
podstawie ustawy z dnia 28 paŸdziernika 2002 r. o odpowiedzialnoœci
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary10. W tym
przypadku skarga wnoszona jest na przebieg postêpowania przed s¹dem,
bowiem postêpowanie w przedmiocie odpowiedzialnoœci podmiotów zbio-
rowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary uregulowane we wskazanej
ustawie nie przewiduje formy przygotowawczej – postêpowanie to wszczy-
na siê na wniosek prokuratora lub pokrzywdzonego albo Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy), który wnosi
siê do s¹du w³aœciwego w rozumieniu art. 24 ust. 1 tej ustawy. Z³o¿enie
przedmiotowego wniosku inicjuje postêpowanie w przedmiocie odpowie-
dzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary,
otwieraj¹c mo¿liwoœæ zaskar¿enia jego przebiegu w trybie skargi na prze-
wlek³oœæ postêpowania.

Postêpowanie karne, o którym mowa w art. 3 pkt 4 ustawy o skardze to
postêpowanie uregulowane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
postêpowania karnego11. Jak wynika bowiem z art. 1 k.p.k. postêpowanie
karne w sprawach nale¿¹cych do w³aœciwoœci s¹dów toczy siê wed³ug
przepisów niniejszego kodeksu. S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia
2 lutego 2005 r.12 przyj¹³, ¿e postêpowanie karne to takie, które ma na celu
rozstrzygniêcie o odpowiedzialnoœci karnej za pope³nienie przestêpstwa
i które regulowane jest przepisami kodeksu postêpowania karnego. Z po-
wy¿szego wynika, ¿e inne postêpowanie ni¿ postêpowanie karne, o którym
mowa w art. 1 k.p.k., choæby mia³o charakter „karny”, nie jest objête ustaw¹
o skardze, tj. na jego przebieg nie przys³uguje skarga na przewlek³oœæ
postêpowania. Przemawia za tym dodatkowo m.in. treœæ art. 3 pkt 3 ustawy
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o skardze. Ustawodawca wymieni³ w nim postêpowanie w przedmiocie
odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych. Postêpowanie to uznaæ nale¿y
za „postêpowanie karne odrêbne”, tak samo zreszt¹, jak postêpowanie
o przestêpstwa i wykroczenia skarbowe oraz postêpowania w sprawach
o wykroczenia13. Nie jest to postêpowanie karne w rozumieniu art. 1 k.p.k.

Skoro zatem ustawodawca uzna³, ¿e ustawa o skardze powinna znaleŸæ
zastosowanie w ramach innego postêpowania karnego ni¿ postêpowanie
karne w rozumieniu kodeksu postêpowania karnego, to uczyni³ to wyraŸnie,
wprowadzaj¹c przepis przewiduj¹cy mo¿liwoœæ wniesienia skargi na prze-
wlek³oœæ tego postêpowania, tak jak m.in. w art. 3 pkt 3 ustawy. A contrario,
je¿eli taki przepis nie znalaz³ siê w tej ustawie, to mimo ¿e dane postêpo-
wanie mo¿e byæ zaliczone do „postêpowañ karnych” w szerokim rozumieniu
tego pojêcia, nie mo¿na uznaæ, ¿e ustawa umo¿liwia wniesienie skargi na
jego przewlek³oœæ. Ustawodawca wyraŸnie bowiem przyj¹³, ¿e w sytuacji,
gdy dane postêpowanie uregulowane jest poza kodeksem postêpowania
karnego, to w sytuacji, gdy nale¿y ono do „postêpowañ karnych”, ustawa
o skardze znajduje zastosowanie odnoœnie do tego postêpowania wy³¹cznie
w sytuacji, gdy zosta³o w niej wyraŸnie przewidziane.

Niew¹tpliwie charakter „karny” z punktu widzenia art. 6 ust. 1 EKPC ma
postêpowanie lustracyjne, prowadzone na podstawie ustawy z dnia 18 paŸ-
dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bez-
pieczeñstwa pañstwa z lat 1944-1990 oraz treœci tych dokumentów14, co nie
budzi w¹tpliwoœci w doktrynie15, jak równie¿ w orzecznictwie Euro-
pejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka16. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e
postêpowanie lustracyjne nie mieœci siê w pojêciu „postêpowania karnego”,
o którym mowa w art. 3 pkt 4 ustawy o skardze, a to oznacza, ¿e nie jest
objête zakresem ustawy o skardze, gdy¿ ustawa ta mo¿liwoœci wniesienia
skargi na przewlek³oœæ tego postêpowania nie przewiduje (arg. ex art. 3
ustawy). Skoro gwarancje, o których mowa w art. 6, EKPC odnosz¹ siê tak¿e
do postêpowania lustracyjnego w rozumieniu ustawy z 18 paŸdziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa
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pañstwa z lat 1944-1990 oraz treœci tych dokumentów17, to si³¹ rzeczy
powinien przys³ugiwaæ „œrodek odwo³awczy” na przewlek³oœæ tego postêpo-
wania w rozumieniu art. 13 Konwencji. Brak takiego œrodka odwo³awczego
prowadzi do sprzecznoœci z KKPC, co nie jest rozwi¹zaniem prawid³owym.

Ustawa o skardze nie ma równie¿, wed³ug mnie, zastosowanie do
postêpowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r.
o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych
za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego18. Postê-
powanie to nie zosta³o bowiem wyraŸnie ujête w art. 3 ustawy o skardze.
Skoro uregulowane jest ono poza kodeksem postêpowania karnego, aby
znalaz³a do niego zastosowanie ustawa o skardze, powinno byæ ujête w tym
przepisie.

Z faktu, ¿e w postêpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób
represjonowanych za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa
Polskiego odpowiednie zastosowanie znajduj¹ przepisy kodeksu postêpo-
wania karnego (art. 3 pkt 4 tej ustawy) nie mo¿na wyprowadziæ wniosku, ¿e
jest to postêpowanie karne w rozumieniu ustawy o skardze. Jest to wpraw-
dzie „postêpowanie karne” tocz¹ce siê w ramach nadzwyczajnych œrodków
odwo³awczych19, niemniej jednak ustawa skardze wyraŸnie znajduje zasto-
sowanie do postêpowania karnego uregulowanego w kodeksie postêpo-
wania karnego, co wynika nie tylko z treœci art. 3 pkt 4 tej ustawy, ale tak¿e
z tego, ¿e ustawodawca, okreœlaj¹c kr¹g podmiotów uprawnionych do
wniesienia skargi na przewlek³oœæ postêpowania karnego czy postêpowania
w sprawach o wkroczenia, wyraŸnie odwo³uje siê do pojêæ, którymi po-
s³u¿ono siê w kodeksie postêpowania karnego, czy te¿ w kodeksie postê-
powania w sprawach o wykroczenia20.

Nawet zatem w sytuacji, gdy dane postêpowanie jest „postêpowaniem
karnym” w szerokim rozumieniu tego pojêcia, to nie znaczy, ¿e auto-
matycznie objête jest ramami ustawy o skardze. Znajduje ona wy³¹cznie
zastosowanie, je¿eli chodzi o „postêpowanie karne” do postêpowania w ro-
zumieniu art. 1 k.p.k., a skargê wnieœæ mo¿e wy³¹cznie strona tego postê-
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powania, jak równie¿ pokrzywdzony, nawet je¿eli nie jest stron¹ (art. 3 pkt 4
ustawy).

Podobnie jak w przypadku postêpowania lustracyjnego, zasadne jest,
aby i postêpowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 lutego
1991 r. o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjo-
nowanych za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego
mieœci³o siê w zakresie przedmiotowym ustawy o skardze. Skoro ma ono
charakter „karny”, a w jego ramach decyduje siê o losie orzeczenia wy-
danego w przedmiocie odpowiedzialnoœci karnej i toczy siê ono przed
s¹dem, powinna istnieæ mo¿liwoœæ wniesienia skargi na przewlek³oœæ ta-
kiego postêpowania. Inaczej rzecz ujmuj¹c, ze wzglêdu na fakt, ¿e w ramach
tego postêpowania podejmuje siê rozstrzygniêcia co do istoty sprawy, bo-
wiem jest to postêpowanie skargowe, reformacyjne, które procedowane jest
w przedmiocie odpowiedzialnoœci karnej21, a orzeczenie koñcowe zapad³e
w tym postêpowaniu zrównane jest z wyrokiem uniewinniaj¹cym (art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ
wydanych wobec osób represjonowanych za dzia³alnoœæ na rzecz niepod-
leg³ego bytu Pañstwa Polskiego)22, powinno byæ ono objête ramami ustawy
o skardze.

Ramami ustawy o skardze nie jest objête tak¿e postêpowanie w spra-
wach nieletnich, nie jest ono bowiem wymienione w art. 3 tej ustawy, a nie
mo¿e byæ ono uznane za postêpowanie karne w rozumieniu jej art. 3 pkt 4.
Jak podniós³ T. Grzegorczyk23, postêpowanie prowadzone wobec nieletnich
w oparciu o ustawê z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o postêpowaniu w spra-
wach nieletnich24 nie mo¿e byæ uznane za postêpowanie karne. Z faktu, ¿e
w postêpowaniu tym (dotyczy to postêpowania opiekuñczo-wychowaw-
czego oraz poprawczego) stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu postê-
powania karnego (art. 20 tej ustawy) nie wynika jeszcze, ¿e jest to po-
stêpowanie karne – postêpowanie poprawcze z natury swej nie jest
postêpowaniem karnym, poniewa¿ jego przedmiotem nie jest kwestia odpo-
wiedzialnoœci karnej sprawcy czynu zabronionego jako przestêpstwo,
a jedynie zastosowanie wobec niego okreœlonych œrodków prawnych o cha-
rakterze innym ni¿ karny (art. 5 i 10 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r.
o postêpowaniu w sprawach nieletnich), w tym wypadku œrodka popraw-
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czego jako œrodka o zadaniach wychowawczych. Co warto podkreœliæ, zasto-
sowanie œrodka w postaci umieszczenia w zak³adzie poprawczym nie jest
kar¹, nadto ustawodawca zrezygnowa³ z okreœlenia „skazaæ na zak³ad po-
prawczy”25.

Nawet w sytuacji, gdyby przyj¹æ, ¿e postêpowanie w sprawach nie-
letnich jest postêpowaniem karnym w szerokim rozumieniu tego pojêcia, nie
mo¿na uznaæ, ¿e ustawa o skardze znajduje w tym wypadku zastoso-
wanie. WyraŸnie bowiem odwo³uje siê ona do kodeksowego rozumienia
postêpowania karnego, które nie obejmuje swym zakresem postêpowania
w sprawach nieletnich.

Postêpowanie przed s¹dem w sprawach nieletnich powinno jednak byæ
objête ramami ustawy o skardze. Dochodzi w nim bowiem do rozpoznania
sprawy co do istoty, a szybkoœæ i sprawnoœæ tego postêpowania nierozer-
walnie wi¹¿e siê z dobrem nieletniego, dlatego te¿ powinien istnieæ instru-
ment prawny, pozwalaj¹cy na zaskar¿enie przebiegu tego postêpowania
w celu zdyscyplinowania czynnoœci s¹du rozpoznaj¹cego sprawê. Warto
zwróciæ uwagê, ¿e w doktrynie wyra¿ono pogl¹d, ¿e ustawa o skardze
obejmuje swym zakresem postêpowanie w sprawach nieletnich prowadzone
na podstawie ustawy z dnia 23 paŸdziernika 1982 r. o postêpowaniu w spra-
wach nieletnich26. Ze wzglêdów przytoczonych powy¿ej pogl¹d ten nie
mo¿e byæ podzielony.

Ustawa o skardze nie ma zastosowania do postêpowañ dyscyplinarnych,
prowadzonych przy odpowiednim zastosowaniu przepisów kodeksu postê-
powania karnego na podstawie ustaw przewiduj¹cych tak¹ odpowiedzial-
noœæ. ¯adne postêpowanie dyscyplinarne nie zosta³o bowiem ujête w art. 3
tej ustawy, ani te¿ ustawa ta nie wprowadzi³a ogólnej regu³y, ¿e postêpo-
wania dyscyplinarne, do których stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu
postêpowania karnego, objête s¹ jej zakresem przedmiotowym.

Z powy¿szego wynika, ¿e ustawodawca w art. 3 ustawy o skardze
przyj¹³ zamkniêty katalog postêpowañ, do których ta ustawa znajduje
zastosowanie, wyraŸnie wymieniaj¹c rodzajowo postêpowania, w ramach
których uprawniony podmiot mo¿e wnieœæ skargê. Ustawodawca w tym
przepisie odwo³a³ siê nie do cech danego postêpowania, lecz do jego ustawo-
wego rozumienia, co wynika z jego treœci. Skoro bowiem nie definiuje on
poszczególnych pojêæ, nale¿y odwo³aæ siê do ich rozumienia na gruncie
ustaw reguluj¹cych przebieg danego postêpowania, a tak¹ ustaw¹ w od-
niesieniu do postêpowania karnego jest kodeks postêpowania karnego.

Ze wzglêdu na treœæ art. 1 ust. 1 ustawy o skardze pod pojêciem
„postêpowania karnego” nale¿y rozumieæ postêpowanie przygotowawcze
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25 A. Œwiat³owski, dz. cyt., s. 163-165.
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prowadzone lub nadzorowane przez prokuratora, jak równie¿ postêpo-
wanie s¹dowe, bez wzglêdu na to, przed jakim s¹dem toczy siê (powszech-
nym, wojskowym, S¹dem Najwy¿szym). Pod pojêciem „postêpowania kar-
nego”, o którym mowa w art. 3 pkt 4 ustawy o skardze, nie nale¿y rozumieæ
postêpowania karnego wykonawczego, uregulowanego w ustawie z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy27. Ustawodawca odnoœnie do
postêpowania wykonawczego wyraŸnie przewidzia³ mo¿liwoœæ wniesienia
skargi na przewlek³oœæ (art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 oraz art. 3 pkt 7 ustawy), co
wzmacnia pogl¹d, ¿e „postêpowanie karne” w rozumieniu art. 3 pkt 4
ustawy to postêpowanie w rozumieniu art. 1 k.p.k.

Niew¹tpliwie postêpowanie wykonawcze to ostatnie, tj. wykonawcze,
stadium procesu karnego (arg. ex art. 1 § 1 k.k.w.)28. Jest ono objête ramami
ustawy o skardze ze wzglêdu na fakt, ¿e odnosi siê do „sprawy dotycz¹cej
wykonania orzeczenia s¹dowego”29, ale tylko w przypadku, gdy organem
postêpowania wykonawczego jest s¹d lub komornik s¹dowy, bowiem usta-
wa wyraŸnie stanowi, ¿e kontroli w jej trybie w przypadku, gdy sprawa
dotyczy wykonania orzeczenia s¹dowego, podlegaj¹ tylko dzia³ania lub
bezczynnoœæ s¹du albo komornika s¹dowego, a nie jakiegokolwiek innego
organu postêpowania wykonawczego (arg. ex 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 i 2 ustawy).
Poniewa¿ wykonanie orzeczeñ zapad³ych w postêpowaniu karnym, w po-
stêpowaniu w sprawach o przestêpstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
oraz w postêpowaniu w sprawach o wykroczenia odbywa siê wed³ug
przepisu kodeksu karnego wykonawczego (art. 1 § 1 k.k.w.), to we wszyst-
kich tych przypadkach postêpowanie wykonawcze objête jest ramami usta-
wy o skardze w sytuacji, gdy organem postêpowania wykonawczego jest s¹d
lub komornik s¹dowy, a postêpowanie dotyczy wykonania orzeczenia s¹do-
wego.

Odnotowaæ nale¿y pogl¹d, ¿e ustawa o skardze obejmuje swym za-
kresem, je¿eli chodzi o postêpowanie wykonawcze, jedynie przewlek³oœæ
s¹dowego postêpowania egzekucyjnego lub innego postêpowania wyko-
nawczego, ale tylko o charakterze cywilnym, prowadzonym przez komor-
nika lub s¹d (np. spis inwentarza, zabezpieczenie spadku czy wykonanie
orzeczeñ s¹du opiekuñczego)30. Jest to jednak pogl¹d odosobniony i po-
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27 Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557. z póŸn. zm.
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29 Postanowienie SA we Wroc³awiu z 8 grudnia 2008 r., II S 10/08, niepubl.
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zostaje w sprzecznoœci z treœci¹ art. 1 ust. 2 tej ustawy, z którego wyraŸnie
wynika, ¿e ustawa znajduje zastosowanie do „sprawy” dotycz¹cej wyko-
nania orzeczenia s¹dowego, w którym to pojêciu mieœci siê postêpowanie
wykonawcze prowadzone na podstawie kodeksu karnego wykonawczego
nie tylko przez komornika, ale tak¿e przez s¹d. Kryteria oceny przewlek³oœci
postêpowania s¹ takie same dla wszystkich rodzajów postêpowañ, a zatem
art. 2 ust. 2 ustawy o skardze znajduje tak¿e zastosowanie do postêpowania
wykonawczego31.

Pojawia siê pytanie, jaki jest zakres „postêpowania karnego” w rozu-
mieniu ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., tj. czy obejmuje ono ka¿de
postêpowanie karne w rozumieniu art. 1 k.p.k., czy te¿ wy³¹cznie postêpo-
wanie karne w g³ównym nurcie (postêpowanie zasadnicze).

Jak przyjêto w doktrynie procesu karnego, wyra¿enie normatywne
„postêpowanie karne” odnosi siê nie tylko do tzw. g³ównego nurtu procesu
karnego, obejmuj¹cego zarówno postêpowanie przygotowawcze (œledztwo
lub dochodzenie), jak i postêpowanie jurysdykcyjne, lecz obejmuje równie¿
rozmaite kategorie postêpowañ pozostaj¹cych w okreœlonym stosunku do
g³ównego nurtu procesu karnego, a wiêc postêpowañ: pomocniczych (np.
postêpowania o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt – art. 160-166
k.p.k.), incydentalnych (np. postêpowania w przedmiocie na³o¿enia kary
porz¹dkowej – art. 285-290 k.p.k.), uzupe³niaj¹cych (np. postêpowania u³as-
kawieniowego – art. 560-568 k.p.k.), a tak¿e odmian gatunkowych postê-
powania zasadniczego uregulowanych w X dziale k.p.k., zwanych postêpo-
waniami szczególnymi, jak te¿ unormowanego w odrêbnym dziale XV
postêpowania w sprawach podlegaj¹cych orzecznictwu s¹dów wojsko-
wych32.

Z ustawy o skardze wynika z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e postêpowanie za-
sadnicze objête jest jej ramami. Zgodnie bowiem z treœci¹ art. 2 ust. 2 tej
ustawy, dla stwierdzenia, czy w sprawie dosz³o do przewlek³oœci, nale¿y
w szczególnoœci oceniæ terminowoœæ i prawid³owoœæ czynnoœci podjêtych
przez s¹d w celu wydania w sprawie rozstrzygniêcia co do istoty albo
czynnoœci podjêtych przez prokuratora prowadz¹cego lub nadzoruj¹cego
postêpowanie przygotowawcze w celu zakoñczenia postêpowania przygo-
towawczego, lub te¿ czynnoœci podjêtych przez s¹d lub komornika s¹do-
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31 Postanowienie SA w Gdañsku z 26 sierpnia 2009 r., II S 45/09, niepubl.; postanowienie SA
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P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2007,
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wego w celu przeprowadzenia i zakoñczenia sprawy egzekucyjnej albo innej
dotycz¹cej wykonania orzeczenia s¹dowego.

Skoro ustawodawca zawê¿a pojêcie „postêpowania karnego” do postê-
powania zwi¹zanego z wydaniem rozstrzygniêcia co do istoty, a w odnie-
sieniu do postêpowania przygotowawczego przyjmuje, ¿e chodzi o postêpo-
wanie zmierzaj¹ce do jego zakoñczenia, przez co nale¿y rozumieæ podjêcie
decyzji w przedmiocie procesu, to nie mo¿e budziæ w¹tpliwoœci, ¿e w ten
sposób ograniczono zakres ustawy o skardze przede wszystkim do postêpo-
wania w g³ównym nurcie procesu, a wiêc zmierzaj¹cego do rozstrzygniêcie
kwestii odpowiedzialnoœci karnej, a czasem i cywilnej oskar¿onego. W orze-
cznictwie przyjmuje siê w zwi¹zku z tym, ¿e w odniesieniu do spraw
karnych wynikaj¹ce z ustawy o skardze prawo do skargi na przewlek³oœæ
dotyczy, je¿eli chodzi o postêpowanie s¹dowe, tylko postêpowania co do
istoty sprawy, a wiêc ogranicza siê do postêpowania w g³ównym przed-
miocie – odpowiedzialnoœci karnej i (ewentualnie) cywilnej oskar¿onego33.
W konsekwencji ramami ustawy o skardze nie s¹ objête postêpowania
incydentalne, czyli takie, w toku których za³atwia siê kwestie dodatkowe
(zwane najczêœciej wpadkowymi, incydentalnymi)34, powstaj¹ce podczas
tocz¹cego siê postêpowania zasadniczego, jak równie¿ postêpowania po-
mocnicze, czyli takie, podczas których usuwa siê szczególne trudnoœci, jakie
pojawi³y siê w czasie procesu, oraz postêpowanie uzupe³niaj¹ce, o którym
mowa w art. 420 k.p.k.35. Nie s¹ to bowiem postêpowania, w których zapada
rozstrzygniêcie co do istoty sprawy, a wiêc postêpowania, w których roz-
patruje siê kwestiê odpowiedzialnoœci karnej i cywilnej oskar¿onego –
a tylko takie postêpowanie jest niew¹tpliwie postêpowaniem co do istoty
sprawy, czego wymaga art. 2 ust. 2 ustawy o skardze. Postêpowania te nie
maj¹ równie¿ samodzielnego charakteru (przedmiotu), tak¿e wiêc z tego
punktu widzenia nie spe³niaj¹ wymogu, o którym mowa w wymienionym
artykule.

Inaczej rzecz ujmuj¹c, skarga na przewlek³oœæ s³u¿y, co do zasady,
w odniesieniu do postêpowania karnego w jego g³ównym nurcie, a wiêc na
przebieg postêpowania zasadniczego. Bez znaczenia jest przy tym tryb,
w jakim rozpoznawana jest dana sprawa. Mo¿na wiêc wnieœæ skargê na
przewlek³oœæ postêpowania zwyczajnego, jak równie¿ uproszczonego czy
te¿ prywatnoskargowego. Tak jest te¿ w przypadku postêpowania w spra-
wach o przestêpstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykro-
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czenia. Tak¿e bowiem w tym wypadku za powy¿sz¹ interpretacj¹ prze-
mawia treœæ art. 2 ust. 2 omawianej ustawy.

Formalnie istnieje zatem mo¿liwoœæ wniesienia skargi na przewlek³oœæ
postêpowania nakazowego, które jest postêpowaniem karnym szczególnym
drugiego stopnia36, przewidzianym przez kodeks postêpowania karnego,
kodeks karny skarbowy, kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia.
Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e w ramach tego postêpowania nie prowadzi siê
postêpowania dowodowego, a s¹d wyrokuje na podstawie materia³u dowo-
dowego zgromadzonego w postêpowaniu przygotowawczym (art. 500 § 1
k.p.k.) i czyni to na posiedzeniu bez udzia³u stron (art. 500 § 4 k.p.k.), dlatego
te¿ skarga na przewlek³oœæ w tym przypadku mog³aby obj¹æ jedynie bez-
czynnoœæ s¹du spowodowan¹ zbyt odleg³ym wyznaczeniem terminu posie-
dzenia nakazowego, prowadz¹cym do nadmiernej, nieuzasadnionej d³u-
goœci danego postêpowania, czy te¿ bezczynnoœæ polegaj¹c¹ na skierowaniu
sprawy do trybu nakazowego i brak wyznaczenia terminu posiedzenia
nakazowego.

Z wzglêdów przytoczonych powy¿ej równie¿ w odniesieniu do po-
stêpowania w przedmiocie odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groŸb¹ kary ustawa o skardze znajduje zastosowanie
w odniesieniu do postêpowania w g³ównym nurcie, nie zaœ do postêpowañ
incydentalnych, które przecie¿ tak¿e w ramach tego postêpowania mog¹
wyst¹piæ (np. postêpowanie w przedmiocie wy³¹czenia sêdziego, postêpo-
wanie w przedmiocie zmiany w³aœciwoœci s¹du, itp.).

Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e pod pojêciem „postêpowania
karnego” rozumie siê tak¿e postêpowania nastêpcze, a wiêc postêpowania
prowadzone po uprawomocnieniu siê orzeczenia, w celu za³atwienia kwes-
tii, które ujawni³y siê po prawomocnoœci orzeczenia37. Postêpowania te nie
maj¹ charakteru postêpowania zasadniczego, nie zapada w nich bowiem
rozstrzygniêcie co do samej zasady odpowiedzialnoœci karnej oskar¿onego,
maj¹ jednak w³asny przedmiot (istotê), co przes¹dza o ich objêciu ramami
ustawy o skardze. S¹ to zatem postêpowania co do istoty sprawy w rozu-
mieniu art. 2 ust. 2 tej ustawy, tyle ¿e istot¹ tych postêpowañ nie jest kwestia
rozstrzygniêcia samej zasady odpowiedzialnoœci karnej (i cywilnej) oskar-
¿onego, tak jak ma to miejsce w postêpowaniu zasadniczym (g³ównym), lecz
rozstrzygniêcie istotnych kwestii, które ujawni³y siê po wydaniu takiego
rozstrzygniêcia. Kwestie te, z racji tego, ¿e rozstrzygane s¹ po uprawo-
mocnieniu siê orzeczenia w przedmiocie odpowiedzialnoœci karnej oskar-
¿onego, maj¹ charakter samodzielny (odrêbny), choæ wykazuj¹cy zwi¹zek
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z wynikiem postêpowania g³ównego. Postêpowanie co do istoty sprawy
w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o skardze to postêpowanie, w którym
dochodzi do merytorycznego rozpoznania sprawy maj¹cej w³asny przed-
miot. Co oczywiste, postêpowanie co do istoty sprawy to postêpowanie
w g³ównym nurcie procesu karnego, a wiêc postêpowanie zasadnicze, ale nie
tylko, gdy¿ ustawodawca mo¿e przyj¹æ, ¿e i inne postêpowania uregulo-
wane w kodeksie postêpowania karnego maj¹ charakter postêpowania co do
istoty sprawy, za czym przemawiaæ bêdzie ich odrêbny przedmiot.

Powy¿sze uwagi dotycz¹ postêpowania w przedmiocie odszkodowania
za nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, po-
stêpowania tocz¹cego siê przed s¹dem w przedmiocie u³askawienia oraz
postêpowania w przedmiocie wydania wyroku ³¹cznego. Postêpowania
nastêpczego nie mo¿na w ¿adnej mierze uto¿samiaæ z postêpowaniem
incydentalnym, bowiem to ostatnie s³u¿y za³atwieniu kwestii powstaj¹cych
podczas postêpowania zasadniczego, co nastêpuje w ramach sprawy g³ów-
nej.

Ustawa o skardze obejmuje wiêc swymi ramami postêpowanie przygo-
towawcze – œledztwo i dochodzenie, ale tylko prowadzone lub nadzorowane
przez prokuratora, postêpowanie przed s¹dem pierwszej instancji, postê-
powanie odwo³awcze oraz postêpowanie zainicjowane wniesieniem kasacji
(zwyczajnej, nadzwyczajnej). W tych postêpowaniach rozstrzyga siê bo-
wiem o g³ównym (zasadniczym) przedmiocie procesu karnego, jakim jest
kwestia odpowiedzialnoœci karnej oskar¿onego za dany czyn. Obejmuje
równie¿ wskazane postêpowania nastêpcze, ze wzglêdu na to, ¿e spe³niaj¹
one wymóg, o którym mowa w jej art. 2 ust. 2.

W zwi¹zku z powy¿szym omawiana ustawa nie obejmuje swymi rama-
mi postêpowania w przedmiocie wznowienia postêpowania, uregulowa-
nego w rozdziale 56 k.p.k. („Wznowienie postêpowania”)38. Jak podkreœlono
w orzecznictwie, przedmiotem rozstrzygniêcia w postêpowaniu o wznowie-
nie jest kwestia istnienia podstawy prawnej do wznowienia postêpowania,
nie zaœ kwestia odpowiedzialnoœci karnej, której dotyczy prawomocne orze-
czenie koñcz¹ce postêpowanie39. Pogl¹d taki prezentowany jest równie¿
w doktrynie40. Skoro w postêpowaniu w przedmiocie wznowienia postê-
powania nie rozstrzyga siê kwestii odpowiedzialnoœci karnej, to nie mo¿na
uznaæ, ¿e spe³niony jest wymóg, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy
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o skardze, nie zapada bowiem w tym postêpowaniu rozstrzygniêcie co do
istoty sprawy.

Nie jest sprzeczne z art. 13 Konwencji Europejskiej, i¿ ustawa o skardze
nie znajduje zastosowania w odniesieniu do postêpowania w przedmiocie
wznowienia postêpowania. Do tego postêpowania nie maj¹ bowiem zasto-
sowania gwarancje, o których mowa w art. 6 Konwencji41, tak¿e wiêc „œrodek
odwo³awczy” na jego przewlek³oœæ w rozumieniu art. 13 Konwencji nie musi
przys³ugiwaæ. Gwarancje, o których mowa w art. 6 Konwencji, w tym prawo
do rozpatrzenia sprawy „w rozs¹dnym terminie”, przys³uguj¹ tak d³ugo, jak
d³ugo nie zostanie ostatecznie rozstrzygniêta zasadnoœæ wytoczonego prze-
ciw oskar¿onemu oskar¿enia w sprawie karnej42. Si³¹ rzeczy nie znajduj¹
wiêc one zastosowania do postêpowañ, które mog¹ mieæ miejsce ju¿ po
ostatecznym rozstrzygniêciu o oskar¿eniu.

Gwarancje rzetelnego procesu zawarte w art. 6 Konwencji znajduj¹
zatem zastosowanie do postêpowania w g³ównym jego nurcie – co do istoty
sprawy43, je¿eli chodzi o proces karny. Odnosz¹ siê zatem do postêpowania
zasadniczego, a nie zaœ do postêpowañ o charakterze incydentalnym, czy te¿
pomocniczym. Nie obejmuj¹ tym samym postêpowania dotycz¹cego kon-
troli postanowienia o tymczasowym aresztowaniu44, postêpowania w spra-
wie wniosku o przyznanie obroñcy z urzêdu45, postêpowania w sprawie
o ekstradycjê46, postêpowania w przedmiocie europejskiego nakazu areszto-
wania47, postêpowania w przedmiocie wy³¹czenia sêdziego z powodu po-
dejrzenia o brak jego obiektywizmu48 czy te¿ postêpowania amnestyjnego49.
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44 C. Nowak, [w:] A. B³achnio-Parzych, J. Kosonoga, H. Kuczyñska, C. Nowak, P. Wiliñski,

Rzetelny proces s¹dowy w orzecznictwie s¹dów polskich i miêdzynarodowych, red. P. Wiliñski, War-
szawa 2009, s. 100.
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na stronie www.echr.coe.int, [dostêp: 16 kwietnia 2011 r.]

46 Wyrok ETPC z 16 kwietnia 2002 r. w sprawie Peñafiel Saldo v. Hiszpania, nr skargi
65964/01, publ. na stronie www.echr.coe.int., [dostêp: 16 kwietnia 2011 r.]

47 P. Hofmañski, W. Wróbel, dz. cyt., s. 280 i cytowane tam orzecznictwo strasburskie.
48 Tam¿e, s. 279.
49 Wyrok ETPC z 13 maja 2003 r. w sprawie Montcornet de Daumont v. Francja, nr skargi

59290/00, LEX nr 285535.



Tym samym „skuteczny œrodek odwo³awczy” na przewlek³oœæ postêpowania
w rozumieniu art. 13 Konwencji Europejskiej nie musi przys³ugiwaæ w od-
niesieniu do postêpowania incydentalnego, czy te¿ pomocniczego, bowiem
taki œrodek wymagany jest w celu ochrony wolnoœci lub praw zawartych
w Konwencji, a skoro art. 6 Konwencji nie znajduje zastosowania do tego
typu postêpowañ, w nastêpstwie czego nie s¹ one objête gwarancjami w tym
przepisie zawartymi, to „œrodek odwo³awczy” s³u¿¹cy na ich przewlek³oœæ
nie jest wymagany.

Rozwi¹zanie przyjête w ustawie o skardze nie pozostaje zatem
w sprzecznoœci z art. 13 Konwencji Europejskiej. Skoro bowiem gwarancje,
o których mowa w art. 6 Konwencji, odnosz¹ siê do postêpowania co do
istoty sprawy (w przedmiocie „zasadnoœci ka¿dego oskar¿enia w wytoczonej
sprawie karnej”), nie obejmuj¹ swym zakresem postêpowañ incydentalnych
(wpadkowych), czy te¿ pomocniczych, tocz¹cych siê niejako obok postêpo-
wania karnego, choæby rozstrzygano w tych postêpowaniach o wa¿nych
procesowych gwarancjach ich uczestników. Postêpowania te nie zmierzaj¹
bowiem do rozstrzygniêcia o zasadnoœci oskar¿enia w sprawie karnej50, nie
musi w nich zatem przys³ugiwaæ „skuteczny œrodek odwo³awczy” na prze-
wlek³oœæ.

W przypadku postêpowania zmierzaj¹cego do wykonania orzeczenia
s¹dowego uznaæ nale¿y, ¿e ustawa o skardze obejmuje swymi ramami ka¿de
postêpowanie, które odnosi siê bezpoœrednio do wykonania takiego orze-
czenia, a wiêc np. postêpowanie w przedmiocie warunkowego przedter-
minowego zwolnienia (art. 159-163 k.k.w.)51, czy te¿ postêpowanie w przed-
miocie odroczenia i przerwy wykonania kary pozbawienia wolnoœci (art.
150-158 k.k.w.)52. S¹ to bowiem niew¹tpliwie postêpowania, w ramach
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50 P. Hofmañski, A. Wróbel, dz. cyt., s. 279; M.A. Nowicki, dz. cyt, s. 113.
51 Postanowienie SA w Gdañsku z 25 listopada 2009 r., II S 76/09, niepubl.; postanowienie SA

w Gdañsku z 27 czerwca 2007 r., II S 11/07, niepubl.; postanowienie SA w Gdañsku z 27 lutego
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w Gdañsku z 13 lutego 2008 r., II S 36/07, niepubl.; postanowienie SA w Gdañsku z 28 wrzeœnia
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w Szczecinie z 29 kwietnia 2009 r., II AK S 7/09, niepubl.; postanowienie SA w Lublinie z 28
paŸdziernika 2009 r., II S 27/09, niepubl.; postanowienie SA w Lublinie z 8 listopada 2006 r.,
II S 13/06, niepubl.; postanowienie SA w Lublinie z 31 maja 2006 r., II S 3/06, niepubl.; postano-
wienie SA w Lublinie z 31 maja 2006 r., II S 4/06, niepubl.; postanowienie SA w Lublinie z 31 maja
2006 r., II S 5/06, niepubl.; postanowienie SA w Lublinie z 31 maja 2006 r., II S 6/06, niepubl.; posta-
nowienie SA w Bia³ymstoku z 16 lutego 2010 r., II A S 2/10, niepubl.



których podejmuje siê decyzje odnoœnie do sposobu do realizacji orzeczenia
zapad³ego w przedmiocie odpowiedzialnoœci karnej skazanego53.

Oczywiœcie ustawa o skardze znajduje zastosowanie do przebiegu po-
stêpowania odwo³awczego tocz¹cego siê przed s¹dem w przedmiocie od-
wo³ania od decyzji podjêtej przez w³aœciwy organ w postêpowaniu wyko-
nawczym54.

Postêpowanie w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwol-
nienia, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
nie jest objête gwarancjami, o których mowa w art. 6 Konwencji Euro-
pejskiej55. Kieruj¹c siê tym rozumieniem mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e w przy-
padku tego postepowania „œrodek odwo³awczy” na przewlek³oœæ w rozu-
mieniu art. 13 Konwencji nie musi przys³ugiwaæ. Standard konwencyjny jest
jednak standardem minimalnym, a zatem ustawodawca krajowy mo¿e go
rozwin¹æ i obj¹æ jego ramami tak¿e postêpowania, które nie korzystaj¹
z ochrony gwarantowanej przez Konwencjê. Tak jest na gruncie ustawy
o skardze, nie tylko w odniesieniu do postêpowania w przedmiocie warun-
kowego przedterminowego zwolnienia, ale równie¿ co do ka¿dego postêpo-
wania wykonawczego uregulowanego w kodeksie karnym wykonawczym,
które dotyczy wykonania orzeczenia s¹dowego.

Przyjête przez ustawê o skardze rozwi¹zanie nawi¹zuje do tej linii
orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, która stoi na stano-
wisku, ¿e art. 6 Konwencji Europejskiej znajduje zastosowanie do etapu
wykonywania orzeczeñ56. Wprawdzie Trybuna³ podnosi przede wszystkim,
i¿ gwarancje, o których mowa w art. 6 Konwencji odnosz¹ siê do postêpo-
wania wykonawczego w przedmiocie wykonania orzeczeñ zawieraj¹cych
rozstrzygniêcia o charakterze finansowym (pieniê¿nym)57, niemniej jednak
te same racje przemawiaj¹ za objêciem jego ramami tak¿e tych postêpowañ,
w ramach których decyduje siê o tym, w jaki sposób wykonywane jest ka¿de
orzeczenie s¹dowe. Bez wzglêdu bowiem na to, jaka jest treœæ orzeczenia
podlegaj¹cego wykonaniu, prawo do s¹du by³oby iluzoryczne, gdyby postê-
powanie w przedmiocie wykonania orzeczenia s¹dowego pozbawione by³o
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53 S. Pawela, Prawo karne wykonawcze. Zarys wyk³adu, Zakamycze 2003, s. 254-255.
54 Postanowienie SA w Gdañsku z 2 listopada 2006 r., II S 29/06, niepubl.; postanowienie SA

w Gdañsku z 27 czerwca 2006 r., II S 16/06, niepubl.; postanowienie SA w Lublinie z 20 paŸ-
dziernika 2006 r., II S 10/06, niepubl.

55 Wyrok ETPC z 7 maja 1990 r. w sprawie Aldrian v. Austria, nr skargi 16266/90, LEX
nr 109063.

56 P. Hofmañski, A. Wróbel, dz. cyt., s. 253-254.
57 Wyrok ETPC z 2 lutego 2006 r. w sprawie Levin v. Rosja, nr skargi 172023; wyrok ETPC z 28

lutego 2006 r. w sprawie Komar i inni v. Ukraina, nr skargi 36684/02, LEX nr 172015; wyrok ETPC
z 28 lutego 2006 r. w sprawie Shchukin v. Ukraina, nr skargi 16329/03, LEX nr 172045; wyrok
ETPC z 29 lutego 2006 r. w sprawie Igusheva v. Rosja, nr skargi 36407/02, LEX nr 172005; wyrok
ETPC z 29 lutego 2006 r. w sprawie Bogdanom v. Rosja, nr skargi 3504/02, LEX nr 171957.



gwarancji, o których mowa w art. 6 ust. 1 Konwencji, w tym nie by³
zapewniony „rozs¹dny termin” tego postêpowania.

Warto podkreœliæ, ¿e ustawa o skardze obejmuje swym zakresem po-
stêpowanie prowadzone na podstawie art. 13 § 1 k.k.w., tj. postêpowanie
w przedmiocie wyjaœnienia w¹tpliwoœci co do wykonania orzeczenia. Jest to
postêpowanie o charakterze pomocniczym, nie mniej jednak dotyczy ono
z ca³¹ pewnoœci¹ wykonania orzeczenia s¹dowego58. Tytu³em przyk³adu
nale¿y wskazaæ, ¿e w ramach tego postêpowania mo¿liwe jest wyjaœnienie
w¹tpliwoœci co do wykonania wyroku wydanego w sprawie karnej, w czêœci
dotycz¹cej przedmiotów, których przepadek orzeczono (co mo¿e mieæ
miejsce np. na skutek ma³o precyzyjnego ich okreœlenia)59. Postêpowanie
w tym zakresie zmierza do wykonania orzeczenia s¹dowego, s³u¿yæ ma
bowiem rozstrzygniêciu, w jaki sposób orzeczenie to zostanie wykonane60.

Uwagi powy¿sze odnosz¹ siê równie¿ do postêpowania prowadzonego
na podstawie art. 13 § 1 k.k.w., którego przedmiotem jest wyjaœnienie
pocz¹tku lub koñca okresu tymczasowego aresztowania, które podlega
zaliczeniu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolnoœci, w sytuacji, gdy
s¹d tego okresu w wyroku skazuj¹cym nie okreœli³61. Tak¿e bowiem w tym
przypadku postêpowanie dotyczy wyjaœnienia okolicznoœci zwi¹zanej z wy-
konaniem orzeczenia s¹dowego.

Je¿eli wiêc postêpowanie w danym przedmiocie spe³nia kryterium orze-
kania odnoœnie do „wykonywania orzeczenia”, to korzysta ono z gwarancji
przewidzianych w art. 6 Konwencji, jak równie¿ musi w tym przypadku
przys³ugiwaæ „skuteczny œrodek odwo³awczy” w rozumieniu art. 13 Kon-
wencji na naruszenie tych gwarancji.

Podsumowuj¹c: ustawa o skardze znajduje zastosowanie do postêpo-
wania przygotowawczego prowadzonego lub nadzorowanego przez pro-
kuratora oraz na przebieg postêpowania s¹dowego co do istoty sprawy
wy³¹cznie w postêpowaniach, o których mowa w art. 3 pkt 1–4 tej ustawy,
przy czym o tym, co nale¿y rozumieæ pod pojêciem poszczególnych postêpo-
wañ, nie decyduje ich charakter, lecz ustawowe rozumienie. Ustawa znaj-
duje równie¿ zastosowanie do wskazanych powy¿ej postêpowañ nastêp-
czych, ze wzglêdy i¿ s¹ to postêpowania co do istoty sprawy w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy. Ustawa znajduje zastosowanie wy³¹cznie w odniesieniu
do dzia³añ lub bezczynnoœci s¹du, komornika s¹dowego lub prokuratora
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58 Postanowienie SA w Krakowie z 26 lipca 2006 r., II AKo 96/06, KZS 2006, nr 9, poz. 34;
postanowienie SA w Katowicach z 17 stycznia 2006 r., II AKz 739/05, KZS 2006, nr 4, poz. 96;
postanowienie SA w Krakowie z 3 grudnia 1998 r., II AKz 53/98, KZS 1998, nr 12, poz. 39.

59 Postanowienie SN z 2 marca 1976 r., VI KRN 14/76, OSNPG 1976, nr 6, poz. 59.
60 K. Postulski, [w:] Z. Ho³da, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdañsk 2006,

s. 118-119.
61 Wyrok SN z 17 sierpnia 1988 r., V KRN 144/99, OSNPG 1989, nr 3, poz. 43.



prowadz¹cego albo nadzoruj¹cego postêpowanie. Dzia³anie lub bezczyn-
noœæ innych organów nie mo¿e byæ zakwestionowana w trybie tej ustawy.

3. Zakres podmiotowy. Podmioty uprawnione do wniesienia
skargi na przewlek³oœæ

Ustawa o skardze okreœla w art. 3, jakie podmioty uprawnione s¹ do
wniesienia skargi na przewlek³oœæ postêpowania. W ten sposób ustawa
przes¹dza, jaki jest jej zakres podmiotowy62. Tylko bowiem podmioty, które
wymienione s¹ w tym przepisie, mog¹ wnieœæ skargê na przewlek³oœæ
postêpowania w rozumieniu tej ustawy, a wiêc wy³¹cznie one mog¹ sko-
rzystaæ z tego instrumentu prawnego. Inaczej rzecz ujmuj¹c, podmioty
wymienione w art. 3 ustawy maj¹ legitymacjê procesow¹ do wniesienia
skargi na przewlek³oœæ postêpowania63. Legitymacja procesowa to upraw-
nienie œciœle procesowe do wystêpowania w okreœlonej roli w konkretnym
postêpowaniu64.

Ustawodawca powi¹za³ mo¿liwoœæ wniesienia skargi na przewlek³oœæ
postêpowania z posiadaniem okreœlonego statusu procesowego przez dany
podmiot w toku postêpowania g³ównego65. Jest to rozwi¹zanie zasadne,
bowiem zarzut przewlek³oœci stawiany jest w odniesieniu do danego postê-
powania, w którym rozstrzygana jest sprawa co do istoty.

Wniesienie skargi przed podmiot nieuprawniony skutkuje odrzuceniem
skargi (art. 9 ust. 2 ustawy).

Pojêcie strony, którym pos³uguje siê art. 3 ustawy o skardze nale¿y
rozumieæ w taki sposób, w jaki pojêcie to jest rozumiane na gruncie ustawy,
która reguluje przebieg postêpowania, w ramach którego wniesiona zosta³a
skarga66.

W postêpowaniu w sprawach o przestêpstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi jest strona (art. 3
pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r.). Zgodnie z treœci¹ art. 120 § 1 k.k.s.
w postêpowaniu w sprawach o przestêpstwa skarbowe stronami s¹: oskar¿y-
ciel publiczny, oskar¿ony, podmiot poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci po-
si³kowej oraz interwenient. Je¿eli zaœ chodzi o postêpowania w sprawach
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62 M. Sykulska, Prawo do skutecznego œrodka odwo³awczego na przewlek³oœæ postêpowania – skutki
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63 M. Romañska, dz. cyt., s. 44.
64 E. Skrêtowicz, [w:] R. Kmiecik, R. Skrêtowicz, dz. cyt., s. 174.
65 M. Romañska, dz. cyt., s. 44.
66 Uchwa³a SN z 21 wrzeœnia 2005 r., I KZP 24/05, OSNKW 2005, nr 10, poz. 89.



o wykroczenia skarbowe stronami s¹: oskar¿yciel publiczny, oskar¿ony oraz
interwenient (art. 120 § 2 k.k.s.)67.

W postêpowaniu w sprawach o wykroczenia uprawnionym do wnie-
sienia skargi jest strona (art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r.).
W postêpowaniu w sprawach o wykroczenia stronami s¹: oskar¿yciel pub-
liczny (art. 17 k.p.w.) oraz obwiniony (art. 20 § 1 k.p.w.). Stron¹ postêpo-
wania jest tak¿e pokrzywdzony dzia³aj¹cy w charakterze oskar¿yciela po-
si³kowego obok oskar¿yciela publicznego lub zamiast niego (art. 25
§ 4 k.p.w.). Pokrzywdzony z samego faktu pokrzywdzenia nie jest stron¹
postêpowania w sprawach o wykroczenia, co jednoznacznie wynika z treœci
art. 25 § 4 k.p.w.68. Jak wiêc trafnie podnosi T. Grzegorczyk, pokrzywdzony,
który nie wcieli siê w rolê oskar¿yciela posi³kowego, mo¿e byæ w postêpo-
waniu ewentualnie œwiadkiem, nie bêdzie mia³ natomiast uprawnieñ stron
procesu69. W konsekwencji pokrzywdzony, który nie sta³ siê oskar¿ycielem
posi³kowym, nie posiada na mo¿liwoœci wniesienia skargi na przewlek³oœæ
postêpowania. Widoczna jest tu dysharmonia miêdzy rozwi¹zaniem przy-
jêtym odnoœnie do postêpowania karnego. Je¿eli bowiem chodzi o postêpo-
wanie karne, to pokrzywdzony, nawet je¿eli nie jest stron¹, mo¿e wnieœæ
skargê na przewlek³oœæ (art. 3 pkt 4 ustawy o skardze). Te same racje
przemawiaj¹, aby równie¿ i w odniesieniu do postêpowania w sprawach
o wykroczenia pokrzywdzony tak¹ mo¿liwoœci¹ dysponowa³. Obecnie roz-
wi¹zanie jest niekonsekwentne, a przez to równie¿ niezrozumia³e.

W postêpowaniu w przedmiocie odpowiedzialnoœci podmiotów zbioro-
wych, uprawnionym do wniesienia skargi jest strona lub wnioskodawca
(art. 3 pkt 3 ustawy o skardze). Ustawa z dnia 28 paŸdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groŸb¹ kary nie definiuje pojêcia strony postêpowania prowadzonego na jej
podstawie, ani te¿ nie pos³uguje siê tym pojêciem. Przyj¹æ nale¿y, ¿e stron¹
tego postêpowania jest podmiot zbiorowy w rozumieniu art. 2 tej ustawy,
a wiêc osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoœci
prawnej, której odrêbne przepisy przyznaj¹ zdolnoœæ prawn¹, z wy³¹cze-
niem Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego i ich zwi¹zków
(ust. 1). Podmiotem zbiorowym jest równie¿ spó³ka handlowa z udzia³em
Skarbu Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego lub zwi¹zku takich
jednostek, spó³ka kapita³owa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz
przedsiêbiorca niebêd¹cy osob¹ fizyczn¹, a tak¿e zagraniczna jednostka
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organizacyjna (ust. 2)70. Wnioskodawc¹ na gruncie wskazanej powy¿ej usta-
wy jest prokurator oraz pokrzywdzony (art. 27 ust. 1) albo Prezes Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku, gdy podstaw¹
odpowiedzialnoœci podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony jest czyn
uznany przez ustawê za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 27 ust. 2).

W postêpowaniu karnym uprawnionym do wniesienia skargi jest strona
oraz pokrzywdzony, nawet je¿eli nie jest stron¹ (art. 3 pkt 4 ustawy o skar-
dze). W postêpowaniu karnym na etapie postêpowania przygotowawczego
stronami s¹ pokrzywdzony oraz podejrzany (art. 299 § 1 k.p.k.). Tym samym
na tym etapie procesu karnego, na skutek wyraŸnego rozwi¹zana ustawo-
wego, pokrzywdzony jest jego stron¹, co daje mu m.in. mo¿liwoœæ sk³adania
wniosków dowodowych (art. 167 k.p.k.) czy te¿ œrodków odwo³awczych
(art. 425 § 1 k.p.k.).

W postêpowaniu s¹dowym stronami s¹: oskar¿yciel publiczny, oskar-
¿yciel posi³kowy, oskar¿yciel prywatny, powód cywilny oraz oskar¿ony,
zatem podmioty te uprawnione s¹ do wniesienia skargi na przewlek³oœæ71.

W postêpowaniu s¹dowym pokrzywdzony z samej racji pokrzywdzenia
nie jest stron¹ – aby zostaæ stron¹ na tym etapie postêpowania pokrzyw-
dzony musi wyst¹piæ w roli oskar¿yciela posi³kowego, oskar¿yciela prywat-
nego lub powoda cywilnego, choæ na etapie tzw. postêpowania przej-
œciowego (od wniesienia aktu oskar¿enia do pierwszej rozprawy g³ównej)
posiada okreœlone uprawnienia procesowe (np. mo¿e braæ udzia³ w okreœlo-
nych w kodeksie postêpowania karnego posiedzeniach s¹du)72. Niemniej
jednak na s¹dowym etapie postêpowania karnego pokrzywdzonemu przy-
s³uguje prawo do wniesienia skargi na przewlek³oœæ, bowiem ustawa o skar-
dze wyraŸnie tak¹ mo¿liwoœæ przewiduje (art. 3 pkt 4 in fine)73. Z tego
wzglêdu rozwi¹zanie to pozostaje w pewnej sprzecznoœci z tytu³em tej
ustawy, z którego wynika, ¿e dotyczy ona „naruszenia prawa strony do
rozpoznania sprawy... bez nieuzasadnionej zw³oki”, co sugeruje, ¿e ustawa
ta udziela ochrony wy³¹cznie stronom postêpowania.

Powy¿sze rozwi¹zanie, przyznaj¹ce uprawnienie do wniesienia skargi
na przewlek³oœæ pokrzywdzonemu nawet w sytuacji, gdy nie jest stron¹
postêpowania, budzi w¹tpliwoœci w doktrynie, bowiem odchodzi ono od
rozwi¹zañ przyjêtych w kodeksie postêpowania karnego i w istocie premiuje
bezczynnoœæ i brak aktywnoœci ze strony pokrzywdzonego. Prowadziæ mo¿e
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równie¿ do koniecznoœci rozstrzygniêcia przez s¹d w³aœciwy do rozpoznania
skargi, czy osoba wnosz¹ca skargê jest pokrzywdzonym, czy te¿ nie74. Bior¹c
jednak pod uwagê fakt, ¿e skarga na przewlek³oœæ s³u¿yæ ma realizacji
zasady rzetelnego postêpowania, o której mowa w art. 45 ust. 1 Konstytucji75,
a pokrzywdzony jest objêty jej zakresem podmiotowym (o czym by³a ju¿
mowa), zaakceptowaæ nale¿y przyjête rozwi¹zanie. Niew¹tpliwie wskazuje
ono, ¿e ustawodawca dostrzeg³ potrzebê zmiany sposobu myœlenia o roli
pokrzywdzonego w toku procesu76. Za powy¿szym dodatkowo przemawia
fakt, ¿e pokrzywdzony ma interes prawny w ostatecznym rozstrzygniêciu
s¹du, dlatego te¿ powinien mieæ zapewnion¹, z racji samego pokrzywdzenia,
mo¿liwoœæ zwalczania przewlek³oœci tak¿e na tym etapie procesu karnego77,
a problem, czy dany podmiot jest pokrzywdzonym w rozumieniu kodeksu
postêpowania karnego, czy te¿ nie, podlega rozstrzygniêciu, ale w toku
postêpowania g³ównego.

Przyznanie pokrzywdzonemu prawa do wniesienia skargi na prze-
wlek³oœæ postêpowania w sytuacji, gdy nie jest on stron¹ postêpowania,
powoduje, ¿e jego uprawnienia odnoœnie do wniesienia skargi s¹ takie same,
jak strony postêpowania, a zatem art. 3 pkt 4 ustawy o skardze zrówna³
w tym zakresie prawa pokrzywdzonego z prawami strony postêpowania.

Wskazaæ nale¿y, ¿e skargê na przewlek³oœæ mog¹ wnieœæ podmioty
wykonuj¹ce prawa zmar³ego pokrzywdzonego, czy te¿ oskar¿yciela po-
si³kowego, oskar¿yciela prywatnego oraz powoda cywilnego. W razie œmier-
ci pokrzywdzonego, prawa, które by mu przys³ugiwa³y, mog¹ wykonywaæ
osoby najbli¿sze (art. 52 § 1 k.p.k.). Podmiot, o którym mowa w art. 52 § 1
k.p.k., to tzw. strona zastêpcza – wykonuje on prawa zmar³ego pokrzywdzo-
nego na mocy upowa¿nienia ustawowego, w sytuacji, gdy pokrzywdzony
zmar³ przed uzyskaniem statusu strony78. Wprawdzie strona zastêpcza dzia-
³a we w³asnym imieniu, niemniej jednak podejmuj¹c siê wykonywania praw
pokrzywdzonego zyskuje status strony procesu karnego79.
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W przypadku œmierci oskar¿yciela posi³kowego osoby najbli¿sze mog¹
przyst¹piæ do postêpowania w charakterze oskar¿yciela posi³kowego w ka¿-
dym stadium procesu (art. 58 § 1 k.p.k.). W razie œmierci oskar¿yciela
posi³kowego, który samodzielnie popiera³ akt oskar¿enia, osoby najbli¿sze
mog¹ wst¹piæ w prawa zmar³ego (art. 58 § 2 k.p.k. w zw. z art. 61 § 1 k.p.k.).
W razie œmierci oskar¿yciela prywatnego osoby najbli¿sze mog¹ wst¹piæ
w prawa zmar³ego (art. 61 § 1 k.p.k.). W razie œmierci powoda cywilnego
osoby najbli¿sze mog¹ wst¹piæ w prawa zmar³ego i dochodziæ przys³ugu-
j¹cych im roszczeñ (art. 63 § 2 k.p.k.). W przypadkach, o których mowa w art.
58 § 1 i 2 k.p.k., art. 61 § 1 k.p.k. oraz art. 63 § 2 k.p.k. wystêpuje tzw. strona
nowa, a wiêc podmiot, który wst¹pi³ w prawa zmar³ego pokrzywdzonego,
który by³ ju¿ stron¹ postêpowania, a wiêc przed œmierci¹ uzyska³ taki status
procesowy80.

Zarówno tzw. strona zastêpcza, jak równie¿ strona nowa posiada prawo
do wniesienia skargi, gdy¿ jest stron¹ danego postêpowania, a z tym ustawa
o skardze wi¹¿e mo¿liwoœæ wniesienia skargi na przewlek³oœæ. Wprawdzie
strona zastêpcza i strona nowa, z uwagi na brak bezpoœredniego pokrzyw-
dzonego, dzia³a we w³asnym imieniu, niemniej jednak z kodeksu postêpo-
wania karnego wynika, ¿e posiada status strony postêpowania81, co na
gruncie tej ustawy ma decyduj¹ce znaczenie.

Zgodnie z treœci¹ art. 3 pkt 7 ustawy o skardze w postêpowaniu do-
tycz¹cym wykonania orzeczenia s¹dowego uprawnionym do wniesienia
skargi jest strona oraz osoba realizuj¹ca swoje uprawnienia w tym postêpo-
waniu. Tym samym skargê na przewlek³oœæ postêpowania wykonawczego
mo¿e wnieœæ skazany (art. 5 § 1 k.k.w.), jak równie¿ prokurator, który
w postêpowaniu przed s¹dem jest stron¹ (art. 21 k.k.w.). Skargê mo¿e wnieœæ
równie¿ pokrzywdzony w sytuacji, gdy w postêpowaniu wykonawczym
realizuje swoje uprawnienia, wynikaj¹ce z orzeczenia s¹dowego (np. napra-
wienie szkody, zadoœæuczynienie, nawi¹zka, œwiadczenie pieniê¿ne). Po-
krzywdzony nie jest stron¹ postêpowania karnego wykonawczego, niemniej
jednak ustawa o skardze pos³uguje siê tu konstrukcj¹ szersz¹, dopuszczaj¹c¹
mo¿liwoœæ wniesienia skargi przez podmiot, który na mocy orzeczenia
s¹dowego uzyska³ okreœlone prawo (np. przyznano na jego rzecz nawi¹zkê),
jest wiêc zainteresowany w szybkim i sprawnym przeprowadzeniu po-
stêpowania wykonawczego.

Na koniec warto rozwa¿yæ, czy skarga na przewlek³oœæ postêpowania
przys³uguje ka¿dej stronie procesu, czy te¿ wy³¹cznie tej, której prawo do
rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki zosta³o naruszone?
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Jak wskaza³ S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 3 grudnia 2009 r.82,
okolicznoœæ, ¿e przewidziane w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r.
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postê-
powaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez pro-
kuratora i postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki uprawnienie
strony postêpowania karnego do wniesienia skargi na przewlek³oœæ tego
postêpowania - jak wynika z tytu³u ustawy oraz jej przepisów wstêpnych
(art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1) - jest wyrazem realizacji jednego z podstawowych
praw z zakresu praw cz³owieka (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), nie stoi na
przeszkodzie przyjêciu, ¿e w postêpowaniu s¹dowym uprawnienie to przy-
s³uguje równie¿ prokuratorowi, który bêd¹c stron¹ tego postêpowania
(art. 45 § 1 k.p.k.), nie przestaje byæ stra¿nikiem praworz¹dnoœci, obo-
wi¹zanym do dzia³añ w ochronie praw zagwarantowanych w Konstytucji
(art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze).

Odnosz¹c siê do tego pogl¹du zauwa¿yæ nale¿y, ¿e bezsporne jest, ¿e
ustawa o skardze jest realizacj¹ zapisu zawartego w art. 45 ust. 1 Konstytucji
RP, który stanowi, i¿ ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego roz-
poznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki przez w³aœciwy, niezale¿ny,
bezstronny i niezawis³y s¹d. Przytoczone unormowanie zawarte jest w roz-
dziale II Wolnoœæ, prawa i obowi¹zki cz³owieka i obywatela. Równie¿ w art. 6 ust. 1
Konwencji Europejskiej przyznano ka¿demu prawo do rzetelnego i pub-
licznego rozpoznania jego sprawy w rozs¹dnym terminie przez niezawis³y
s¹d ustanowiony ustaw¹ przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowi¹zkach
o charakterze cywilnym albo o zasadnoœci ka¿dego oskar¿enia w wytaczanej
przeciwko niemu sprawie karnej. Gramatyczna wyk³adnia samego tytu³u
ustawy o skardze, w zestawieniu z treœci¹ jej art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1, musi
prowadziæ do wniosku, ¿e chodzi o stronê, której prawo do rozpatrzenia jej
sprawy „bez nieuzasadnionej zw³oki” („w rozs¹dnym terminie”) naruszono.
W art. 1 ust. 1 tej ustawy zawarto rozwi¹zanie, ¿e ustawa reguluje zasady
i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do roz-
poznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki zosta³o naruszone. Wskazane
unormowania Konstytucji i Konwencji prowadz¹ do wniosku, ¿e prawo do
wniesienia skargi przys³uguje tylko tej stronie postêpowania, która re-
prezentuje w nim okreœlony interes. Dzia³ania skar¿¹cego ukierunkowane s¹
na zmuszenie organu pañstwa do szybszego za³atwienia sprawy. W postêpo-
waniu karnym oskar¿ony i pokrzywdzony realizuj¹ swoje prawo do s¹du,
natomiast prokurator realizuje kompetencje przyznane przepisami prawa
publicznego.

Powy¿sze uwagi nie prowadz¹ jednak do wniosku, ¿e prokurator
(oskar¿yciel publiczny) nie jest uprawniony do wniesienia skargi na przew-
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lek³oœæ postêpowania. Jest on bowiem stron¹ postêpowania, a to zgodnie
z dyspozycj¹ art. 3 pkt 4 ustawy o skardze daje mu uprawnienie do
wniesienia skargi. Próba pozbawienia prokuratora (oskar¿yciela publicz-
nego) prawa do wniesienia skargi na przewlek³oœæ oznacza³aby, ¿e odma-
wiano by mu statusu strony tego postêpowania, co nale¿a³oby uznaæ za
wyk³adniê contra legem83. To, ¿e prokurator (oskar¿yciel publiczny) w toku
danego postêpowania nie realizuje swojego prawa do s¹du, czy te¿ nie dzia³a
na rzecz w³asnego interesu84, nie mo¿e prowadziæ do pozbawienia go prawa
do wniesienia skargi na przewlek³oœæ. Prokurator (oskar¿yciel publiczny),
jako obroñca interesu publicznego, niew¹tpliwie jest zainteresowany roz-
strzygniêciem sprawy „bez nieuzasadnionej zw³oki” („w rozs¹dnym ter-
minie”), gdy¿ w interesie publicznym – w interesie praworz¹dnoœci, który
reprezentuje, le¿y, aby w ¿adnym postêpowaniu nie dosz³o do przewlek-
³oœci. Przyznanie mu prawa do wniesienia skargi w ¿aden sposób nie rzutuje
negatywnie na sytuacjê prawn¹ innych podmiotów postêpowania co do
istoty sprawy, w szczególnoœci wniesienie skargi przez prokuratora (oskar-
¿yciela publicznego) lub te¿ brak jego aktywnoœci w tym zakresie nie
pozbawia strony, której prawo zosta³o naruszone, mo¿liwoœci samodziel-
nego skorzystania z tego instrumentu prawnego.

W konsekwencji nale¿y przyj¹æ, ¿e wzglêdy celowoœciowe przemawiaj¹
za przyznaniem prokuratorowi (oskar¿ycielowi publicznemu) prawa do
wniesienia skargi na przewlek³oœæ postêpowania85, a ¿aden przepis ustawy
nie wyklucza takiej mo¿liwoœci. Warto wskazaæ, ¿e przy tworzeniu ustawy
o skardze na przewlek³oœæ86 rozwa¿ano pozbawienie oskar¿yciela publicz-
nego prawa do wniesienia skargi, ostatecznie jednak odst¹piono od takiego
rozwi¹zania, co powoduje, ¿e tak¿e racje historyczne przemawiaj¹ za tym, ¿e
wol¹ ustawodawcy by³o dopuszczenie oskar¿yciela publicznego do mo¿li-
woœci korzystania ze œrodka s³u¿¹cego na przewlek³oœæ postêpowania87.
Pamiêtaæ ponadto nale¿y, ¿e w doktrynie procesu karnego toczy siê spór
o pojêcie strony i prezentowane s¹ ró¿ne koncepcje w tym wzglêdzie88.
Skoro wiêc ustawodawca zdecydowa³ siê na wprowadzenie rozwi¹zania, ¿e
skargê na przewlek³oœæ mo¿e wnieœæ strona postêpowania, co oznacza, ¿e
mo¿e to uczyniæ tak¿e oskar¿yciel publiczny, to nale¿y uznaæ, ¿e taki by³
zamiar ustawodawcy. Maj¹c bowiem œwiadomoœæ rozbie¿noœci wystêpu-
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j¹cych w doktrynie odnoœnie do rozumienia pojêcia „strony” i w¹tpliwoœci
dotycz¹cych tego, czy stron¹ postêpowania mo¿e byæ oskar¿yciel publiczny,
ustawodawca przyj¹³ rozwi¹zanie znane ustawie, a z ustawy wynika wyraŸ-
nie, ¿e oskar¿yciel publiczny jest stron¹ postêpowania. Nie ma wiêc ¿adnego
uzasadnienia, aby przyj¹æ, ¿e prokurator, czy te¿ inny oskar¿yciel publiczny,
nie jest uprawniony do wniesienia skargi na przewlek³oœæ postêpowania.
Prokurator, tak jak ka¿dy oskar¿yciel publiczny, mo¿e wzi¹æ udzia³ w postê-
powaniu zainicjowanym wniesieniem skargi na przewlek³oœæ, tylko wtedy,
gdy sam tak¹ skargê z³o¿y³, staj¹c siê w ten sposób stron¹ tego postêpo-
wania89.

Skarga na przewlek³oœæ postêpowania karnego nie musi byæ samo-
dzielnie wniesiona przez stronê. Mo¿e byæ wniesiona przez przedstawicieli
procesowych, tj. mo¿e j¹ wnieœæ odpowiednio obroñca oskar¿onego (podej-
rzanego) oraz pe³nomocnik w przypadku oskar¿yciela posi³kowego, oskar-
¿yciela prywatnego, powoda cywilnego oraz pokrzywdzonego90. W przy-
padku postêpowania w sprawach o przestêpstwa i wykroczenia skarbowe,
podmiot poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci posi³kowej i interwenient mog¹
ustanowiæ pe³nomocnika (art. 123 § 1 k.k.s.), co powoduje, ¿e mo¿e on wnieœæ
skargê na przewlek³oœæ. Skargê na przewlek³oœæ postêpowania w sprawach
o przestêpstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe mo¿e wnieœæ obroñca
oskar¿onego. W przypadku postêpowania w sprawach o wykroczenia skar-
gê na przewlek³oœæ postêpowania mo¿e wnieœæ obroñca obwinionego, jak
równie¿ pe³nomocnik oskar¿yciela posi³kowego. Je¿eli zaœ chodzi o postêpo-
wanie w przedmiocie odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groŸb¹ kary, to skargê na przewlek³oœæ postêpowania mo¿e
wnieœæ pe³nomocnik pokrzywdzonego, jak równie¿ obroñca podmiotu zbio-
rowego.

Przedstawiciel procesowy nie jest podmiotem uprawnionym w rozu-
mieniu w art. 3 ustawy o skardze, dzia³a bowiem w imieniu i na rzecz strony
postêpowania lub innego uprawnionego podmiotu. Przedstawiciel proce-
sowy wnosi wiêc skargê nie w swoim imieniu, lecz podmiotu uprawnionego,
o którym mowa w art. 3 ustawy. W konsekwencji skargê wniesion¹ przez
przedstawiciela ustawowego uznaæ nale¿y za skargê wniesion¹ przez stronê
lub inny uprawniony podmiot.

Rozwi¹zanie przyjête w art. 3 ustawy o skardze nie pozostaje w sprzecz-
noœci z Europejsk¹ Konwencj¹. Skoro bowiem skargê mog¹ wnieœæ podmioty
korzystaj¹ce z ochrony, o której mowa w art. 6 Konwencji, w szczególnoœci
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oskar¿ony, to standard, o którym mowa w art. 13 Konwencji, jest zrealizo-
wany.

4. Strony postêpowania w przedmiocie przewlek³oœci
postêpowania

Z zakresem podmiotowym ustawy o skardze zwi¹zana jest kwestia stron
postêpowania zainicjowanego wniesieniem skargi na przewlek³oœæ. Ustawa
pos³uguje siê w art. 10 ust. 3 pojêciem strony, stanowi¹c, ¿e Skarbowi
Pañstwa oraz komornikowi, w razie zg³oszenia udzia³u w sprawie, przys³u-
guj¹ prawa strony w zakresie rozpoznania skargi. Tym samym ustawodawca
przyj¹³, ¿e Skarb Pañstwa i komornik s¹ stronami postêpowania w przed-
miocie skargi, w przypadku, gdy podmiot reprezentuj¹cy interes Skarbu
Pañstwa lub komornik s¹dowy zg³osz¹ udzia³ w sprawie91. Skarb Pañstwa
i komornik s¹dowy nie nabywaj¹ uprawnieñ strony postêpowania w przed-
miocie skargi na przewlek³oœæ postêpowania automatycznie, tj. z mocy
samego prawa, ale w nastêpstwie wniesienia skargi przez uprawniony
podmiot. Udzia³ Skarbu Pañstwa i komornika s¹dowego nie jest obowi¹zko-
wy. Podmiot reprezentuj¹cy Skarb Pañstwa mo¿e nie zg³osiæ udzia³u w spra-
wie, wówczas postêpowanie toczy siê bez jego udzia³u92. W takim przypadku
w danym postêpowaniu w przedmiocie skargi na jego przewlek³oœæ nie
wystêpuje strona bierna. Mo¿liwe jest wiêc postêpowanie zainicjowane
wniesieniem skargi na przewlek³oœæ, w którym interes Skarbu nie bêdzie
reprezentowany.

W doktrynie Skarb Pañstwa i komornik s¹dowy, w przypadku zg³o-
szenia udzia³u w sprawie zainicjowanej wniesieniem skargi na przewlek³oœæ,
okreœlany jest mianem strony biernej tego postêpowania93.

Mo¿liwa jest sytuacja, ¿e po stronie biernej wyst¹pi prezes s¹du rejono-
wego i okrêgowego lub prezes s¹du okrêgowego i apelacyjnego, w sytuacji,
gdy skarga zarzucaæ bêdzie przewlek³oœæ przed tymi s¹dami (art. 4 ust. 1a i 1b
ustawy o skardze.), a ka¿dy z prezesów zg³osi udzia³ w sprawie, do tego ma
bowiem prawo (arg. ex art. 10 ust. 3 tej ustawy). W przypadku, gdy po stronie
biernej wystêpuje prezes s¹du rejonowego i okrêgowego lub prezes s¹du
okrêgowego i apelacyjnego, miêdzy tymi podmiotami zachodzi swoiste
wspó³uczestnictwo formalne, zarzut przewlek³oœci dotyczy postêpowania
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w danej sprawie przez obiema instancjami s¹dowymi i oparty jest na tej
samej podstawie prawnej.

Stron¹ biern¹ postêpowania w przedmiocie skargi na przewlek³oœæ jest
Skarb Pañstwa, który reprezentowany jest przez w³aœciwy podmiot – prezesa
s¹du, którego dzia³anie lub bezczynnoœæ wed³ug twierdzeñ skar¿¹cego spo-
wodowa³o przewlek³oœæ lub prokurator prze³o¿ony nad prokuratorem pro-
wadz¹cym lub nadzoruj¹cym postêpowania, nie zaœ prezes s¹du lub pro-
kurator prze³o¿ony nad prokuratorem prowadz¹cym lub nadzoruj¹cym
postêpowanie94.

W orzecznictwie zdecydowanie przewa¿a pogl¹d, ¿e stron¹ postêpo-
wania w przedmiocie skargi jest Skarb Pañstwa, a nie prezes s¹du, któremu
postawiono zarzut przewlek³oœci95. Nie powinno ulegaæ w¹tpliwoœci, ¿e
stron¹ postêpowania w przedmiocie skargi nie jest s¹d, któremu zarzucono
przewlek³oœæ postêpowania. Ustawa o skardze w art. 10 ust. 3 wyraŸnie
bowiem stanowi, ¿e prawa strony mo¿e uzyskaæ Skarb Pañstwa, nie zaœ s¹d,
w postêpowaniu przed którym mia³o dojœæ do przewlek³oœci postêpowa-
nia96. Jak wiêc s³usznie zauwa¿y³a M. Romañska, ustawodawca nie przyzna³
zdolnoœci s¹dowej w postêpowaniu wywo³anym skarg¹ na przewlek³oœæ
postêpowania jednostce organizacyjnej wymiaru sprawiedliwoœci (s¹dowi)
reprezentowanej przez organ administracji s¹dowej (prezesa s¹du), lecz
odwo³a³ siê do cywilnej konstrukcji Skarbu Pañstwa, jako podmiotu wyposa-
¿onego w osobowoœæ prawn¹, a zatem w zdolnoœæ prawn¹ i w konsekwencji
w prawa maj¹tkowe, konieczne do zaspokojenia roszczenia o wyp³acenie
sumy przyznanej na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o skardze97.

Uwagi te odnosz¹ siê równie¿ do postêpowania przygotowawczego.
Stron¹ postêpowania zainicjowanego wniesieniem skargi na przebieg tego
etapu postêpowania karnego jest w ka¿dym przypadku Skarb Pañstwa,
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reprezentowany przez w³aœciwego prokuratora. Stron¹ tego postêpowania
nie jest prokurator prze³o¿ony nad prokuratorem prowadz¹cym lub nad-
zoruj¹cym postêpowanie, ani te¿ dana jednostka organizacyjna prokuratury.

Ustawodawca w odniesieniu do podmiotu uprawnionego do wniesienia
skargi nie pos³uguje siê pojêciem „strony”. Okreœla go mianem „skar¿¹cego”
(art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4, art. 14 ustawy o skardze). Nie zmienia to jednak
faktu, ¿e wnosz¹cy skargê na skutek jej wniesienia staje siê stron¹ postêpo-
wania w jej przedmiocie98. Jest to strona czynna, a wiêc taka, które inicjuje
postêpowanie.

Z rozwi¹zania przyjêtego w ustawie o skardze wynika, ¿e wykluczony
jest udzia³ w postêpowaniu w przedmiocie skargi uczestników postêpo-
wania g³ównego, którzy skargi nie wnieœli. Jest to konsekwencja incy-
dentalnego charakteru tego postêpowania99. W rezultacie po wst¹pieniu
Skarbu Pañstwa i komornika s¹dowego do postêpowania wywo³anego wnie-
sieniem skargi, strony postêpowania prowadzonego na podstawie ustawy
o skardze, nie bêd¹ to¿same ze stronami postêpowania, w ramach, którego
wniesiona zosta³a skarga.

Uprawnienia strony biernej postêpowania w przedmiocie skargi na
przewlek³oœæ nie s¹ regulowane ustaw¹ o skardze. St¹d te¿ zastosowanie
znajduj¹ tu przepisy w³aœciwych procedur (art. 8 ust. 2 ustawy). Upraw-
nienia strony czynnej – skar¿¹cego, czêœciowe okreœlone zosta³y w ustawie
o skardze (np. art. 6 ust. 3, art. 14), w pozosta³ym zaœ zakresie nale¿y siêgn¹æ
do przepisów obowi¹zuj¹cych w postêpowaniu, w ramach którego wnie-
siono skargê.

THE PERSONAL AND OBJECTIVE SCOPE OF THE ACT OF 17 JUNE 2004
ON THE COMPLAINT AGAINST THE BREACH OF PARTY’S RIGHT TO EXAMINE

THE CASE WITHOUT UNJUSTIFIED DELAY

S u m m a r y

The author discusses the personal and objective scope of the Act of 17 June
2004 on the complaint against the breach of party’s right to examine the case in
preparatory proceedings conducted or supervised by the prosecutor and the
court proceedings without unjustified delay, as well as the problem of parties to
the proceedings initiated by lodging a complaint against a delay. In the author’s
opinion, the objective scope of the act is regulated not only in its Article 1, but it
also follows from Article 3 therein. Since the legislator indicated in which pro-
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ceedings an entitled person may file a complaint against the excessive duration
of the proceedings, it determined the objective scope of the act: the complaint
may not be filed in other proceedings (its filing is not permissible). When analys-
ing the objective scope of the act of 17 June 2004, the author concluded that it is
only applicable to the proceedings on substantive measures, thus incidental pro-
ceedings are beyond its scope (incidental question). The author purports that
such a person is entitled to file a complaint who is explicitly mentioned in Article
3 of the act and complies with the criteria required by this regulation. Prosecutor
is one of them (public prosecutor), as he or she is a party to criminal proceedings
and, for this reason, is authorized to complain against excessive duration. Al-
though the prosecutor does not exercise the „right to trial”, but it is an entity
obliged to uphold the rule of law; in this respect, the prosecutor is considered to
be a party to the proceedings with all the ensuing consequences.

The author also looks into the problem of parties to the proceedings initiated
by the complaint against excessive duration. According to the author, there are
two parties to these proceedings: active - the complainant, and therefore the per-
son who has filed a complaint against the excessive length of the proceedings,
and passive - the State Treasury, represented by the president of the court,
whose action or inaction, as claimed by the complainant, has caused the proceed-
ings to be delayed, or by the president of the court liaising with a bailiff, or the
prosecutor superior to the prosecutor supervising or instituting the proceedings.
There are no other persons in the proceedings initiated by the complaint against
excessive duration, since the act of 17 June 2004 does not provide for it.

ÎÁÚÅÊÒÈÂÍÀß È ÑÓÁÚÅÊÒÈÂÍÀß ÑÔÅÐÛ ÇÀÊÎÍÀ ÎÒ 17 ÈÞÍß 2004 Ã.
Î ÆÀËÎÁÅ ÍÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀÂÀ ÑÒÎÐÎÍÛ ÍÀ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÄÅËÀ

ÁÅÇ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÍÎÉ ÏÐÎÑÐÎ×ÊÈ

P å ç þ ì å

Â ñòàòüå àâòîð ïðåäñòàâëÿåò îáúåêòèâíóþ è ñóáúåêòèâíóþ ñôåðû çàêîíà
îò 17 èþíÿ 2004 ã. î æàëîáå íà íàðóøåíèè ïðàâà ñòîðîíû íà ðàññìîòðåíèå äåëà
â ïîäãîòîâèòåëüíîì ðàññëåäîâàíèè, êîòîðîå âåäåò èëè êîíòðîëèðóåò ïðîêóðîð,
è ñóäîïðîèçâîäñòâå áåç îáîñíîâàííîé ïðîñðî÷êè, à òàêæå ïðîáëåìàòèêó ñòî-
ðîí ïðîöåññà, êîòîðûé áûë íà÷àò ïîñëå âíåñåíèÿ æàëîáû íà çàòÿãèâàíèÿ. Ïî
ìíåíèþ àâòîðà, îáúåêòèâíóþ ñôåðó çàêîíà ðåãóëèðóåò íå òîëüêî åãî ñò. 1, íî
îíà òàêæå ñëåäóåò èç ñò. 3 çàêîíà. Ïîñêîëüêó çàêîíîäàòåëü óêàçàë, â êàêèõ ïðî-
öåññàõ óïîëíîìî÷åííûé ñóáúåêò ìîæåò ïîäàòü æàëîáó íà çàòÿãèâàíèå, òî îí
òåì ñàìûì ïðåäîïðåäåëèë îáúåêòèâíóþ ñôåðó çàêîíà – â äðóãèõ ïðîöåññàõ æà-
ëîáà âíåñåíà áûòü íå ìîæåò (åå âíåñåíèå íåïîçâîëèòåëüíî). Àíàëèçèðóÿ îáú-
åêòèâíóþ ñôåðó çàêîíà îò 17 èþíÿ 2004 ã., àâòîð óòâåðæäàåò, ÷òî îíà ïðèìåíè-
ìà òîëüêî ïî îòíîøåíèþ ê ñóòè äåëà, è âíå åå ñôåðû íàõîäÿòñÿ íå èìåþùèå
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ïðÿìîãî îòíîøåíèÿ ê äåëó ïðîöåññû (ïîáî÷íûå). Ïî ìíåíèþ àâòîðà, óïîëíî-
ìî÷åííûì ê âíåñåíèþ æàëîáû ÿâëÿåòñÿ êàæäûé ñóáúåêò, êîòîðûé áûë ÷¸òêî
îïðåäåëåí â ñò. 3 çàêîíà è îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ýòîãî ïîëîæåíèÿ. Ñðåäè òàêèõ
ñóáúåêòîâ åñòü òàêæå è ïðîêóðîð (ãîñóäàðñòâåííûé îáâèíèòåëü), ïîñêîëüêó îí
ÿâëÿåòñÿ ñòîðîíîé óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà, è ïî ýòîìó ïîâîäó åìó ïðåä-
îñòàâëÿåòñÿ ïðàâî íà ïîäà÷ó æàëîáû íà çàòÿãèâàíèå. Õîòÿ ïðîêóðîð íå
ïðåñëåäóåò „ïðàâî íà ñóä”, îäíàêî ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòîì, êîòîðûé îáÿçàí
îòñòàèâàòü çàêîííîñòü, è ïîýòîìó ïðèçíàåòñÿ çà îäíó èç ñòîðîí ïðîöåññà ñî
âñåìè âûòåêàþùèìè èç ýòîãî ôàêòà ñëåäñòâèÿìè.

Àâòîð òàêæå àíàëèçèðóåò ïðîáëåìàòèêó ñòîðîí ïðîöåññà, êîòîðûé áûë íà-
÷àò ïîñëå âíåñåíèÿ æàëîáû íà çàòÿãèâàíèÿ. Ïî ìíåíèþ àâòîðà, â ýòîì ïðîöåñ-
ñå âûñòóïàþò äâå ñòîðîíû: àêòèâíàÿ – çàÿâèòåëü, è, ñëåäîâàòåëüíî, ñóáúåêò, êî-
òîðûé âíåñ æàëîáó íà ïðîñðî÷êó, è ïàññèâíàÿ – Ãîñóäàðñòâåííàÿ Êàçíà,
ðåïðåçåíòèðóåìàÿ ïðåäñåäàòåëåì ýòîãî ñóäà, ÷üè äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèå, ïî
óòâåðæäåíèþ çàÿâèòåëÿ, ïîâëåêëè çà ñîáîé çàòÿãèâàíèå ñóäåáíîãî ïðîöåññà,
èëè ïðåäñåäàòåëåì ñóäà, ïðè êîòîðîì äåéñòâóåò ñóäåáíûé ïðèñòàâ-èñïîëíè-
òåëü, èëè âûøåñòîÿùèì ïðîêóðîðîì íàä ïðîêóðîðîì, âåäóùèì èëè êîíòðîëè-
ðóþùèì ñóäåáíûé ïðîöåññ. Äðóãèå ñóáúåêòû â ïðîöåññå, êîòîðûé áûë íà÷àò
ïîñëå âíåñåíèÿ æàëîáû íà çàòÿãèâàíèÿ, íå âûñòóïàþò, òàê êàê çàêîí îò 17 èþíÿ
2004 ã. íå ïðåäóñìàòðèâàåò òàêîé âîçìîæíîñòè.
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MIROS£AW PAWE£CZYK* 0

PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY OCHRONY POWIETRZA

W DZIA£ALNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTW ENERGETYCZNYCH

1. Zagadnienia ogólne

Wartoœciami œrodowiska s¹ jego sk³adniki wolne od destrukcji, bêd¹ce
w takim stanie, by mo¿na by³o korzystaæ z nich w sposób podlegaj¹cy
ochronie jako realizacja prawa osobistego. Korzystanie musi mieæ charakter
pozagospodarczy. Polega na ró¿nych formach niezak³óconego kontaktu
z przyrod¹, np.: na oddychaniu czystym powietrzem, przebywaniu nad
niezanieczyszczonymi wodami, mieszkaniu niezniszczonej zieleni1. Zgodnie
z art. 3 pkt 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska2,
dalej zwanej „Poœ”, zanieczyszczeniem jest emisja, która mo¿e byæ szkodliwa
dla zdrowia ludzi lub stanu œrodowiska, mo¿e powodowaæ szkodê w do-
brach materialnych, mo¿e pogarszaæ walory estetyczne œrodowiska lub mo¿e
kolidowaæ z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze œrodowiska.
Zatem zanieczyszczenie to emisja, czyli wprowadzanie bezpoœrednio lub
poœrednio, w wyniku dzia³alnoœci cz³owieka, do powietrza, wody, gleby
lub ziemi: substancji b¹dŸ energii takich jak ciep³o, ha³as, wibracje lub pole
elektromagnetyczne (por. art. 3 pkt 4 Poœ). Zanieczyszczenia powietrza, ze
wzglêdu na ich ³atwoœæ rozprzestrzeniania siê w tej czêœci œrodowiska, s¹
problemem globalnym. Wiele substancji szkodliwych, zw³aszcza o du¿ych
rozmiarach cz¹stek (> 10 m), pozostaje w warstwie granicznej, ale gazy
i aerozole o ma³ych cz¹stkach (< 5 m) s¹ przenoszone do warstwy troposfery.
Przenoszenie substancji szkodliwych w atmosferze zale¿y od wysokoœci,
któr¹ osi¹gaj¹, rozmiaru ich cz¹stek i czynników klimatycznych. Z uwagi na
to, ¿e polski sektor energetyczny do produkcji energii wykorzystuje g³ównie
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surowce naturalne w postaci wêgla kamiennego i brunatnego, winien byæ
szczególnie skoncentrowany na ograniczeniu emisji zanieczyszczaj¹cych
œrodowisko w zakresie ochrony powietrza3. Realizacja tych¿e celów jest
mo¿liwa poprzez nie tylko przestrzeganie obowi¹zuj¹cych norm prawa
wspólnotowego i krajowego w zakresie ochrony œrodowiska, lecz równie¿
poprzez modernizacjê lub wprowadzanie coraz to nowszych technologii
spalania.

Powietrze jest mieszanin¹ gazów tworz¹cych atmosferê ziemsk¹, która
musi odpowiadaæ potrzebom ¿yj¹cych w niej organizmów. Ochrona po-
wietrza oznacza zatem praktycznie utrzymanie takiego jego sk³adu
chemicznego i cech fizycznych, jakie s¹ niezbêdne do prawid³owego prze-
biegu procesów ¿yciowych organizmów korzystaj¹cych z tego powietrza.
WyraŸnie wskazuje na to treœæ art. 85 Poœ, w którym jednoznacznie stwierdza
siê, ¿e celem ochrony powietrza i zapewnienia jego najlepszej jakoœci jest
utrzymanie poziomów substancji (pierwiastków chemicznych, ich zwi¹z-
ków, mieszanin lub roztworów) poni¿ej dopuszczalnego poziomu tych
substancji w powietrzu, lub gdy poziomy te zosta³y przekroczone – zmniej-
szenie ich co najmniej do poziomów dopuszczalnych. Wymagania art. 85
i innych artyku³ów dzia³u II Poœ okreœlaj¹ stan, jakiemu powinno odpo-
wiadaæ chronione powietrze oraz zwi¹zane z tym sposoby, metody i zakres
dokonywania ocen poziomów substancji w powietrzu. Natomiast œrodki
s³u¿¹ce zapewnianiu w³aœciwej jakoœci powietrza okreœlone s¹ w przepisach
tytu³u III Prawa ochrony œrodowiska „Przeciwdzia³anie zanieczyszczeniom”.

Ochrona powietrza skupia siê wiêc na dzia³aniach zmierzaj¹cych do
zapewnienia jak najlepszej jakoœci powietrza poprzez utrzymanie pozio-
mów substancji w powietrzu poni¿ej dopuszczalnych dla nich poziomów
lub co najmniej na tych poziomach oraz na zmniejszaniu poziomów sub-
stancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie s¹ one do-
trzymywane. Oceny jakoœci powietrza i obserwacji zachodz¹cych zmian
dokonuje siê w ramach pañstwowego monitoringu œrodowiska. Proble-
matyka monitoringu jakoœci powietrza wi¹¿e siê z przygotowaniem Polski
do wype³nienia postanowieñ decyzji Rady 1999/296/EC w sprawie mecha-
nizmu monitorowania emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych oraz
mechanizmu oceny postêpu realizacji zobowi¹zañ4. Z decyzji wynika odpo-
wiedzialnoœæ pañstw cz³onkowskich za opracowanie polityk krajowych
i dzia³añ na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Efektywnoœæ dzia³añ
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ma podlegaæ sta³emu monitoringowi5. Mechanizmy monitorowania w za-
mierzeniu maj¹ staæ siê efektywnym narzêdziem przy ocenie wszystkich
dzia³añ zwi¹zanych z wykonywaniem zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Pro-
toko³u z Kioto z 1997 r. stanowi¹cego uzupe³nienie Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992 r.(United Nations
Framework Convention on Climate Change – UNFCCC)6.

2. Miêdzynarodowe i wspólnotowe uregulowania dotycz¹ce
ochrony powietrza

Prawna regulacja w zakresie ochrony powietrza ma swoje pod³o¿e
przede wszystkim w prawie miêdzynarodowym. Pierwszym i kluczowym
w tej mierze jest Protokó³ Montrealski reguluj¹cy ograniczenie emisji gazów
niszcz¹cych warstwê ozonow¹7. Nastêpnie Œwiatowa Organizacja Meteo-
rologiczna (WMO) i Program Œrodowiskowy Narodów Zjednoczonych po-
wo³a³y do ¿ycia w 1989 roku Zespó³ ds. Zmian Klimatu (IPCC, Inter-
governmental Panel of Climate Change). Pomimo ogromnych problemów,
w oparciu o prace badawcze naukowców z ca³ego œwiata, w tym na posia-
daj¹cym olbrzymi rozg³os pierwszym raporcie IPCC, dosz³o w czerwcu
1992 r. w Rio de Janeiro podczas Szczytu Ziemi do podpisania Konwencji
Klimatycznej8 (UNFCCC). Wesz³a ona w ¿ycie dwa lata póŸniej, po raty-
fikacji przez 50 pañstw. Konwencja ta stanowi jeden z najwa¿niejszych,
a zarazem najszerzej akceptowanych, aktów miêdzynarodowego prawa
ekologicznego. Dotychczas Konwencjê Klimatyczn¹ ratyfikowa³o ponad 180
pañstw ca³ego œwiata, w tym Polska (ratyfikacja z dnia 16 czerwca 1994 roku).
Podstawowym celem tej umowy miêdzynarodowej jest osi¹gniêcie sta-
bilizacji stê¿enia w atmosferze gazów cieplarnianych na takim poziomie,
który zapobiegnie niebezpiecznym antropogenicznym oddzia³ywaniom na
system klimatyczny. Innym celem jest równie¿ ustabilizowanie emisji gazów
w takim okresie, by ekosystemy w sposób naturalny mog³y siê przystosowaæ
do zmian klimatu. Dodatkowo w treœci Konwencji wskazuje siê na to, i¿
kroki podejmowane dla osi¹gniêcia tych celów nie mog¹ zagra¿aæ produkcji
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5 Por. Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku
2020, oprac. Ministerstwo Œrodowiska, sierpieñ 2003, przyjêta przez Radê Ministrów 4 listopada
2003 r., s. 7-8 i nast.

6 Zwanej dalej Konwencj¹ Klimatyczn¹.
7 Protokó³ Montrealski w sprawie substancji zubo¿aj¹cych warstwê ozonow¹ podpisany

16 wrzeœnia 1987 r., Dz. U. z 1992 r. Nr 98, poz. 490, za³¹cznik.
8 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporz¹dzona

w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., Dz. U. z 1996 r. Nr 43, poz. 238.



¿ywnoœci ani byæ sprzeczne z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju. Zadaniami
ogólnymi, które na³o¿one zosta³y zarówno na pañstwa rozwiniête, jak i na
pañstwa o gospodarce przejœciowej, s¹ m.in.:

– gromadzenie informacji dotycz¹cych iloœci emitowanego dwutlenku
wêgla oraz stopnia, w jakim jest on wychwytywany przez oceany i lasy,

– dostarczanie informacji o krokach podejmowanych w celu ogranicze-
nia emisji i adaptacji do maj¹cych nast¹piæ zmian klimatu,

– informowanie opinii publicznej o zmianach klimatu i mo¿liwych jego
skutkach.

Konwencja Klimatyczna z 1992 roku i jej przepisy dotycz¹ce ustabi-
lizowania emisji gazów cieplarnianych na poziomie roku 1990 nie zatrzy-
ma³y zmian klimatycznych, st¹d pojawi³a siê potrzeba nowych regulacji,
które w bardziej zdecydowany sposób wp³ynê³yby na stan œrodowiska
naturalnego na œwiecie. Efektem prac nad bardziej restrykcyjn¹ form¹ aktu
prawnego reguluj¹cego obowi¹zek ochrony powietrza jest przyjêty w trak-
cie Trzeciej Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej w 1997 r. Protokó³
z Kioto9. Protokó³ ten jest prawnie wi¹¿¹cym porozumieniem pañstw, w ra-
mach którego kraje uprzemys³owione s¹ zobowi¹zane do redukcji ogólnej
emisji gazów cieplarnianych o 5,2% w okresie 2008-2012, w porównaniu do
roku 1990. Do gazów przyczyniaj¹cych siê do powstawania efektu cieplar-
nianego Protokó³ zalicza: dwutlenek wêgla, metan, tlenek azotu, HCF i PCF.
Limity dopuszczalnych emisji zosta³y wyra¿one w jednostkach ekwiwalentu
CO2, co oznacza, i¿ uwzglêdniaj¹ zró¿nicowan¹ si³ê oddzia³ywania (tzw.
GWP – Global Warming Potential). W³¹czenie gazów przemys³owych do
grupy substancji objêtych porozumieniem jest z jednej strony zasadne –
zwa¿ywszy na ich du¿y wspó³czynnik GWP. Z drugiej jednak strony, mo¿e
przyczyniaæ siê do pewnego os³abienia oddzia³ywania Protoko³u i opóŸ-
nienia dzia³añ, które z punktu widzenia Konwencji s¹ najbardziej po¿¹dane,
tzn. uniezale¿nienie gospodarki œwiatowej od paliw kopalnych i wdro¿enia
programów redukcji emisji CO2

10.
Protokó³ z Kioto, poza przepisami zwi¹zanymi z redukcj¹ emisji gazów

cieplarnianych, na³o¿y³ na pañstwa – strony tak¿e inne obowi¹zki. Do pod-
stawowych zobowi¹zañ nale¿y wdra¿anie odpowiednich polityk do sektora
energetycznego, maj¹cych na celu promocjê i wdra¿anie technologii opar-
tych na odnawialnych Ÿród³ach energii oraz poprawê efektywnoœci energe-
tycznej, wprowadzanie rozwi¹zañ ekonomicznych s³u¿¹cych u³atwianiu
redukcji emisji (np. ulgi podatkowe), czy te¿ wdra¿anie reform sprzyjaj¹cych
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9 Protokó³ do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
sporz¹dzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., Dz.U z 2005 r. Nr 203, poz.1684.

10 M. Sobolewski, Dzia³ania Unii Europejskiej na rzecz powstrzymania globalnych zmian klimatu,
Kancelaria Sejmu i Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydzia³ Analiz Ekonomicznych i Spo³ecznych,
2001, s. 2.



redukcji emisji. Warto wskazaæ, i¿ Protokó³, choæ przyjêty w grudniu 1997 r.,
przez niemal¿e osiem lat nie wszed³ w ¿ycie. Dopiero realizacja zasady
„2 razy 55” – minimum 55 krajów ratyfikuj¹cych Konwencjê i wytwarza-
j¹cych minimum 55% œwiatowej emisji dwutlenku wêgla, doprowadzi³a
w lutym 2005 roku do wejœcia Protoko³u w ¿ycie. Krajem, którego ratyfikacja
przewa¿y³a, by³a Rosja. Polska natomiast ratyfikowa³a Protokó³ w 4 lata po
jego podpisaniu, tj. w dniu 13 grudnia 2002 roku.

Przepis art. 85 Poœ statuuje cele ochrony powietrza wynikaj¹ce z dyrek-
tywy Rady nr 96/62/WE z dnia 27 wrzeœnia 1996 r. o ocenie i zarz¹dzaniu
jakoœci¹ powietrza atmosferycznego, zwanej inaczej dyrektyw¹ ramow¹11.
Zgodnie z dyrektyw¹ ramow¹, zadaniem pañstw cz³onkowskich jest spra-
wowanie systematycznej oceny jakoœci powietrza atmosferycznego. Pod-
staw¹ wykonania tego obowi¹zku s¹ ujednolicone zasady pomiarów stê¿eñ,
matematyczne obliczenia modelowe i inne metody szacunkowe. Zasad¹ jest,
¿e natê¿enie prowadzenia tych badañ i ich rodzaj zale¿¹ od jakoœci powietrza
atmosferycznego w danej strefie lub aglomeracji. Termin wprowadzenia do
porz¹dków krajowych pañstw cz³onkowskich postanowieñ tej¿e dyrektywy
up³yn¹³ 19 lipca 2001 r., z wyj¹tkiem art. 3 dyrektywy. Dyrektywa ramowa
ma na celu okreœlenie g³ównych zasad wspólnej strategii, zgodnie z któr¹
Unia: definiuje i wyznacza cele jakoœci powietrza w obszarze ca³ej Unii dla
zapobie¿enia lub ograniczenia szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi
i œrodowiska, dokonuje oceny jakoœci powietrza w pañstwach cz³onkowskich
na podstawie wspólnie przyjêtych metod i kryteriów, opracowuje odpo-
wiednie materia³y informacyjne dostêpne dla wszystkich na temat jakoœci
powietrza i zapewnia dostêp do nich obywatelom, utrzymuje jakoœæ po-
wietrza, je¿eli jest ona dobra, i poprawia j¹ w innych przypadkach. Zgodnie
z t¹ dyrektyw¹ pañstwa cz³onkowskie s¹ odpowiedzialne za: wprowadzenie
dyrektywy do krajowego porz¹dku prawnego, dokonanie oceny jakoœci
powietrza, zapewnienie dok³adnoœci pomiarów, wydanie zgody na urz¹dze-
nia pomiarowe, dokonanie analizy metod oceny, koordynacjê na swoim
terytorium wspólnotowych programów kontroli jakoœci. Dyrektywa odnosi
siê do podstawowych parametrów zarz¹dzania zanieczyszczeniami sektora
prywatnego. Na jej podstawie przyjmuje siê nowe normy. W ci¹gu kolejnych
dziesiêciu lat zosta³y okreœlone dla poszczególnych zanieczyszczeñ opty-
malne parametry jakoœci powietrza, marginesy tolerancji, procedury oceny
i wymogi w zakresie sprawozdawczoœci za pomoc¹ kilku dyrektyw-córek.
Okreœlenie dopuszczalnych wartoœci stê¿eñ i progów alarmowych ³¹czy siê
z póŸniejsz¹ ocen¹ powietrza w otoczeniu. Dla stref, w których dopuszczalne
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11 Council Directive, 96/62/WE Ambient air quality assessment and management of 27.09.
1996, O.JL.1996.296.55 oraz Dz.Urz. UE L 296 z 21 listopada 1996 r., s. 55; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, s. 95.



wartoœci stê¿eñ zosta³y przekroczone, opracowuje siê plany dzia³ania. Dzia-
³ania ujête w planach musz¹ integrowaæ ochronê: powietrza, wody, gleby.
Nale¿y przy tym dochowaæ terminów, natomiast spo³eczeñstwo powinno
byæ informowane o przypadkach przekroczenia progów alarmowych.

Na podstawie dyrektywy ramowej wydane zosta³y tzw. dyrektywy
córki, czyli dyrektywa 99/30/WE w sprawie dopuszczalnych poziomów
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz py³u i o³owiu
w powietrzu atmosferycznym12, a tak¿e dyrektywa 2000/69/WE w sprawie
wartoœci dopuszczalnych benzenu i tlenku wêgla w powietrzu13. Zgodnie
z art. 1 obu dyrektyw celem tych aktów prawnych jest m.in. ustanowienie
wartoœci dopuszczalnych i, gdy to stosowne, progów alarmowych stê¿eñ
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz py³u i o³owiu
w powietrzu w celu unikniêcia, zapobiegania lub zmniejszenia szkodliwego
wp³ywu na zdrowie ludzi i œrodowisko, jako ca³oœæ, jak równie¿ dokonanie
oceny stê¿eñ dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz py³u
i o³owiu w otaczaj¹cym powietrzu na podstawie wspólnych metod i kry-
teriów. Ponadto celem jest równie¿ ustalenie dopuszczalnej wartoœci stê¿e-
nia benzyny i tlenku wêgla w powietrzu, maj¹ce na celu unikanie, zapo-
bieganie lub zmniejszanie ich szkodliwego oddzia³ywania na zdrowie
ludzkie i ca³e œrodowisko naturalne. Wykonanie zapisów przywo³anych
dyrektyw nast¹pi³o poprzez wydanie rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska
w dniu 6 czerwca 2002 r. okreœlaj¹cego dopuszczalny poziom niektórych
substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji oraz rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu14.

W tym miejscu nie sposób pomin¹æ prac Komisji Europejskiej zwi¹za-
nych z uchwaleniem i wprowadzeniem tzw. pakietów energetycznych.
W dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja Europejska przedstawi³a pakiet doku-
mentów legislacyjnych, okreœlanych mianem pakietu energetyczno-klima-
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12 Council Directive 1999/30/EC relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide
and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air of 22.04.1999, O.JL.1999.163.41
oraz Dz.Urz. UE L 163 z 29.czerwca.1999 r., s. 41; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15,
t. 4, s. 164.

13 Council Directive 2000/69/WE Limit values for benzene and carbon monoxide in ambient
air of 16.11.2000 O.JL.2000.313.12 oraz Dz.Urz. UE L 313 z 13 grudnia 2000 r., s. 12; Dz.Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, s. 262.

14 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji,
Dz.U. Nr 87, poz. 796, uchylone z dniem 3 kwietnia 2008 r. moc¹ Rozporz¹dzenia Ministra
Œrodowiska z 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz.U. Nr
47, poz. 281.



tycznego. Dokumenty te mia³y na celu realizacjê przyjêtych przez Radê
Europejsk¹ w 2007 r. za³o¿eñ dotycz¹cych przeciwdzia³ania zmianom klima-
tycznym, stanowi¹cych, ¿e do 2020 r. Unia Europejska:

– o 20% zredukuje emisjê gazów cieplarnianych (z opcj¹ 30% redukcji,
o ile w tym zakresie zostan¹ zawarte stosowne porozumienia miêdzy-
narodowe) w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.; o 20% zwiêkszy udzia³
energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii;

– o 20% zwiêkszy efektywnoœæ energetyczn¹, w stosunku do prognoz na
rok 2020,

– zwiêkszy udzia³ biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych
co najmniej do 10%.

Po prawie rocznych pracach, w grudniu 2008 r. osi¹gniêto porozumienie
pomiêdzy Parlamentem Europejskim i Rad¹ UE – Pakiet energetyczno-kli-
matyczny zosta³ przyjêty, a publikacja jego poszczególnych elementów
w Dzienniku Urzêdowym UE nast¹pi³a w dniu 5 czerwca 2009 r. Dwa
kluczowe elementy przyjêtego pakietu odnosz¹ce siê do emisji gazów cie-
plarnianych to:

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23
kwietnia 2009 r. zmieniaj¹ca dyrektywê 2003/87/WE w celu usprawnienia
i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS)15,

– decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/406/WE z dnia 23 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie wysi³ków podjêtych przez pañstwa cz³onkowskie,
zmierzaj¹cych do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji
do roku 2020 zobowi¹zañ Unii dotycz¹cych redukcji emisji gazów cieplar-
nianych (tzw. decyzja non-ETS)16.

Zgodnie z przepisami dyrektywy najistotniejsz¹ zmian¹ wprowadzon¹
w systemie EU ETS jest odejœcie od bezp³atnego przydzia³u uprawnieñ na
rzecz obowi¹zku ich zakupu na aukcjach. Obowi¹zek ten mo¿e doprowadziæ
do znacz¹cego wzrostu kosztów produkcji, a dysproporcje cenowe miêdzy
producentami z Unii Europejskiej i producentami spoza Unii – nieobjêtymi
podobnymi ograniczeniami i stosuj¹cymi „brudne” technologie, mog¹ do-
prowadziæ do utraty konkurencyjnoœci niektórych sektorów przemys³owych
w Unii Europejskiej. Taka sytuacja mo¿e byæ przyczyn¹ zast¹pienia pro-
dukcji w Unii Europejskiej importem z krajów trzecich, b¹dŸ przenoszenia
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15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z 23 kwietnia 2009 r. zmie-
niaj¹ca dyrektywê 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz.Urz. UE L 140/63.

16 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
wysi³ków podjêtych przez pañstwa cz³onkowskie, zmierzaj¹cych do zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowi¹zañ Wspólnoty dotycz¹cych redukcji
emisji gazów cieplarnianych, Dz.Urz. UE L 140/136.



produkcji poza Uniê Europejsk¹. Zjawisko takie nazywane jest „ucieczk¹
emisji” (ang. carbon leakage)17. Z kolei w decyzji nr 2009/406/WE w art. 5
podkreœla siê, ¿e poprawa efektywnoœci energetycznej to dla pañstw cz³on-
kowskich kluczowy element umo¿liwiaj¹cy spe³nienie wymogów wyni-
kaj¹cych z niniejszej decyzji. W tym kontekœcie Komisja powinna œciœle
monitorowaæ postêpy w realizacji celu polegaj¹cego na zmniejszeniu zu¿ycia
energii o 20% do 2020 r. i zaproponowaæ dodatkowe dzia³ania, je¿eli postêpy
te nie s¹ wystarczaj¹ce (art. 4 decyzji).

Dodatkowo warto wskazaæ, i¿ w zakresie ochrony powietrza obecnie do
krajowego ustawodawstwa wprowadzone zosta³y liczne dyrektywy. Wœród
nich do najwa¿niejszych zalicza siê dyrektywê 80/779/EEC oraz dyrektywê
1999/30/WE18, których celem jest m.in. ustanowienie wartoœci dopuszczal-
nych i, gdy to stosowne, progów alarmowych stê¿eñ dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz py³u i o³owiu w powietrzu w celu
unikniêcia, zapobiegania lub zmniejszenia szkodliwego wp³ywu na zdrowie
ludzi i œrodowisko jako ca³oœæ oraz dokonanie oceny stê¿eñ dwutlenku
siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz py³u i o³owiu w otaczaj¹cym
powietrzu na podstawie wspólnych metod i kryteriów. Wprowadzona zo-
sta³a równie¿ dyrektywa 84/360/EWG dotycz¹ca zwalczania zanieczyszczeñ
powietrza z zak³adów przemys³owych19, uprawniaj¹ca pañstwa cz³onkow-
skie do wydawania zezwoleñ na dzia³anie zak³adów czy wprowadzenia
znacznych zmian w tych¿e zak³adach, a skupionych na wytwarzaniu energii
(art. 3 dyrektywy). Kolejnymi wa¿nymi dyrektywami s¹ m.in.: dyrektywa
Rady 88/609/EWG w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeñ
do powietrza z du¿ych obiektów energetycznego spalania20; dyrektywa
Rady 96/82/WE w sprawie kontroli zagro¿eñ niebezpieczeñstwa powa¿nych
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17 Por. M. Pyrka, S. Lizak. Zjawisko ucieczki emisji w sektorach energoch³onnych w Polsce w kon-
tekœcie zmian wprowadzonych w systemie EU ETS na lata 2013-2020, Instytut Ochrony Œrodowiska
KASHUE, Warszawa 2009, s. 4-9.

18 Dyrektywa Rady 80/779/EWG z 15 lipca 1980 r. w sprawie dopuszczalnych i zalecanych
wartoœci jakoœci powietrza dla dwutlenku siarki i zawieszonych w powietrzu cz¹stek sta³ych,
Dz. U. UE L 80.229.30 z póŸn. zm., uchylona z dniem 1 stycznia 2005 r. przez Dyrektywê Rady
1999/30/WE z 22 kwietnia 1999 r. odnosz¹c¹ siê do wartoœci dopuszczalnych dla dwutlenku
siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz py³u i o³owiu w otaczaj¹cym powietrzu, Dz. U.
UE L 99.163.41 z póŸn. zm.

19 Dyrektywa Rady 84/360/EWG z 28 czerwca 2984 r. w sprawie zwalczania zanieczyszczeñ
powietrza z zak³adów przemys³owych, Dz. U. UE L. 84.188.20 z póŸn. zm., uchylona z dniem 30
paŸdziernika 2007 r. przez Dyrektywê Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z 15 stycznia
2008 r. dotycz¹c¹ zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, Dz. U. UE L
08.24.8 z póŸn. zm.

20 Dyrektywa Rady 88/609/EWG z 24 listopada 1988 r. w sprawie ograniczenia emisji nie-
których zanieczyszczeñ do powietrza z du¿ych obiektów energetycznego spalania, Dz.Urz.
WE L 336 z 7 grudnia 1988 r., s. 1 i L 337 z 24 grudnia 1994 r., s. 83.



awarii zwi¹zanych z substancjami niebezpiecznymi21; dyrektywa 1999/30/
WE odnosz¹ca siê do wartoœci dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwu-
tlenku azotu i tlenków azotu oraz py³u i o³owiu w otaczaj¹cym powietrzu22;
dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanie-
czyszczeñ do powietrza z du¿ych obiektów energetycznego spalania23.

Ponadto z chwil¹ wst¹pienia do Unii Europejskiej Polska podlega dyrek-
tywie o handlu emisjami24. Na jej podstawie ka¿de pañstwo cz³onkowskie
musi uwzglêdniæ g³ówne emisje sektorów w oparciu o wartoœci progowe.
Wœród tych sektorów znajduj¹ siê: elektroenergetyka, ciep³ownictwo, ra-
finerie ropy naftowej, hutnictwo ¿elaza i stali, sektor papierniczy, sektor
produkcji materia³ów budowlanych (np. cement). Na Polsce spoczywa zobo-
wi¹zanie do dostarczania na czas raportów, weryfikacji danych, dostêpu do
danych pierwotnych na poziomie Ÿróde³ emisji, utworzenia i prowadzenia
rejestru uprawnieñ w celu m.in. alokacji. W aspekcie wewnêtrznym stwier-
dziæ nale¿y, i¿ ka¿de przedsiêbiorstwo zamierzaj¹ce dokonywaæ handlu
emisjami powinno poczyniæ szereg ró¿nego rodzaju dzia³añ o charakterze:
funkcjonalnym, tj. wprowadziæ nowe procedury, zadania organizacyjno-
operacyjne, rozpatrzeæ potencjalny wp³yw handlu emisjami na plany pro-
dukcji i sprzeda¿y, oraz strategicznym – pod k¹tem strategii rozwoju bizne-
sowego oraz d³ugofalowej polityki firmy. Wype³nienie tych za³o¿eñ pozwoli
na skuteczny handel emisjami, równie¿ przez przedsiêbiorstwa energe-
tyczne25.
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21 Dyrektywa Rady 96/82/WE z 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli zagro¿eñ niebez-
pieczeñstwa powa¿nych awarii zwi¹zanych z substancjami niebezpiecznymi, Dz.Urz. WE L 10
z 14 stycznia 1997, s. 13 i L 345 z 31 grudnia 2003, s. 97.

22 Dyrektywa Rady 1999/30/WE z 22 kwietnia 1999 r. odnosz¹ca siê do wartoœci dopusz-
czalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz py³u i o³owiu w ota-
czaj¹cym powietrzu, Dz.Urz. WE L 163 z 29 czerwca 1999, s. 41.

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z 23 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeñ do powietrza z du¿ych obiektów
energetycznego spalania, Dz.Urz. WE L 309 z 27 listopada 2001, s. 1.

24 Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, of 13 October 2003
Establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community
and amending Council Directive 96/61/EC, Official Journal of the EU of 25.10.2003, L 275/32.

25 Por. Z. Parczewski, Wp³yw handlu emisjami CO2 na procesy restrukturyzacji i koszty œrodo-
wiskowe przedsiêbiorstwa energetycznego, „Polityka Energetyczna” 2006, z. 2, s. 95-126.



3. Dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw energetycznych a ochrona
œrodowiska

Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ znaczenie poszczególnych rodzajów
emisji wytwarzanych przez przedsiêbiorstwa energetyczne. W trakcie pro-
dukcji energii wykorzystuje siê surowce naturalne w postaci wêgla ka-
miennego i brunatnego, st¹d powstaj¹ liczne emisje wp³ywaj¹ce na za-
nieczyszczenie œrodowiska. Okolicznoœæ ta sprawia, ¿e przedsiêbiorstwa
energetyczne stoj¹ przed powa¿nymi inwestycjami technologicznymi przy-
czyniaj¹cymi siê do wype³nienia norm œrodowiskowych. Bior¹c pod uwagê
stan krajowej infrastruktury energetycznej, mo¿na domniemywaæ, i¿ proces
wymiany technologicznej bêdzie przekracza³ mo¿liwoœci inwestycyjne po-
szczególnych przedsiêbiorstw energetycznych, co w konsekwencji unie-
mo¿liwi wype³nienie zobowi¹zañ œrodowiskowych w zakresie emisji zanie-
czyszczeñ.

Ocenia siê, ¿e blisko 45% bloków energetycznych zainstalowanych
w krajowym systemie energetycznym eksploatowana jest powy¿ej 30 lat,
a okres u¿ytkowania kolejnych 19% wynosi od 25 do 30 lat. Ostatnie bloki
o mocy 120 MW zosta³y zainstalowane w 1970 r., s¹ wiêc eksploatowane
ponad 30 lat, a 11 z nich przekroczy³o 35 lat u¿ytkowania. Spoœród 57 bloków
o mocy 200 MW a¿ 44 eksploatowane s¹ ponad 25 lat, zaœ 18 ponad 30 lat.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku bloków o wiêkszej mocy26.
Istotn¹ kwesti¹ jest te¿ nieprzystosowanie polskich elektrowni do zaostrza-
j¹cych siê globalnych i unijnych wymogów ochrony œrodowiska. Wymogi te
obejmuj¹ zarówno funkcjonuj¹ce ju¿ limity emisji CO2, jak i perspektywê
limitowania emisji SO2 i NOx. Jak pokazuj¹ badania, ponad 40% polskich
elektrowni nie spe³nia limitów emisji dwutlenku siarki, jakie bêd¹ obo-
wi¹zywaæ od 2008 r., ponad 90% mocy zainstalowanej nie spe³nia limitów
emisji tlenków azotu. Szacuje siê, ¿e w ci¹gu najbli¿szych 10 lat potrzeby
inwestycyjne zwi¹zane z ekologi¹ wynios¹ od 2 do 4 mld euro. Analiza
¿ywotnoœci elektrowni wskazuje, ¿e modernizacja bloków starszych ni¿
35-40 lat, polegaj¹ca wy³¹cznie na instalowaniu urz¹dzeñ do odsiarczania
spalin, jest nieop³acalna i niecelowa27. Konieczne stanie siê wiêc odtworzenie
szacowanych ubytków mocy wytwórczych. Jak podaje M. Pawlik, ze wzglê-
dów ekonomicznych w ka¿dym piêcioleciu okresu 2007-2020 nale¿a³oby
wycofaæ z eksploatacji bloki o mocy oko³o 3500-5000 MW. Uwzglêdniaj¹c
nadwy¿ki mocy produkcyjnych, nale¿a³oby wiêc oddawaæ do eksploatacji
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26 Por. Elektroenergetyka polska 2006, Raport HLG dla Po³udniowego Koncernu Energe-
tycznego S.A., 2007, niepublikowany.

27 J. ¯elkowski, F. Bauer, Strategia rozwoju bran¿y energetycznej w krajach UE, Materia³y
Konferencji Energetyka, Wroc³aw 6-8.11.2002 r., s. 47-59.



oko³o 600-800 MW rocznie, pocz¹wszy od 2007/2008 r. Koszty tej inwestycji
szacowane s¹ na 2,5-3 mld z³ rocznie28.

G³ównymi kategoriami zanieczyszczeñ powietrza s¹ tlenek azotu NOx,
tlenek siarki SO2 oraz py³. Od roku 2008 zaczê³y obowi¹zywaæ nowe za-
ostrzone standardy emisji tych¿e zanieczyszczeñ, okreœlone m.in. rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r.29 W rozporz¹dze-
niu tym, oprócz wymogów wynikaj¹cych z dyrektywy 2001/80/WE, zwanej
inaczej dyrektyw¹ LCP30, uwzglêdniono m.in. zapisy Traktatu o przyst¹pie-
niu RP do Unii Europejskiej31 dotycz¹ce okresów przejœciowych dla imiennie
okreœlonych instalacji, pozwalaj¹ce na odstêpstwa od obowi¹zuj¹cych od
2008 r. ostrzejszych standardów emisji SO2 i py³ów oraz od 2016 r. w zakresie
NOx. Niestety obecnie nadal nie ma rozstrzygniêæ koncepcyjnych i praw-
nych sposobu wdro¿enia dyrektywy LCP i zapisów powy¿szego Traktatu,
dotycz¹cych krajowych pu³apów emisji SO2 i NOx ze Ÿróde³ spalania objê-
tych t¹ dyrektyw¹. Ponadto Polska przyjê³a zobowi¹zania, aby udzia³ du-
¿ych Ÿróde³ spalania objêtych okresami dostosowawczymi nie przekroczy³,
do okreœlonych dat, ustalonych w Traktacie wielkoœci procentowych mocy
sektora energetycznego w 2001 r.. Wielkoœci te wynosz¹ dla SO2 – 20%, NOx
– 24%, py³u – 2%.

Niebagateln¹ rolê w realizacji obowi¹zków w tym zakresie pe³ni
KASHUE, tj. Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do
Emisji. W roku 2007 wykona³ on szereg dodatkowych analiz, maj¹cych na
celu porównanie efektów dotychczasowych sposobów wdro¿enia dyrek-
tywy LCP z uwzglêdnieniem najnowszych danych dotycz¹cych budowy
dodatkowych instalacji odsiarczania spalin, w tym na Ÿród³ach posiada-
j¹cych derogacje. W analizach uwzglêdniono równie¿ dwie definicje Ÿród³a
emisji: „Ÿród³o–kocio³” i ”Ÿród³o–komin”. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na to,
¿e Polska (w tym oczywiœcie przedsiêbiorstwa energetyczne) pomimo bu-
dowy w ostatnich latach dalszych instalacji odsiarczania i odazotowania
spalin metodami pierwotnymi, nie bêdzie w stanie dotrzymaæ pu³apów
emisji okreœlonych w Traktacie. Kolejne analizy prawne, opracowane na
zlecenie KASHUE w 2007 r., otworzy³y mo¿liwoœci realizacji dyrektywy LCP
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28 M. Pawlik, Odtwarzanie mocy wytwórczych w energetyce Polski i Unii Europejskiej, „Wokó³
Energetyki” 2003, nr 6, s. 32-38.

29 Por. Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji, Dz. U. Nr 260, poz. 2181 z póŸn. zm.; A. B³achowicz, O. Gassan-Zade,
M. Kittell, Przewodnik po polityce klimatycznej dla przedsiêbiorstw, Central for Clean Air Policy 2002,
Broszura 1/3 (wyd. II), s. 3-11.

30 Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 paŸdziernika 2001 r.
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeñ do powietrza z du¿ych obiektów
energetycznego spalania, Dz. U. UE L 01.309.1 z póŸn. zm.

31 Traktat dotycz¹cy przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej pod-
pisany w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 r., Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864.



poprzez standardy emisji bez uwzglêdnienia pu³apów emisji, przy jedno-
czesnej rezygnacji z derogacji imiennych zapisanych w Traktacie. W zwi¹zku
z powy¿szym do konsultacji z zainteresowanymi gospodarczymi towa-
rzystwami bran¿owymi przedstawiono propozycjê obejmuj¹c¹ realizacjê
wymogów dyrektywy LCP poprzez standardy emisji z utrzymaniem przy-
jêtej w Polsce definicji „Ÿród³o–kocio³” niezgodnej z interpretacj¹ KE. Utrzy-
manie definicji „Ÿród³o–kocio³” jest szczególnie istotne dla elektrociep³owni
(standardy emisji SO2) i ciep³ownictwa komunalnego (standardy emisji
py³ów), nie ma natomiast istotnego znaczenia dla du¿ych elektrowni syste-
mowych. Wydaje siê przy tym konieczne wyznaczenie terminu przejœcia na
wymagan¹ przez KE definicjê „Ÿród³o–komin”. Terminem granicznym
móg³by byæ np. 31 grudnia 2015 r., do którego mog¹ teoretycznie pracowaæ,
przy ³agodniejszych standardach emisji, Ÿród³a wytwarzania posiadaj¹ce
derogacje naturalne (praca do 20 000 godz. w latach 2008-2015). By³by to
okres wystarczaj¹cy dla budowy w³aœciwych rodzajów instalacji odsiar-
czania, g³ównie w elektrociep³owniach, o nak³adach inwestycyjnych oko³o
3,2 mld z³ w przypadku utrzymania tych Ÿróde³ emisji w eksploatacji po
2015 r.:

– mokrych dla oko³o 18 300 MWt, obejmuj¹cych 121 kot³ów z przedzia³u
50-225 MWt, przechodz¹cych do przedzia³u 500 MWt;

– pó³suchych b¹dŸ suchych dla oko³o 1500 MWt, obejmuj¹cych 43 kot³y
z przedzia³u 50MWt, przechodz¹cych do przedzia³u 225 MWt.

Jednoczeœnie dla ciep³owni komunalnych termin ten by³by zbie¿ny
z terminem wprowadzaj¹cym zaostrzone standardy emisji py³u (1 stycznia
2016 r.) wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia w sprawie standardów emisyjnych
z instalacji.

W przypadku NOx przyjêcie definicji „Ÿród³o–komin” wymaga³oby
poniesienia przez elektrownie (z blokami energetycznymi o mocy 120 MW
oraz pracuj¹ce w uk³adzie kolektorowym) i elektrociep³ownie nak³adów
inwestycyjnych w wysokoœci oko³o 4,7 mld z³ (po cenach z 2007 r.). Pojawia
siê problem powa¿nych zagro¿eñ, wynikaj¹cych z wdro¿enia proponowa-
nego rozwi¹zania dla funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenerge-
tycznego (KSE) z nastêpuj¹cych powodów:

– nag³ego, nieplanowanego ubytku oko³o 3500 MWe mocy systemowej,
powoduj¹cego obni¿enie rezerw ogó³em, a w niektórych okresach nawet
rezerw obligatoryjnie wymaganych w systemie,

– zmniejszenia siê elastycznoœci w doborze Ÿróde³ wytwarzania wy-
korzystywanych do pracy regulacyjnej w systemie,

– ograniczenia mo¿liwoœci spe³nienia kryteriów niezawodnoœci funkcjo-
nowania systemu ze wzglêdu na wymagania dotycz¹ce minimalnej liczby
centralnie dysponowanych Ÿróde³ wytwarzania, pracuj¹cych na okreœlonych
napiêciach sieci przesy³owej.
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Dodatkowe ubytki mocy elektrycznej i cieplnej wyst¹pi¹ tak¿e w elek-
trociep³owniach. Dla rozwi¹zania tego problemu proponuje siê wprowa-
dzenie:

– mo¿liwoœci rozliczania siê z obowi¹zuj¹cych od 1 stycznia 2008 r.
standardów emisji na poziomie zak³adu do daty przejœcia na definicjê Ÿród³a
emisji „Ÿród³o–komin”;

– czêœci bloków systemowych, szczególnie wa¿nych dla spe³nienia kry-
terium niezawodnoœci funkcjonowania systemu, do grupy bloków zg³asza-
nych do pracy w re¿imie 20 000 godz. w latach 2008-2015;

– systemu handlu emisjami SO2, NOx;
– mo¿liwoœci produkcji energii przez Ÿród³a wytwarzania objête likwi-

dowanymi derogacjami imiennymi po zapewnieniu pokrycia energii
odpowiedni¹ iloœci¹ uprawnieñ do emisji z rezerwy centralnej, utworzonej
z ró¿nicy pu³apów emisji odpowiadaj¹cych standardom emisji i mo¿li-
woœciom technologicznym, uzupe³nionych w miarê potrzeb poprzez zakupy
na rynku emisji;

– mo¿liwoœci zwolnienia z op³at za korzystanie ze œrodowiska po uzys-
kaniu przez poszczególne Ÿród³a emisji tzw. wskaŸników technologicznych
emisji SO2 i NOx32.

Powy¿sze rozwi¹zania pomimo przekroczenia ram dyrektywy LCP
zmierzaj¹ do stopniowego ograniczania emisji, zw³aszcza SO2. Potrzeba
wymiany znacznej liczby bloków wytwarzaj¹cych tê moc, ze wzglêdu na
zu¿ycie techniczne i nisk¹ sprawnoœæ wytwarzania, stwarza warunki do
zintensyfikowania dywersyfikacji paliwowej produkcji energii.

Kolejnym najpowa¿niejszym zagro¿eniem dla œrodowiska jest emisja
dwutlenku wêgla CO2. G³ówn¹ przyczyn¹ wzrostu jego emisji jest wy-
korzystywanie w produkcji energii surowców naturalnych w postaci wêgla
kamiennego i brunatnego. Jednak¿e noœnikami energii poza wêglem s¹
równie¿ gaz ziemny i ropa naftowa, których wykorzystywanie powoduje
znaczne ograniczenie wp³ywu szkodliwych emisji do powietrza. W tym
aspekcie podkreœliæ nale¿y bezwzglêdn¹ przewagê gazu ziemnego nad
wêglem i rop¹ naftow¹. Przy jego spalaniu powstaje o blisko po³owê mniej
dwutlenku wêgla ni¿ przy spalaniu ropy naftowej, jej produktów oraz
wêgla. W przemyœle energetycznym, stanowi¹cym jeden z g³ównych sek-
torów konsumpcji noœników energii, przy wygenerowaniu mocy 1 [kWh]
powstaje przy u¿yciu: wêgla kamiennego – 0,33 kg CO2, wêgla brunatnego –
0,40 kg CO2, oleju opa³owego – 0,28 kg CO2, gazu ziemnego – 0,20 kg CO2.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e wspó³czesne technologie wychwytu i neutrali-
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zacji spalin s¹ wysoce skuteczne i efektywne. Polska w 2007 r. otrzyma³a od
Komisji Europejskiej limit emisji CO2 do 208,5 mln ton/rok (dla porównania
w 2002 r. Instytut Ochrony Œrodowiska szacowa³ emisje CO2 na obszarze
kraju na oko³o 250-300 mln ton/rok). Tak wiêc pod wzglêdem ekologicznym
zarysowuj¹ siê wyraŸne walory gazu ziemnego jako paliwa o najwy¿szym
stopniu czystoœci, jednoczeœnie ³atwego w transporcie i u¿ytkowaniu. Gaz
ziemny staje siê najbardziej po¿¹danym noœnikiem energii w œwiecie, o wy-
sokim stopniu spo³ecznej akceptacji33.

4. Konkluzje

W konkluzji stwierdziæ wypada, i¿ ograniczenie emisji szkodliwych
substancji do powietrza mo¿e nast¹piæ g³ównie poprzez wykorzystanie
nowych technologii spalania oraz stopniow¹ eliminacjê wykorzystywanych
w tym celu paliw sta³ych34. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, pomimo
ograniczonego wzrostu produkcji energii i znacznego wzrostu udzia³u paliw
odnawialnych (20,2 TWh) i gazu (24 TWh) w jej produkcji, polskie przed-
siêbiorstwa energetyczne nie s¹ w stanie skutecznie zredukowaæ emisji CO2

do poziomu wynikaj¹cego z KPRU II. Œwiadczy to o niskiej zdolnoœci
przyjêtego do analiz programu rozwoju sektora energetycznego do spowo-
dowania oczekiwanej redukcji emisji tego gazu. Z punktu widzenia przy-
jêtych technologii i struktury paliwowej wytwarzania energii nale¿y stwier-
dziæ, ¿e pomimo wprowadzenia do 2016 roku 7250 MWe nowych mocy
wêglowych na parametry nadkrytyczne, 3160 MWe mocy gazowych i 1000
MWe mocy z elektrowni Ignalin oraz wzrostu mocy OZE, Polska nie osi¹ga
niezbêdnego stopnia dywersyfikacji paliwowej sektora. Zatem bez wpro-
wadzenia dodatkowych mocy gazowych, w tym szczytowych, stanowi¹cych
równie¿ rezerwê dla energetyki wiatrowej i w przypadku wypadniêcia
du¿ych (800-1000 MWe) wêglowych bloków systemowych, nie uda siê
utrzymaæ tendencji spadkowej emisji CO2. Nale¿y tutaj podkreœliæ, ¿e nowo-
czesne systemowe bloki gazowo-parowe o sprawnoœci 60% osi¹gaj¹ jednost-
kowy wskaŸnik redukcji emisji oko³o 1,8 razy wy¿szy od bloków wêglowych
na parametry nadkrytyczne w porównaniu do klasycznych mocy wêglo-
wych. W przekonaniu, ¿e UE bêdzie, byæ mo¿e z okresowym z³agodzeniem,
kontynuowaæ proces dalszego ograniczania emisji gazów cieplarnianych
(w tym CO2 po 2012 roku), nale¿y stwierdziæ, i¿ Polska przy opisanej
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strukturze paliwowej pozostanie p³atnikiem za „czyste powietrze” przez
d³ugie lata, ponosz¹c wysokie koszty zakupu uprawnieñ do emisji. Ener-
getyka, ponosz¹ca przy tym znacz¹ce koszty budowy dalszych instalacji
oczyszczania spalin na czêœci istniej¹cych i nowych urz¹dzeñ wytwarza-
j¹cych energiê, szacowane na oko³o 100-105 mld z³, nie zapewni do 2020 roku
osi¹gniêcia trendu redukcji emisji CO2 zbli¿onego do oczekiwañ unijnych,
wyra¿onych w pakiecie „3 x 20”. Sytuacja na tym polu mo¿e siê zmieniæ
jedynie w przypadku powodzenia testowanych ju¿, kosztownych rozwi¹zañ
z sekwestracj¹ i magazynowaniem CO2. Wówczas mo¿na bêdzie oczekiwaæ,
na szersz¹ skalê po 2020 roku, znacz¹cych efektów redukcji emisji CO2

z budowanych wczeœniej mocy wêglowych, o ile bêd¹ przystosowane pro-
jektowo do podjêcia spalania w tlenie i dostêpne bêd¹ wystarczaj¹ce
pojemnoœci twory geologiczne zdolne do magazynowania CO2. Wi¹¿e siê to
jednak z poniesieniem dalszych znacz¹cych nak³adów inwestycyjnych35.

THE LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF AIR PROTECTION IN THE ACTIVITIES
OF ENERGY ENTERPRISES

S u m m a r y

To regulate greenhouse gas emissions is one of the priorities of EU’s environ-
mental policy. The annual figures for greenhouse gas emissions of the EU mem-
ber states top the global emission rankings. An active stance of the European
structures in support of climate protection, as well as Europe’s opposition to the
United States on the reduction of emissions, may be instrumental in the success-
ful negotiation on this matter. It must be noted that the European policy deserves
special attention because of the specific relations existing among its industrial-
ized and developing countries.

One of the most efficient acts governing air protection is the Montreal Proto-
col reducing the emission of gases and ozone-depleting substances. This docu-
ment proved to be the evidence of a high awareness of anthropogenic climate
change world-wide. For this reason, in 1989, the World Meteorological Organiza-
tion (WMO) and the United Nations Environment Programme established a task
force on climate change (IPCC), which ensued in the signature of the Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC). The primary goal was to stabilize
gas emissions in such a period that ecosystems might naturally adapt to climate
change, while respecting the principles of sustainable development.
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A pivotal component of European climate policy related to the Climate Con-
vention of 1992 is a collective stabilization goal for the European Union as
a whole, together with the burden sharing system, consisting in offsetting higher
emissions in some countries by means of reductions in others. In this way, the EU
as one entity allows countries which do not provide for the stabilization of emis-
sions to join the convention and, at the same time, create the opportunity for
a more effective economic competition with the United States, which are not so
flexible in deciding on greenhouse gas emissions to the atmosphere.

A shared strategy for air protection policy in Europe obligated a number
of member states to implement their national programmes of the reduction
of greenhouse gases. Furthermore, in accordance with Council Directive
93/389/EEC, member states started publishing the lists of emission sources and
levels and began forecasting future changes and emission volumes. The mecha-
nism for monitoring these changes was revised after the signing of the Kyoto
Protocol in order to meet its requirements. These regulations sparked many con-
troversies about the harmonization of energy tax.

Also Directive 2003/87/EC needs to be highlighted as inextricably linked with
the aforesaid Kyoto Protocol. In addition to the reduction of greenhouse gas
emissions, the Protocol also permits the use of the so-called flexibility mecha-
nisms. These mechanisms are intended to assist the parties to the Protocol in
meeting the reduction targets. The flexible mechanisms include: a) trade in emis-
sion reduction units; it is to allow Annex I countries (industrialized countries and
countries in transition) to achieve better reduction results than provided in the
protocol by selling the excess capacity of reduction units on the international
market, b) joint implementation is to enable the financing of the most cost-effec-
tive investment projects and the distribution of so obtained excess emission re-
duction units between the parties implementing the project, c) clean develop-
ment mechanism means the possibility of joint implementation of projects
between Annex I countries and developing countries.

The actual implementation and enforcement of these mechanisms, in partic-
ular trading in emission reduction units, was the adoption of Directive
2003/87/EC of the European Parliament and the Council of 13 October 2003 estab-
lishing a scheme for greenhouse gas emissions allowance trading within the
Community and amending Council Directive 96/61/EC. In accordance with the
provisions of the directive, emission rights are a transferable property right, indi-
vidually labelled in a computer registry, which is valid for the full accounting
period.

It must be borne in mind that environmental policy is an extremely impor-
tant domain of the EU’s activity. The results of the adopted solutions and action
mechanisms, whose aim is not only the reduction of greenhouse gas emissions
but also a general concern for the environment, will be visible within the next
few years in the improvement of the climate situation and the diminishing of the
extent of anthropological changes in the natural environment.
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ÏÐÀÂÎÂÛÅ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÎÕÐÀÍÛ ÀÒÌÎÑÔÅÐÛ
Â ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

P å ç þ ì å

Ðåãóëèðîâàíèå âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðèîðèòåò-
íûõ öåëåé ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè Åâðîñîþçà. Åæåãîäíûé âûáðîñ ïàðíèêî-
âûõ ãàçîâ ñòðàíàìè ÅÑ çàíèìàåò âåäóùåå ìåñòî ñðåäè ìèðîâûõ ýìèòåíòîâ.
Àêòèâíûå äåéñòâèÿ åâðîïåéñêèõ ñòðóêòóð ïî îõðàíå êëèìàòà, à òàêæå îïïîçè-
öèîííîå ïîëîæåíèå Åâðîïû ïî îòíîøåíèþ ê Ñîåäèíåííûì Øòàòàì ïî ñîêðà-
ùåíèþ âûáðîñîâ, ìîæåò èìåòü ðåøàþùåå çíà÷åíèå äëÿ óñïåøíûõ ïåðåãîâî-
ðîâ íà ýòîì óðîâíå. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî åâðîïåéñêàÿ ïîëèòèêà
çàñëóæèâàåò îñîáîãî âíèìàíèÿ èç-çà ñâîåîáðàçíîãî îòíîøåíèÿ ìåæäó
ïðîìûøëåííî ðàçâèòûìè è ðàçâèâàþùèìèñÿ ñòðàíàìè.

Îäèí èç ñàìûõ óñïåøíûõ àêòîâ â îáëàñòè îõðàíû àòìîñôåðíîãî âîçäóõà
ÿâëÿåòñÿ Ìîíðåàëüñêèé ïðîòîêîë, ðåãóëèðóþùèé âûáðîñû è ãàçû ðàçðóøàþ-
ùèå îçîíîâûé ñëîé. Ýòîò äîêóìåíò ñòàë ñâèäåòåëüñòâîì ãëóáîêîãî îñîçíàíèÿ
àíòðîïîãåííûõ èçìåíåíèé êëèìàòà â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå. Ïî ýòîìó ïîâîäó,
Âñåìèðíàÿ ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ (WMO) è Ïðîãðàììà Îðãàíèçàöèè
Îáúåäèíåííûõ Íàöèé ïî îêðóæàþùåé ñðåäå ñîçäàëè â 1989 ãîäó ìåæïðàâèò-
åëüñòâåííóþ ãðóïïó ýêñïåðòîâ ïî èçìåíåíèþ êëèìàòà (IPCC), ñ ïîìîùüþ êî-
òîðîé áûëà ïîäïèñàíà Ðàìî÷íàÿ Êîíâåíöèÿ îá Èçìåíåíèè Êëèìàòà (UNFCC).
Ñ òåõ ïîð ãëàâíîé çàäà÷åé ñòàëà ñòàáèëèçàöèÿ âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ
â òàêîé ïåðèîä, ÷òîáû ýêîñèñòåìû åñòåñòâåííûì ñïîñîáîì ñìîãëè àäàïòèðî-
âàòüñÿ ê èçìåíåíèþ êëèìàòà, ïðè ñîáëþäåíèè ïðèíöèïîâ ñáàëàíñèðîâàííîãî
ðàçâèòèÿ.

Îñíîâíûì ýëåìåíòîì åâðîïåéñêîé êëèìàòè÷åñêîé ïîëèòèêè, ñâÿçàííûì
ñ Ðàìî÷íîé Êîíâåíöèåé îá Èçìåíåíèè Êëèìàòà 1992 ãîäà, ÿâëÿåòñÿ îáùàÿ
öåëü ñòàáèëèçàöèè, êàñàþùàÿñÿ âñåãî Åâðîñîþçà, âìåñòå ñ ñèñòåìîé burden
shering, êîòîðàÿ îñíîâûâàåòñÿ íà âîçìîæíîñòè óðàâíîâåøèâàíèÿ áîëüøèõ âû-
áðîñîâ â îäíèõ ãîñóäàðñòâàõ ñîêðàùåíèÿìè â äðóãèõ. Òàêèì îáðàçîì, ÅÑ, êàê
åäèíîå öåëîå, ïîçâîëèë ñòðàíàì, íå ïðåäóñìàòðèâàþùèì ñòàáèëèçàöèþ âû-
áðîñîâ, ïðèñîåäèíèòüñÿ ê Êîíâåíöèè, à òàêæå ñîçäàë âîçìîæíîñòü äëÿ áîëåå
ýôôåêòèâíîé ýêîíîìè÷åñêîé êîíêóðåíöèè ñ Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè, êîòîðûå
íå ìîãóò òàêèì ãèáêèì ñïîñîáîì ôîðìèðîâàòü âûáðîñû ïàðíèêîâûõ ãàçîâ
â àòìîñôåðó.

Îáùàÿ ñòðàòåãèÿ ïîëèòèêè â îáëàñòè îõðàíû àòìîñôåðíîãî âîçäóõà
â Åâðîïå, îáÿçàëà ðÿä ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ê ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðî-
ãðàìì, îñíîâíîé öåëüþ êîòîðûõ áûëî ñîêðàùåíèå âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãà-
çîâ. Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ Äèðåêòèâîé Ñîâåòà 93/389/ÅÝÑ, ãîñóäà-
ðñòâà-÷ëåíû íà÷àëè ïóáëèêîâàòü ñïèñêè èñòî÷íèêîâ è óðîâíåé âûáðîñîâ
è ïðîãíîçèðîâàòü èõ èçìåíåíèÿ è áóäóùèå îáúåìû. Ìåõàíèçì êîíòðîëÿ íàä èç-
ìåíåíèÿìè êëèìàòà áûë ïåðåñìîòðåí è äîïîëíåí ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Êèîòñêîãî
ïðîòîêîëà òàê, ÷òîáû íàèëó÷øèì îáðàçîì ñîîòâåòñòâîâàòü åãî òðåáîâàíèÿì.
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Â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì ýòèõ ðåãóëèðîâîê ïîÿâèëèñü ðàçëè÷íûå ñïîðíûå
âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ óíèôèêàöèè ýíåðãåòè÷åñêîãî íàëîãà.

Îáúÿñíåíèÿ òðåáóåò òàêæå äèðåêòèâà 2003/87/EC, ñîäåðæàíèå êîòîðîé íå-
ðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ óïîìÿíóòûì óæå Êèîòñêèì Ïðîòîêîëîì. Òàêèì îáðàçîì,
êðîìå ñîêðàùåíèÿ âûáðîñà ïàðíèêîâûõ ãàçîâ Ïðîòîêîë ïîçâîëÿåò òàêæå èñ-
ïîëüçîâàòü òàê íàçûâàåìûå ãèáêèå ìåõàíèçìû. Ýòè ìåõàíèçìû îáëåã÷àþò ñòî-
ðîíàì Ïðîòîêîëà äîñòèæåíèå ïðåäóñìîòðåííîãî â íåì ñîêðàùåíèÿ âûáðîñîâ.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ ê ãèáêèì ìåõàíèçìàì ìîæíî îòíåñòè: à) òîðãîâëþ åäèíèöàìè
ñîêðàùåíèÿ âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ – îíà ïîçâîëÿåò ñòðàíàì èç I ïðèëîæå-
íèÿ (ïðîìûøëåííî ðàçâèòûå ñòðàí è ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé) äîñòè÷ü ëó÷-
øèõ, ÷åì ïðåäóñìîòðåííûõ â Ïðîòîêîëå, ðåçóëüòàòîâ ïî ñîêðàùåíèþ âûáðî-
ñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ ïóòåì ïåðåïðîäàæè íà ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå èçëèøêîâ
ñîêðàùåíèÿ âûáðîñîâ; b) ñîâìåñòíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ (Joint Imple-
mentional- JI) – ýòî ïîçâîëèò ôèíàíñèðîâàòü íàèáîëåå ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâ-
íûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû è ðàñïðåäåëèòü ïîëó÷åííûõ òàêèì îáðàçîì
èçëèøêè ñîêðàùåíèÿ âûáðîñîâ ìåæäó ñòîðîíàìè ðåàëèçóþùèìè ïðîåêò;
c) ìåõàíèçì ÷èñòîãî ðàçâèòèÿ (Clean Development Mechanizm- CDM) – äà¸ò
âîçìîæíîñòü ñîâìåñòíîé ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ñòðàíàìè èç I ïðèëîæåíèÿ
è ðàçâèâàþùèìèñÿ.

Ðåàëèçàöèåé è ïðèâåäåíèåì â èñïîëíåíèå ýòèõ ìåõàíèçìîâ, îñîáåííî òîð-
ãîâëþ åäèíèöàìè ñîêðàùåíèÿ âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ, ñòàëî ïðèíÿòèå äè-
ðåêòèâû 2003/87/EC Åâðîïåéñêîãî Ïàðëàìåíòà è Ñîâåòà îò 13 îêòÿáðÿ 2003 ã.,
óñòàíàâëèâàþùåé ñèñòåìó òîðãîâëè ðàñïðåäåë¸ííûìè âûáðîñàìè ïàðíèêîâûõ
ãàçîâ â ðàìêàõ ÅÑ, à òàêæå èçìåíÿþùåé äèðåêòèâó Ñîâåòà 96/61/ÅÑ. Â ñîîòâå-
òñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè äèðåêòèâû ïðàâî íà âûáðîñû ÿâëÿåòñÿ äîïóñêàþùèì
ïåðåäà÷ó èìóùåñòâåííûì ïðàâîì, ïîìå÷åííûì â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå
íîìåðîì â èíôîðìàòèâíîì ðååñòðå, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ äåéñòâèòåëüíûì íà âåñü
ðàñ÷¸òíûé ïåðèîä.

Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ýêîëîãè÷åñêàÿ ïîëèòèêà ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî âàæ-
íîé îòðàñëüþ äåÿòåëüíîñòè Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà. Ðåçóëüòàòû ïðèíÿòûõ ðåøå-
íèé è ìåõàíèçìû äåéñòâèé, öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî ñîêðàùåíèå
âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ â àòìîñôåðó, íî è îáùåå îòíîøåíèå ê îêðóæàþ-
ùåé ñðåäå, ïðîÿâÿòñÿ â áëèæàéøèå íåñêîëüêî ëåò, êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû
íà óëó÷øåíèå êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé è ñîêðàùåíèå ìàñøòàáîâ àíòðîïîëîãè-
÷åñêèõ èçìåíåíèé â åñòåñòâåííîé îêðóæàþùåé ñðåäå.
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ZWALCZANIE TERRORYZMU W ŒWIETLE PRAWA

MIÊDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO I PRAWA UNII

EUROPEJSKIEJ

1. Uwagi wstêpne

Terroryzm jest zjawiskiem, które od wieków towarzyszy ludzkoœci,
jednak zagro¿eniem globalnym sta³ siê dopiero na prze³omie XX i XXI w.
W doktrynie prawa wystêpuje ponad 200 definicji terroryzmu, ale do tej
pory na forum miêdzynarodowym nie uda³o siê wypracowaæ consensusu
w sprawie prawnej definicji terroryzmu1.

Niew¹tpliwie prze³omowym wydarzeniem, które zintensyfikowa³o wy-
si³ki pañstw zarówno w ramach ONZ, organizacji regionalnych, jak i Unii
Europejskiej, by³ atak terrorystyczny cz³onków Al-Kaidy na Œwiatowe Cen-
trum Handlu w Nowym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie w dniu 11 wrzeœ-
nia 2001 r. Wyra¿ony zosta³ wówczas pogl¹d, i¿ jest to wojna nowego typu,
gdzie stron¹ konfliktu jest miêdzynarodowa organizacja terrorystyczna,
a nie pañstwo posiadaj¹ce podmiotowoœæ prawnomiêdzynarodow¹.

2. Terroryzm przed zamachami z dnia 11 wrzeœnia 2001 r.
w œwietle prawa miêdzynarodowego publicznego

Jedn¹ z pierwszych definicji „czynów terrorystycznych” zawarto w art. 1
ust. 2 Konwencji o zwalczaniu i karaniu terroryzmu z 16 listopada 1937 r.2.

S T U D I A P R A W N I C Z E K U L
3-4 (47-48) 2011

0* Dr, Wy¿sza Szko³a Prawa i Administracji, Przemyœl–Rzeszów.
1 K. Liedel, Zwalczanie terroryzmu miêdzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeñstwa, War-

szawa 2010, s. 18.
2 The Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism,16 November 1937 r.,

Geneva, League of Nations Doc. C.546.M383.1937.V 91937.



Konwencja ta z powodu zbyt ma³ej liczby ratyfikacji nigdy nie wesz³a
w ¿ycie.

Problem terroryzmu miêdzynarodowego istnia³ od wielu dekad, ale
dotyczy³ w znacznej mierze rejonu Bliskiego Wschodu, dlatego te¿ nie tylko
pañstwa europejskie, ale równie¿ Stany Zjednoczone do czasów zamachu
z 11 wrzeœnia 2001 r. nie by³y zainteresowane zwalczaniem tego zjawiska na
szersz¹ skalê. W doktrynie amerykañskiej podejmowano jednak¿e próby
wypracowania uznanej przez rz¹d definicji3. R. Oackley stwierdzi³, i¿ rz¹d
Stanów Zjednoczonych „terroryzmem miêdzynarodowym” okreœla zaplano-
wane u¿ycie przemocy skierowanej przeciwko obiektom niewojskowym dla
osi¹gniêcia celów politycznych, przy wykorzystaniu obywateli lub tery-
torium wiêcej ni¿ jednego pañstwa4.

W latach 80. XX w. w Stanach Zjednoczonych zosta³ powo³any zespó³ do
spraw terroryzmu, na którego czele sta³ ówczesny wiceprezydent USA
G. Bush. Zespó³ ten zaproponowa³ definicjê, w której terroryzm okreœlono
jako „bezprawne u¿ycie przemocy przeciwko osobom lub w³asnoœci
z przyczyn politycznych lub spo³ecznych”5.

Koniecznoœæ konwencyjnego okreœlenia przestêpstw o charakterze
terrorystycznym oraz rozwi¹zania problemu odpowiedzialnoœci sprawców
tych czynów zosta³a zauwa¿ona te¿ przez pañstwa europejskie, które na
forum Rady Europy lub pod auspicjami ONZ wypracowa³y szereg tzw.
konwencji antyterrorystycznych. ¯adna z nich jednak nie obejmuje swoim
zakresem ca³oœci zjawiska terroryzmu, a jedynie poszczególne jego aspekty.
Do konwencji tych zaliczaj¹ siê: Konwencja w sprawie przestêpstw i nie-
których innych czynów pope³nionych na pok³adzie statków powietrznych,
sporz¹dzona w Tokio w dniu 14 wrzeœnia 1963 r.6, Konwencja o zwalczaniu
bezprawnego zaw³adniêcia statkami powietrznymi, sporz¹dzona w Hadze
w dniu 16 grudnia 1970 r.7, Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów
przeciwko bezpieczeñstwu lotnictwa cywilnego, podpisana w Montrealu
w dniu 23 wrzeœnia 1971 r.8, Konwencja o zapobieganiu i karaniu za prze-
stêpstwa wobec osób korzystaj¹cych z ochrony miêdzynarodowej, w tym
przeciwko dyplomatom, podpisana w Nowym Jorku w dniu 14 grudnia
1973 r.9, Europejska Konwencja o zwalczaniu terroryzmu, sporz¹dzona
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w Strasburgu w dniu 27 stycznia 1977 r.10, Miêdzynarodowa Konwencja
o zakazie brania zak³adników sporz¹dzona w Nowym Jorku w dniu 8 grud-
nia 1979 r.11, Konwencja o ochronie fizycznej materia³ów j¹drowych wraz
z za³¹cznikami I i II, otwarta do podpisu w Wiedniu i Nowym Jorku w dniu
3 marca 1980 r.12, Protokó³ o zwalczaniu bezprawnych aktów wobec lotnisk
s³u¿¹cych miêdzynarodowemu lotnictwu cywilnemu uzupe³niaj¹cy Kon-
wencjê o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpie-
czeñstwu lotnictwa cywilnego podpisan¹ w Montrealu w dniu 23 wrzeœnia
1971 r., sporz¹dzony w Montrealu w dniu 24 lutego 1988 r.13, Konwencja
o przeciwdzia³aniu bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeñstwu ¿e-
glugi morskiej, podpisana w Rzymie w dniu 10 marca 1988 r.14, Protokó³
w sprawie przeciwdzia³ania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeñ-
stwu sta³ych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym, spo-
rz¹dzony w Rzymie w dniu 10 marca 1988 r.15, Konwencja w spra-
wie znakowania plastycznych materia³ów wybuchowych w celu ich
wykrywania, podpisana w Montrealu w dniu 1 marca 1991 r.16, Miêdzy-
narodowa Konwencja o zwalczaniu terrorystycznych zamachów bombo-
wych, przyjêta w Nowym Jorku w dniu 15 grudnia 1997 r.17 i Miê-
dzynarodowa konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjêta
w Nowym Jorku w dniu 9 grudnia 1999 r.18.

Warto wspomnieæ, i¿ na gruncie w/ w konwencji antyterrorystycznych
przeprowadzono badania porównawcze istniej¹cych definicji terroryzmu.
W 83,5% definicji o istocie terroryzmu decyduje fakt u¿ycia przemocy i si³y,
w 65% definicji wystêpuje motyw polityczny sprawców, w 51 % strach
i terror jako skutek zamachu, a w 41 % analizowanych definicji wystêpuje
element groŸby19.
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10 Dz. U. z 1996 r. Nr 117, poz. 557.
11 Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1123.
12 Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 93.
13 Dz. U. z 2006 r. Nr 48, poz. 348.
14 Dz. U. z 1994 r. Nr 129, poz. 635.
15 Dz. U. z 2002 r. Nr 22, poz. 211.
16 Dz. U. z 2007 r. Nr 135, poz. 948.
17 Dz. U. z 2007 r. Nr 66, poz. 438.
18 Dz. U. z 2004 r. Nr 263, poz. 2620.
19 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999, s. 38.



3. Terroryzm po zamachach z 11 wrzeœnia 2001 r. w prawie
miêdzynarodowym publicznym

Atak terrorystyczny przeprowadzony w dniu 11 wrzeœnia 2001 r.20

wywo³a³ bardzo istotne zmiany na arenie miêdzynarodowej. Wydaje siê, i¿
datê 11 wrzeœnia 2001 r. mo¿na uznaæ za moment globalizacji terroryzmu.

Wœród zagadnieñ, które nabra³y istotnego znaczenia w kontekœcie tych
zamachów, znalaz³a siê kwestia „wojny z terroryzmem”. Przede wszystkim
podjêto na nowo próby sformu³owania definicji tego zjawiska oraz zasad
prowadzenia takiej wojny, okreœlenia obszaru dzia³añ podejmowanych w jej
trakcie i podmiotów w niej uczestnicz¹cych21.

Pojêcie „wojny z terroryzmem” nie kwalifikuje siê jako wojna rozumiana
w klasycznym ujêciu prawnomiêdzynarodowym. Bardziej uzasadnione jest
definiowanie „wojny z terroryzmem” w kontekœcie konkretnej sytuacji fak-
tycznej, która mo¿e przyj¹æ formê konfliktów zbrojnych o miêdzynarodo-
wym22 lub niemiêdzynarodowym charakterze23. Mo¿liwy jest te¿ wariant
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20 W skutek uderzenia dwóch samolotów w pó³nocn¹ i po³udniow¹ wie¿ê World Trade
Center w Nowym Jorku zginê³o ponad 2600 osób. Trzeci samolot uderzy³ w Pentagon, gdzie
zginê³o 125 osób. Czwarty samolot na skutek interwencji pasa¿erów i za³ogi rozbi³ siê w po³ud-
niowej Pensylwanii. W samolotach œmieræ ponios³o 256 osób, Raport Komisji powo³anej do
zbadania sprawy zamachów na World Trade Center, http://govinfo.library.unt.edu/911/report/
index.htm [dostêp: 15 marca 2011 r.].

21 M. Makie³a, Wojna z terroryzmem a traktowanie jeñców wojennych, [w:] T. Jasudowicz,
M. Lubiszewski i in. (red.), Wybrane aktualne problemy miêdzynarodowego prawa humanitarnego,
Olsztyn 2005, s. 183.

22 Konflikt o charakterze miêdzynarodowym (wojna) jest to stan walki zbrojnej pomiêdzy
pañstwami prowadzony przy u¿yciu ich si³ zbrojnych dla rozstrzygniêcia sporu. Konflikt
o charakterze miêdzynarodowym zosta³ zdefiniowany w art. 2 Konwencji genewskich
z 12 sierpnia 1949 r., przyjêtych w Genewie w dniu 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz.
171, za³¹cznik) oraz w art. 1 ust. 4 I Protoko³u dodatkowego do Konwencji genewskich z dnia
12 sierpnia 1949 r. dotycz¹cego ochrony ofiar miêdzynarodowych konfliktów zbrojnych (dalej
I PD), sporz¹dzonego w Genewie w dniu 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175,
za³¹cznik).

23 Definicjê niemiêdzynarodowego konfliktu zbrojnego mo¿na ustaliæ na podstawie art. 1
ust. 1 II Protoko³u dodatkowego do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. doty-
cz¹cego ochrony ofiar niemiêdzynarodowych konfliktów zbrojnych (dalej II PD), sporz¹dzo-
nego w Genewie w dniu 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175, za³¹cznik), w myœl
którego konflikt niemiêdzynarodowy jest to konflikt tocz¹cy siê na terytorium pañstwa miêdzy
si³ami zbrojnymi tego pañstwa a roz³amowymi si³ami zbrojnymi lub innymi uzbrojonymi,
zorganizowanymi grupami, pozostaj¹cymi pod odpowiedzialnym dowództwem i sprawu-
j¹cymi tak¹ kontrolê nad czêœci¹ terytorium, ¿e mog¹ prowadziæ ci¹g³e i spójne operacje
wojskowe oraz stosowaæ miêdzynarodowe prawo humanitarne.



wystêpowania sytuacji konfliktogennych, do których zastosowanie maj¹
postanowienia z zakresu ogólnej ochrony praw cz³owieka w czasie pokoju24.

Zdaniem Miêdzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzy¿a „terro-
ryzm” jest zjawiskiem, ale z prawnego punktu widzenia wojna nie mo¿e byæ
prowadzona „ze zjawiskiem”, ale tylko przeciwko zdefiniowanej stronie
konfliktu, dlatego bardziej w³aœciwe w opinii ekspertów MKCK jest u¿y-
wanie okreœlenia „wielostronnej walki z terroryzmem”25.

W œwietle prawa miêdzynarodowego dodatkowe trudnoœci zwi¹zane
z kwalifikacj¹ prawn¹ „wojny z terroryzmem” powoduje fakt, i¿ wspó³czes-
ne podmioty dokonuj¹ce ataków terrorystycznych maj¹ czêsto charakter
niepañstwowy, co z kolei stwarza problem zwi¹zany z mo¿liwoœci¹ sko-
rzystania przez zaatakowane pañstwo z prawa do samoobrony26.

W definicjach terroryzmu miêdzynarodowego zdecydowanie nie miesz-
cz¹ siê walki narodowowyzwoleñcze prowadzone zgodnie z celami Karty
Narodów Zjednoczonych27, Konwencjami genewskimi oraz I PD i II PD,
nawet jeœli walka prowadzona jest metodami o charakterze terrorystycz-
nym28. Kryterium, które pozwala odró¿niæ legaln¹ walkê narodowowyz-
woleñcz¹ od aktów terrorystycznych, jest rodzaj zagro¿onego dobra, gdy¿
walka narodowowyzwoleñcza skierowana jest przeciwko si³om zbrojnym
i funkcjonariuszom pañstwa, z którym walcz¹ partyzanci, natomiast ataki
terrorystyczne w sposób zamierzony skierowane s¹ przeciwko ludnoœci
cywilnej29.

Prezydent Stanów Zjednoczonych G. W. Bush ataki z 11 wrzeœnia 2001 r.
okreœli³ pierwsz¹ wojn¹ XXI w. Wed³ug tej koncepcji jest to wojna doskonale
zorganizowanych, dzia³aj¹cych z ukrycia i w podstêpie miêdzynarodowych
organizacji terrorystycznych z aparatem pañstwa. Terroryœci stosuj¹ œrodki
skierowane przede wszystkim przeciwko ludnoœci cywilnej danego pañstwa,
na nieznanych poprzednim wiekom frontach, takich jak: bioterroryzm,
cyberterroryzm, terroryzm chemiczny lub nuklearny30.

Co prawda dalej w doktrynie nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi
na pytanie, czy zamachy dokonane na Œwiatowe Centrum Handlu w No-
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24 B. Janusz-Pawletta, „Wojna z terroryzmem” – problem kwalifikacji prawnej, „Studia Prawnicze
KUL” 2007, nr 4, s. 29.

25 http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/5NLEV, [dostêp: 23 lipca 2008 r.].
26 B. Janusz-Pawletta, dz. cyt., s. 29.
27 Karta Narodów Zjednoczonych (dalej Karta NZ), podpisana w dniu 26 czerwca 1945 r.

w San Francisco, Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90.
28 S. Pawlak, Terroryzm miêdzynarodowy – aspekty polityczne i prawne, „Sprawy Miêdzynaro-

dowe” 1988, nr 9, s. 24.
29 J. Barcik, Akt terrorystyczny i jego sprawca w œwietle prawa miêdzynarodowego i wewnêtrznego,

Warszawa 2004, s. 20.
30 J. Barcik, Prawnomiêdzynarodowe aspekty walki z terroryzmem, [w:] E. Dynia (red.), Nauka

prawa miêdzynarodowego u progu XXI w., Rzeszów 2003, s. 10.



wym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie stanowi¹ akt wojny, napaœæ zbrojn¹,
zbrodniê przeciwko ludnoœci lub zagro¿enie dla miêdzynarodowego pokoju
i bezpieczeñstwa31, ale spo³ecznoœæ miêdzynarodowa zintensyfikowa³a wy-
si³ki na rzecz prawnego okreœlenia terroryzmu miêdzynarodowego i zasad
ponoszenia odpowiedzialnoœci przez terrorystów.

Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ Polska jest stron¹ wszystkich 12 konwencji
antyterrorystycznych przyjêtych w XX w., a ponadto to w³aœnie w War-
szawie w dniu 16 maja 2005 r. sporz¹dzono regionaln¹ Konwencjê Rady
Europy w sprawie zapobiegania terroryzmowi32. Zgodnie z art. 23 ust. 3 tej
Konwencji jej wejœcie w ¿ycie uzale¿nione by³o od wyra¿enia zgody na
zwi¹zanie siê ni¹ przez 6 sygnatariuszy, w tym przynajmniej czterech
bêd¹cych cz³onkami Rady Europy, co nast¹pi³o w dniu 1 czerwca 2007 r.
Obecnie Konwencja obowi¹zuje w 29 pañstwach, w tym w Polsce, a dalsze 14
pañstw podpisa³o ju¿ Konwencjê, ale nie zakoñczy³o jeszcze wewnêtrznych
procedur ratyfikacyjnych. Jedynie Republika Czeska, Lichtenstein, Monako
i Szwajcaria nie podpisa³y Konwencji z 16 maja 2005 r.33.

Równie¿ w Warszawie tego samego dnia tj. 16 maja 2005 r. zosta³a
sporz¹dzona Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu
i konfiskacie dochodów pochodz¹cych z przestêpstwa oraz o finansowaniu
terroryzmu34. Wejœcie w ¿ycie tej Konwencji okreœlone zosta³o w taki sam
sposób, jak Konwencji w sprawie zapobiegania terroryzmowi i nast¹pi³o
w dniu 1 maja 2008 r. Podobnie stan ratyfikacji mo¿na uznaæ za zbli¿ony,
gdy¿ obecnie Konwencja ta wi¹¿e 22 pañstwa, a 12 kolejnych podpisa³o
niniejsz¹ Konwencjê35.

Obecnie w Komitecie ad hoc, powo³anym w ramach VI Komitetu Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ na mocy rezolucji 51/210 z 1996 r., trwaj¹ prace
nad sformu³owaniem ca³oœciowej konwencji antyterrorystycznej oraz kon-
wencji o zwalczaniu aktów terroryzmu nuklearnego36.

Na uwagê zas³uguje równie¿ intensywna aktywnoœæ Rady Bezpieczeñ-
stwa ONZ w zwalczaniu terroryzmu miêdzynarodowego37.
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31 J. Barcik, Akt terrorystyczny…, s. 17.
32 Dz. U. z 2008 r. Nr 161, poz. 998 (dalej Konwencja z dnia 16 maja 2005 r.).
33 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=196&CM=7&DF=10/0

4/2011&CL=ENG [dostêp: 10 kwietnia 2011 r.].
34 Dz. U. z 2008 r. Nr 165, poz. 2008 (dalej Konwencja RE o finansowaniu terroryzmu).
35 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=198&CM=7&DF=10/0

4/2011&CL=ENG [dostêp: 10 kwietnia 2011 r.].
36 http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/traktaty-stary.php [dostêp: 10 kwietnia 2011 r.].
37 Rezolucja Rady Bezpieczeñstwa NZ nr 1535(2004) z dnia 26 marca 2004 r. Threats to

international peace and security caused by terrorist acts, UN. Doc. S/RES/1535(2004), rezolucja Rady
Bezpieczeñstwa NZ nr 1566(2004) z dnia 8 paŸdziernika 2004 r. Threats to international peace and
security caused by terrorist acts, UN. Doc. S/RES/1566(2004), rezolucja Rady Bezpieczeñstwa NZ nr
1617(2005) z dnia 29 lipca 2005 r. Threats to international peace and security caused by terrorist acts,



4. Zwalczanie terroryzmu miêdzynarodowego w prawie Unii
Europejskiej

Zainteresowanie Unii Europejskiej problemem terroryzmu miêdzynaro-
dowego nie by³o znacz¹ce a¿ do zamachów terrorystycznych z dnia
11 wrzeœnia 2001 r. i fali nastrojów, które by³y ich efektem.

Normatywnych podstaw do harmonizowania prawa karnego dostarczy³
Traktat o Unii Europejskiej 38, który w dawnym art. 31 zobowi¹za³ pañstwa
cz³onkowskie UE do stopniowego przyjmowania œrodków ustanawiaj¹cych
minimalne normy dotycz¹ce znamion przestêpstw oraz sankcji w odnie-
sieniu do najgroŸniejszych form przestêpczoœci. Postanowienia te przez
d³ugi czas nie by³y jednak wcielane w ¿ycie przez pañstwa z uwagi na zbyt
du¿¹ rozbie¿noœæ ich ustawodawstw wewnêtrznych39. Na mocy zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony40 dawny art. 31 TUE zosta³ zast¹piony
art. 82, 83 i 85 TFUE41. Na podstawie art. 83 ust. 1 TFUE Parlament Europejski
i Rada mog¹ w drodze dyrektywy okreœliæ katalog szczególnie powa¿nych
przestêpstw transgranicznych oraz gro¿¹cych za nie kar. Do przestêpstw
tych zaliczono nastêpuj¹ce dziedziny przestêpczoœci: terroryzm, handel
ludŸmi, seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny obrót broni¹,
handel narkotykami, pranie brudnych pieniêdzy, korupcjê, fa³szerstwa,
przestêpczoœæ zorganizowan¹ i cyberterroryzm. Katalog ten ma charakter
otwarty, gdy¿ w zale¿noœci od pojawiania siê lub nasilania siê innych form
przestêpczoœci Rada w drodze decyzji stanowi¹c jednomyœlnie, po uzyska-
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UN. Doc. S/ RES/1617(2005), rezolucja Rady Bezpieczeñstwa NZ nr 1618(2005) z dnia 4 sierpnia
2005 r. Threats to international peace and security caused by terrorist acts, UN. Doc. S/RES/1618(2005),
rezolucja Rady Bezpieczeñstwa NZ nr 1735(2006) z dnia 22 grudnia 2006 r. Threats to international
peace and security caused by terrorist acts, UN. Doc. S/RES/ 1735(2006), rezolucja Rady Bez-
pieczeñstwa NZ nr 1787(2007) z dnia 10 grudnia 2007 r. Threats to international peace and security
caused by terrorist acts, UN. Doc. S/RES/ 1787(2007), rezolucja Rady Bezpieczeñstwa NZ nr
1805(2008) z dnia 20 marca 2008 r. Threats to international peace and security caused by terrorist acts,
UN. Doc. S/RES/1805(2008), rezolucja Rady Bezpieczeñstwa NZ nr 1822(2008) z dnia 30 czerwca
2008 r. Threats to international peace and security caused by terrorist acts, UN. Doc. S/RES/1822(2008).

38 Traktat o Unii Europejskiej, podpisany w Maastricht w dniu 7 lutego 1992 r. (dalej Traktat
z Maastricht), Dz. Urz. WE 1992 C 224.

39 K. Wiak, Pojêcie przestêpstwa terrorystycznego w prawie Unii Europejskiej, [w:] A. Dêbiñski,
M. Ga³¹zka i in. (red.), Hominum causa omne ius constitutum est, Lublin 2006, s. 149.

40 Traktat z Lizbony zmieniaj¹cy Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiaj¹cy Wspól-
notê Europejsk¹, podpisany 13 grudnia 2007 r., Dz. Urz. UE 2007 C 306.

41 Traktat z Lizbony jako traktat rewizyjny w art. 1 wprowadza zmiany do TUE, a w art. 2 do
TWE, przy czym zmieniony Traktat o Unii Europejskiej zachowuje swoj¹ dotychczasow¹
nazwê, natomiast TWE otrzymuje nazwê Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja
skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej (dalej TUE) i Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (dalej TFUE), Dz. Urz. UE 2010 C 83.



niu zgody Parlamentu, mo¿e poszerzyæ zakres przestêpstw podlegaj¹cych
harmonizacji w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich UE.

Z kolei na podstawie art. 85 ust. 1 TFUE (dawnego art. 31 TUE) okreœlono
strukturê, zasady funkcjonowania oraz zadania Eurojustu. Celem Eurojustu
jest wspieranie i wzmacnianie koordynacji oraz wspó³pracy pomiêdzy krajo-
wymi organami œcigania w odniesieniu do powa¿nej przestêpczoœci trans-
granicznej. Eurojust jest ponadto zobowi¹zany do wspó³pracy z Europolem.
Europol (Europejski Urz¹d Policji) zosta³ utworzony na podstawie TUE
i Konwencji o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r.42 w ramach unijnej wspó³pracy
w zapobieganiu i zwalczaniu groŸnych form przestêpczoœci miêdzynaro-
dowej.

W art. 88 TFUE (dawnym art. 30 TUE) zmodyfikowano zadania Euro-
polu. G³ównym zadaniem tej agencji jest wspieranie dzia³añ organów poli-
cyjnych i innych organów œcigania pañstw cz³onkowskich UE oraz wzmac-
nianie wzajemnej wspó³pracy w dziedzinie zwalczania przede wszystkim
przestêpczoœci transgranicznej i terroryzmu. Zgodnie z art. 88 ust. 2 TFUE do
zadañ Europolu nale¿y: gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie,
analiza i wymiana informacji dotycz¹cych powa¿nych form przestêpczoœci
i terroryzmu, koordynowanie, organizowanie i prowadzenie dochodzeñ
oraz dzia³añ operacyjnych prowadzonych wspólnie z w³aœciwymi organami
pañstw cz³onkowskich lub zespo³ami dochodzeniowymi w ramach Euro-
justu.

Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ terroryzm, który niew¹tpliwie stanowi
przestêpstwo zarówno na gruncie prawa wewnêtrznego pañstw cz³on-
kowskich UE, jak i na gruncie prawa tworzonego przez UE, w art. 88 ust. 1
TFUE wymieniony jest obok bardziej ogólnego pojêcia „powa¿nej przestêp-
czoœci”. Analiza, czy akt terroryzmu, zw³aszcza dotykaj¹cy wiêcej ni¿ jedno
pañstwo cz³onkowskie, stanowi powa¿ne przestêpstwo, prowadzi do nie
budz¹cego w¹tpliwoœci wniosku, i¿ w istocie jest to jedna z najpowa¿-
niejszych formy przestêpczoœci. Mo¿na zatem zadaæ pytanie, dlaczego terro-
ryzm wymieniany jest odrêbnie, jako swoista kategoria przestêpstwa, nie-
mieszcz¹ca siê w pojêciu „powa¿nej przestêpczoœci”. Wydaje siê, i¿ zamiarem
UE jest po³o¿enie szczególnego nacisku na tê now¹ formê wspó³pracy
pañstw cz³onkowskich, jak¹ jest wspólne zwalczanie terroryzmu.

Oprócz dzia³alnoœci traktatowej UE podejmowa³a wiele inicjatyw o nie-
wi¹¿¹cym charakterze, których celem by³o okreœlenie pojêcia „terroryzmu”
lub wyra¿enie potêpienia dla aktów o charakterze terrorystycznym. Pierw-
szym takim dokumentem, w którym zdefiniowano terroryzm, by³a rezolucja
Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania terroryzmu w Unii Euro-
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42 Dz. Urz. WE 1995 C 316.



pejskiej z dnia 30 stycznia 1997 r.43, w której w pkt C za terroryzm uznano
czyn pope³niony przez pojedyncze osoby lub grupy osób, ³¹cz¹cy siê z u¿y-
ciem lub groŸb¹ u¿ycia przemocy przeciwko pañstwu, jego instytucjom lub
ogó³owi ludnoœci albo przeciwko okreœlonym jednostkom, który zmierza do
wywo³ania stanu przera¿enia wœród organów urzêdowych, poszczególnych
jednostek, grup w spo³eczeñstwie lub ca³ego spo³eczeñstwa z powodów
wynikaj¹cych z separatyzmu, ideologii ekstremistycznej, fanatyzmu
religijnego lub subiektywnych, irracjonalnych czynników44. Z kolei Rada
Europejska podczas szczytu w Tampere w dniach 15-16 paŸdziernika 1999 r.
przyjê³a plan dzia³añ, w którym wezwa³a do harmonizowania systemów
prawa karnego pañstw cz³onkowskich w zakresie walki z terroryzmem oraz
tworzenia wspólnych zespo³ów dochodzeniowo-œledczych w tym obsza-
rze45.

Natomiast wê¿sze ni¿ terroryzm pojêcie samego aktu terrorystycznego
zosta³o zdefiniowane przez Parlament Europejski w pkt M zalecenia z dnia
5 wrzeœnia 2001 r. w sprawie roli Unii Europejskiej w zwalczaniu terroryz-
mu46. Niespe³na tydzieñ przed zamachami z 11 wrzeœnia 2001 r., które walce
z terroryzmem nada³y wymiar globalny, Parlament za akt terrorystyczny
uzna³ ka¿dy czyn pope³niony przez pojedyncze osoby lub grupy stosuj¹ce
przemoc lub gro¿¹ce u¿yciem przemocy przeciwko pañstwu, jego insty-
tucjom, ogó³owi ludnoœci lub okreœlonym jednostkom, który z powodów
separatystycznych d¹¿eñ, wiary w ideologiê ekstremistyczn¹, fanatyzmu
religijnego lub pragnienia zysku, zmierza do wywo³ania klimatu przera¿enia
wœród w³adz, poszczególnych jednostek lub grup w spo³eczeñstwie lub
ca³ego spo³eczeñstwa47. W definicji aktu terrorystycznego zaproponowanej
przez Parlament widaæ wyraŸne wp³ywy definicji terroryzmu przyjêtej
przez tê instytucjê w rezolucji z dnia 30 stycznia 1997 r.

Pod wp³ywem zamachów z 11 wrzeœnia 2001 r. w dniach 20-21 wrzeœnia
2001 r. zosta³o zwo³ane nadzwyczajne spotkanie Rady Europejskiej, na
którym przyjêto plan dzia³ania w walce z terroryzmem zak³adaj¹cy m.in.
wprowadzenie jednolitego Europejskiego Nakazu Aresztowania48. Reali-
zacja tego planu zosta³a oceniona ju¿ podczas szczytu Rady Europejskiej
w Laeken w dniach 14-15 grudnia 2001 r. Podjêto tam ustalenia obejmuj¹ce
wi¹¿¹ce opracowanie definicji przestêpstwa terrorystycznego, zacieœnienie
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wspó³pracy pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi w zwalczaniu terroryzmu
i zamro¿enie œrodków finansowych organizacji uznanych za terrorystycz-
ne49.

Do najwa¿niejszych decyzji ramowych wydanych na podstawie poli-
tycznych ustaleñ Rady Europejskiej nale¿¹: decyzja ramowa Rady z dnia
13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu50, decyzja ramowa Rady
z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnych zespo³ów dochodzenio-
wo-œledczych51 i decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie
Europejskiego Nakazu Aresztowania i procedury przekazywania osób miê-
dzy pañstwami cz³onkowskimi52. Decyzja ramowa Rady w sprawie zwal-
czania terroryzmu zobowi¹za³a pañstwa cz³onkowskie do przyjêcia w ich
ustawodawstwie wewnêtrznym zbli¿onej definicji przestêpstwa terrorys-
tycznego oraz wprowadzenia odpowiednio surowych sankcji za te prze-
stêpstwa. W celu realizacji postanowieñ okreœlonych w dyrektywie ramowej,
równie¿ Polska, w zwi¹zku z przyst¹pieniem do struktur Unii Europejskiej,
znowelizowa³a kodeks karny53 wprowadzaj¹c art. 115 § 20, który stanowi, ¿e:
„Przestêpstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony za-
gro¿ony kar¹ pozbawienia wolnoœci, której górna granica wynosi co naj-
mniej 5 lat, pope³niony w celu:

1) powa¿nego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu w³adzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub

innego pañstwa albo organu organizacji miêdzynarodowej do podjêcia lub
zaniechania okreœlonych czynnoœci,

3) wywo³ania powa¿nych zak³óceñ w ustroju lub gospodarce Rzeczy-
pospolitej Polskiej, innego pañstwa lub organizacji miêdzynarodowej –
a tak¿e groŸba pope³nienia takiego czynu.”.

Z inicjatywy Komisji decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r.
w sprawie zwalczania terroryzmu zosta³a zmieniona decyzj¹ z dnia 28 lis-
topada 2008 r.54, co w sposób istotny umo¿liwi³o lepsze zapobieganie
przestêpstwom terrorystycznym. Zmieniona decyzja ramowa zapewnia
ramy prawne dla zbli¿ania krajowych przepisów dotycz¹cych: publicznego
nawo³ywania do pope³niania przestêpstw terrorystycznych, rekrutacji na
potrzeby terroryzmu oraz szkolenia terrorystycznego. Oznacza to, ¿e po
dokonaniu transpozycji decyzji ramowej we wszystkich pañstwach cz³on-
kowskich mo¿liwe bêdzie œciganie i karanie osób, które podejmuj¹ starania
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na rzecz w³¹czania innych w dzia³alnoœæ terrorystyczn¹ poprzez zachêcanie
do pope³niania aktów terrorystycznych, oraz osób, które staraj¹ siê w³¹czyæ
inne osoby do sieci terrorystycznych lub dostarczaj¹ im informacji ko-
niecznych do pope³niania ataków, np. na temat sposobów konstruowania
bomb. Wraz z przyjêciem omawianych zmian te formy zachowañ prze-
stêpczych stan¹ siê karalne w ca³ej UE, równie¿ jeœli pope³nione zostan¹
z wykorzystaniem Internetu.

Odnosz¹c siê do wspomnianej wczeœniej decyzji ramowej z dnia
13 czerwca 2002 r. w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania nale¿y
podkreœliæ, i¿ nak³ada ona na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek wzajemnego
uznawania przez ich organy s¹downicze nakazów aresztowania i wykony-
wania ich. Europejski Nakaz Aresztowania skracaj¹c i upraszczaj¹c proce-
dury wydawania sobie nawzajem osób oskar¿onych o ciê¿kie przestêpstwa,
w tym terroryzm, zast¹pi³ nieefektywne procedury ekstradycyjne pomiêdzy
pañstwami55.

Niew¹tpliwie pod wp³ywem ataków terrorystycznych z 11 wrzeœnia
2001 r. Rada przyjê³a w dniu 28 listopada 2002 r. decyzjê ustanawiaj¹c¹
mechanizm ewolucji systemów prawnych i ich implementacji na poziomie
krajowym w walce z terroryzmem miêdzynarodowym56. Unia Europejska,
jako organizacja ponadnarodowa, w walce z terroryzmem wykorzystuje
zatem nie tylko swój wewnêtrzny system aktów, ale te¿ ocenia realizacjê
w praktyce krajowych przedsiêwziêæ pañstw cz³onkowskich57.

Wydaje siê ponadto, ¿e najefektywniejszym œrodkiem s³u¿¹cym zwal-
czaniu terroryzmu jest zapobieganie jego finansowaniu. Unia Europejska
przyjê³a w tym zakresie kilka rozwi¹zañ prawnych. Przede wszystkim TFUE
wprowadzi³ nowy art. 75 (dawny art. 60 TWE), który mo¿e s³u¿yæ jako
podstawa prawna do stworzenia ram prawnych dla szczególnych œrodków
administracyjnych, takich jak zamra¿anie funduszy i œrodków finansowych
nale¿¹cych do osób fizycznych lub prawnych oraz grup lub podmiotów
innych ni¿ pañstwo b¹dŸ bêd¹cych w posiadaniu takich osób, grup lub
podmiotów.

Kolejnym istotnym aktem unijnym w obszarze zwalczana terroryzmu
jest decyzja ramowa Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonywania
w Unii Europejskiej postanowieñ o zabezpieczeniu mienia i œrodków dowo-
dowych58. Celem tej decyzji jest wykorzystywanie instrumentów finanso-
wych do walki z terroryzmem. Ustanowione w niej zasady u³atwiaj¹ pañ-
stwom cz³onkowskim rozpoznawanie i wykonywanie s¹dowego nakazu
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zamro¿enia mienia, wydanego przez w³aœciwy organ s¹dowy innego pañ-
stwa cz³onkowskiego59. Wœród przepisów prawnych maj¹cych s³u¿yæ roz-
wi¹zaniu problemu finansowania terroryzmu nale¿y wymieniæ równie¿
rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 paŸdziernika
2005 r. w sprawie kontroli œrodków pieniê¿nych wwo¿onych do Wspólnoty
lub wywo¿onych ze Wspólnoty, które w znacznym stopniu przyczynia siê
do zapobiegania finansowaniu terroryzmu poprzez monitorowanie prze-
p³ywów gotówkowych na granicach UE60.

W dniu 20 lipca 2010 r. Komisja Europejska opracowa³a Komunikat do
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnej polityki przeciwko
terroryzmowi61. We wprowadzeniu do Komunikatu podkreœlono nadal na-
rastaj¹c¹ skalê zagro¿enia terroryzmem na terytorium Unii Europejskiej,
szczególnie ze strony islamskiego terroryzmu, pr¹dów separatystycznych
i anarchistycznych. Zwrócono równie¿ uwagê na zmieniaj¹ce siê metody
przeprowadzania ataków terrorystycznych, co potwierdzi³y zamachy
w Bombaju w 2008 r. i próby zamachu na pok³adzie samolotu lec¹cego
z Amsterdamu do Detroit w œwiêta Bo¿ego Narodzenia w 2009 r. Wskazuje
siê, ¿e obecnie zagro¿enie stanowi¹ zarówno zorganizowane grupy terrorys-
tyczne, jak i osoby dzia³aj¹ce w pojedynkê, które reprezentuj¹ radykalne
pogl¹dy ukszta³towane przez ekstremistyczn¹ propagandê, a swoj¹ dzia³al-
noœæ opieraj¹ na dostêpnych w Internecie materia³ach szkoleniowych i in-
strukcjach s³u¿¹cych konstrukcji ³adunków wybuchowych. W 2005 r. zosta³a
przyjêta unijna strategia w dziedzinie walki z terroryzmem62, która kon-
centruje siê wokó³ czterech osi dzia³añ: zapobiegania, ochrony, œcigania
i reagowania. W ostatnich latach Unia Europejska przyjê³a strategiê w za-
kresie zwalczania radykalizacji postaw i rekrutacji terrorystów63. W strategii
tej wytyczono trzy g³ówne cele: udaremniaæ dzia³alnoœæ siatek terrorys-
tycznych oraz osób werbuj¹cych innych do terroryzmu; zagwarantowaæ, ¿e
g³os wiêkszoœci bêdzie przewa¿aæ nad g³osem ekstremistów oraz promowaæ
demokracjê, bezpieczeñstwo, sprawiedliwoœæ i równe szanse dla wszystkich.

W Komunikacie Komisja okreœli³a te¿ wyzwania i zadania stoj¹ce przed
Uni¹ Europejsk¹ w walce z terroryzmem miêdzynarodowym. Zwalczanie
radykalizmu i rekrutacji terrorystów oraz zapobieganie wykorzystywaniu
Internetu do celów terrorystycznych stanowi dalej najwa¿niejsze wyzwanie
dla pañstw cz³onkowskich UE. W zakresie ochrony ludnoœci oraz infra-
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struktury przed atakami terrorystycznymi celem strategicznym UE jest m.in.
monitorowanie zagro¿enia bezpieczeñstwa na terytorium ca³ej UE, w tym
ochrony infrastruktury krytycznej, prowadzenie rzetelnych kontroli na zew-
nêtrznych granicach UE oraz prowadzenie badañ nad bezpieczeñstwem.
Wœród osi¹gniêæ w tej dziedzinie Komisja wymienia wprowadzenie zinte-
growanego systemu zarz¹dzania granicami oraz paszportów biometrycz-
nych.

5. Uwagi koñcowe

Miêdzynarodowa dzia³alnoœæ legislacyjna dotycz¹ca terroryzmu obej-
muje wiele konwencji, ale nadal zagadnienie terroryzmu nie doczeka³o siê
uregulowania w postaci uniwersalnej umowy miêdzynarodowej64.

Wysoce prawdopodobne jest, i¿ niebezpieczeñstwo wojny nowej gene-
racji, w której aktów agresji dokonywa³yby nie silne pañstwa, lecz organi-
zacja terrorystyczna, sk³oni spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ do zmiany nie-
których aktów prawnych w celu dostosowania ich do nowych zagro¿eñ, np.
wykorzystywania Internetu do werbowania zamachowców lub pozyski-
wania materia³ów mog¹cych s³u¿yæ do przeprowadzania zamachów oraz
cyberterroryzmu. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Unia Europejska,
która od zamachów terrorystycznych na Œwiatowe Centrum Handlu w No-
wym Jorku radykalnie zmieni³a swój stosunek do walki z terroryzmem.
Wp³yw na to mia³y te¿ niew¹tpliwie zamachy dokonane w Europie w pierw-
szej dekadzie XXI w. oraz narastaj¹ca powszechna panika spo³eczna pod-
sycana przez media. W efekcie UE luŸn¹ i nieformaln¹ wspó³pracê grup
eksperckich zastêpuje powoli aktami o charakterze wi¹¿¹cym dla pañstw
cz³onkowskich.

COMBATING TERRORISM IN THE LIGHT OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW
AND EU LAW

S u m m a r y

This paper addresses the legal aspects of combating terrorism pursuant to
documents of public international law and the European Union legal system.
Terrorism is not a new threat, but the terrorist attacks of 11 September 2001 rede-
fined the nature of this phenomenon by making it global.

Zwalczanie terroryzmu w œwietle prawa miêdzynarodowego publicznego... 145

64 E. Dynia, Przestêpstwa prawa miêdzynarodowego. Odpowiedzialnoœæ prawnomiêdzynarodowa
jednostki, Warszawa 1999, s. 28-30.



The doctrine reveals more than 200 definitions of terrorism, but so far the
states have failed to draw up a universal anti-terrorism convention explicitly list-
ing the acts of terrorism along with the corresponding punitive measures. Conse-
quently, the purpose of this paper is not to furnish yet another analysis of the
concept of terrorism against the backdrop of existing supranational legal docu-
ments, but, above all, to have a closer look at the law-making process and
changes that affect the combating of terrorism on the international scene. Partic-
ularly noteworthy are the initiatives of the European Union which has evolved
dramatically in its approach to suppressing terrorism since 9/11. The most repre-
sentative EU-made anti-terrorism process is a gradual transformation of irregular
and informal cooperation between expert groups into a law-making activity
binding the member states.

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÎÌ Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÏÓÁËÈ×ÍÎÌ ÏÐÀÂÅ
È ÏÐÀÂÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ

P å ç þ ì å

Ýòî ñòàòüÿ êàñàåòñÿ ïðàâîâûõ àñïåêòîâ áîðüáû ñ òåððîðèçìîì íà îñíîâå
äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëåííûõ â ðàìêàõ ñèñòåìû ìåæäóíàðîäíîãî ïóáëè÷íîãî
ïðàâà è ïðàâîâîé ñèñòåìû Åâðîïåéñêîãî ñîþçà. Òåððîðèçì íå ÿâëÿåòñÿ íîâîé
óãðîçîé, íî òåðàêòû 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ãîäà èçìåíèëè ïðèðîäó ýòîãî ÿâëåíèÿ,
ïðèäàâàÿ åìó ãëîáàëüíûé ìàñøòàá.

Â äîêòðèíå íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 200 îïðåäåëåíèé òåððîðèçìà, íî ïîêà
ñòðàíû íå ðàçðàáîòàëè óíèâåðñàëüíîé àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîíâåíöèé, êîòî-
ðàÿ íåäâóñìûñëåííî îïðåäåëèëà áû êàòàëîã òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ è ñïîñîá
íàêàçàíèÿ çà íèõ. Ïîýòîìó öåëüþ äàííîé ñòàòüè íå ÿâëÿåòñÿ î÷åðåäíîé àíàëèç
ñàìîé êîíöåïöèè òåððîðèçìà íà îñíîâå ñóùåñòâóþùèõ ìåæäóíàðîäíî-ïðàâî-
âûõ äîêóìåíòîâ. Öåëüþ, ïðåæäå âñåãî, ÿâëÿåòñÿ ïðîñëåæèâàíèå ïðîöåññà ñî-
çäàíèÿ çàêîíîâ è èçìåíåíèé, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå
â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì. Îñîáåííî çíà÷èìûìè ÿâëÿþòñÿ ìåðû, ïðèíÿòûå Åâðî-
ïåéñêèì Ñîþçîì, êîòîðûé â ðåçóëüòàòå òåðàêòîâ â Íüþ-Éîðêå êîðåííûì îáðà-
çîì èçìåíèë ñâîå îòíîøåíèå ê áîðüáå ñ òåððîðèçìîì. Íàèáîëåå õàðàêòåðíûì
ïðîöåññîì â ÅÑ â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì ÿâëÿåòñÿ ïîñòåïåííîå ïðåâðàùåíèå
ðàçðîçíåííîãî è íåôîðìàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ãðóïïàìè ýêñïåðòîâ
â äåÿòåëüíîñòü ñ çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòüþ, îáÿçûâàþùåé âñå ãîñóäàðñòâà-÷ëå-
íû.
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MA£GORZATA POLKOWSKA* 0

POJÊCIE I ZAKRES PRAWA KOSMICZNEGO

Wprowadzenie

Niniejszy artyku³ podejmuje tematykê zwi¹zan¹ z pojêciem prawa
kosmicznego. Prawo kosmiczne jest dyscyplin¹ m³od¹ (której pocz¹tki siê-
gaj¹ 1957 r.), aczkolwiek silnie ju¿ zakorzenion¹ w ramach wyk³adu z miê-
dzynarodowego prawa publicznego.

Pojêcie i nazwa

Pojêcie i koncepcja tego nowego prawa wystêpuj¹ w doktrynie jako:
1) prawo lotów w przestrzeni pozaatmosferycznej, okreœlane jako: „pra-

wo astronautyczne”, „lotniczo- astronautyczne” oraz „prawo miêdzyplane-
tarne”;

2) prawo dzia³alnoœci (nie tylko lotów) w przestrzeni pozaatmosfe-
rycznej, tak¿e na Ksiê¿ycu i innych cia³ach niebieskich, okreœlane jako:
„prawo kosmiczne”, „prawo przestrzeni” (ang. „space law”, fr. droit spatial).

W obu przypadkach wystêpuje element lotów i problem rozgraniczenia
lub ³¹cznego traktowania lotów.

Koncepcjê tej nowej dziedziny prawa mo¿na rozpatrywaæ wedle kilku
kryteriów: terytorialnych, technicznych i funkcjonalnych. Z kryterium tery-
torialnym zwi¹zany jest problem granicy przestrzeni powietrznej i ponad-
powietrznej (kosmicznej). Wystêpuj¹ tu ró¿ne koncepcje delimitacji:

a) kategoria I: delimitacja oparta na kryteriach naukowych i techno-
logicznych;

b) kategoria II: delimitacja poprzez ustalenie arbitralnej lub konwen-
cyjnej granicy;

S T U D I A P R A W N I C Z E K U L
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c) kategoria III: demarkacja oparta na podejœciu funkcjonalnym1.
Problem delimitacji przestrzeni kosmicznej by³ dyskutowany nie tylko

w ramach Komitetu do Spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kos-
micznej (COPUOS) i jego Podkomitetu Prawnego, ale tak¿e na szerszym
forum Komitetu Pierwszego (Politycznego) Zgromadzenia Ogólnego Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Na p³aszczyŸnie doktrynalnej (na
œwiecie i w Polsce) powsta³o w zwi¹zku z kwesti¹ rozgraniczenia przestrzeni
kosmicznej i powietrznej co najmniej kilkadziesi¹t koncepcji dokonania
takiego rozgraniczenia w oparciu o ró¿nego rodzaju kryteria fizyczne, astro-
nomiczne, astronautyczne, geofizyczne, itp. ¯adna z tych koncepcji nie
doprowadzi³a jednak do przyjêcia ostatecznych i wi¹¿¹cych uzgodnieñ
miêdzy pañstwami w omawianej materii.

W ci¹gu minionych 40 lat dosz³o te¿ do sformu³owania szeregu pro-
pozycji, ze strony poszczególnych pañstw lub ich grup, ustalenia umownej
granicy miêdzy przestrzeni¹ powietrzn¹ a przestrzeni¹ kosmiczn¹. Granicê
tê lokowano w przedziale od kilkudziesiêciu do stu kilkudziesiêciu kilo-
metrów nad powierzchni¹ Ziemi. Proponowana wysokoœæ ulega³a jednak
zmianom w zwi¹zku z rozwojem techniki kosmicznej, który umo¿liwia³
umieszczanie obiektów kosmicznych na coraz ni¿szych wysokoœciach.
W obu najwa¿niejszych umowach reguluj¹cych status prawny dwóch
przedmiotowych sfer przestrzennych: przestrzeni powietrznej i kosmicznej,
to jest w Konwencji chicagowskiej o miêdzynarodowym lotnictwie cywil-
nym z 1944 r.2 oraz w Traktacie kosmicznym z 1967 r. o zasadach dzia³alnoœci
pañstw w zakresie badañ i u¿ytkowania przestrzeni kosmicznej, ³¹cznie
z Ksiê¿ycem i innymi cia³ami niebieskimi3, zwanym dalej Uk³adem kos-
micznym z 1967 r., brak jest zarówno definicji tych sfer przestrzennych, jak
i okreœlenia zasad prawnych umo¿liwiaj¹cych ich precyzyjne rozgranicze-
nie. Chodzi w praktyce o brak ustalenia w sensie prawnym górnej granicy
przestrzeni powietrznej, jak te¿ w konsekwencji dolnej granicy przestrzeni
kosmicznej. Mimo wieloletnich usi³owañ uzupe³nienia tego braku w formie
prawnej wi¹¿¹cej, nigdy nie zdo³ano tego osi¹gn¹æ. Niezale¿nie od powta-
rzaj¹cych siê w tym okresie na ró¿nych forach miêdzynarodowych opinii,
projektów, propozycji, a nawet ¿¹dañ dotycz¹cych wyraŸnej delimitacji
przestrzeni kosmicznej, a zw³aszcza jej dolnej granicy, pañstwa kontynuo-
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wa³y i rozwija³y bez istotnych przeszkód swoje dzia³ania kosmiczne oraz
wspó³pracê miêdzynarodow¹ na tym polu. W œwietle tych faktów powstaje
pytanie, czy delimitacja prawna przestrzeni kosmicznej, po³¹czona z okreœle-
niem prawnym górnej granicy przestrzeni powietrznej, jest rzeczywiœcie
konieczna i niezbêdna. Szerzej na ten temat bêdzie mowa w dalszej czêœci
artyku³u.

Z kryterium technicznym delimitacji wi¹¿e siê problem amfibii, obiek-
tów o podwójnym charakterze, mog¹cych poruszaæ siê zarówno jak obiekty
kosmiczne w przestrzeni kosmicznej, jak i na zasadach technicznych doty-
cz¹cych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej. Ich cech¹ charak-
terystyczn¹ jest to, ¿e po powrocie na Ziemiê mog¹ byæ wykorzystywane do
dalszych lotów kosmicznych. Tak dosz³o do powstania tzw. systemów
transportowych wielokrotnego u¿ycia, znanych te¿ jako wahad³owce lub
promy kosmiczne.

W kontekœcie rozgraniczenia przestrzeni kosmicznej i przestrzeni po-
wietrznej promy kosmiczne stworzy³y nowy, specyficzny problem, a miano-
wicie, czy maj¹ byæ traktowane przez pañstwa, w których przestrzeni
powietrznej przelatuj¹, jako statki kosmiczne, czy te¿ jako statki powietrzne,
a to ze wzglêdu na ograniczon¹, ale ci¹gle rosn¹c¹ mo¿liwoœæ ich samo-
dzielnego manewrowania w tej¿e przestrzeni. Dotychczas wykszta³ci³a siê
zwyczajowa zasada prawna, ¿e elementem wolnoœci przestrzeni kosmicznej
jest nie tylko mo¿liwoœæ nieskrêpowanego poruszania siê w tej przestrzeni,
ale równie¿ prawo dostêpu do tej przestrzeni oraz powrotu z niej na
powierzchniê Ziemi. To prawo dostêpu oraz powrotu mo¿e i musi byæ
realizowane w postaci przelotu przez przestrzeñ powietrzn¹, tak¿e przez
przestrzeñ powietrzn¹ innych pañstw ni¿ pañstwo rejestracji obiektu kos-
micznego (zw³aszcza w sytuacjach zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu tego
obiektu).

Wobec szeregu problemów opisanych w kryteriach terytorialnym i tech-
nicznym, najbardziej powszechnym sta³o siê kryterium funkcjonalne. Za-
sada funkcjonalnoœci jest bowiem najbardziej zwi¹zana z bie¿¹c¹ dzia³al-
noœci¹ cz³owieka w kosmosie, w oderwaniu od kryterium terytorialnego
i technicznego.

Powstanie prawa kosmicznego (prawa przestrzeni)

Jeszcze przed nastaniem ery lotów kosmicznych pojawi³y siê idee zaha-
czaj¹ce o naturalistyczne teorie prawa, postuluj¹ce uznanie jakiegoœ prawa
wykraczaj¹cego poza miêdzyludzkie i miêdzynarodowe stosunki prawne.
Na przyk³ad w roku poprzedzaj¹cym pierwszy lot sputnika w kosmos
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amerykañski prawnik Andrew G. Haley rozwa¿a³ koncepcjê „metaprawa”
jako alternatywê dla wczeœniejszych koncepcji geocentrycznego prawa prze-
strzeni (kosmicznego).

Wkrótce po wypuszczeniu sputnika w prasie francuskiej pojawi³y siê
pogl¹dy, ¿e powstaj¹ce prawo astronautyczne stanowiæ bêdzie tylko prawo
przejœciowe, do czasu, gdy odkrycie œwiadomego ¿ycia na innych cia³ach
niebieskich uczyni koniecznym zast¹pienie prawa miêdzynarodowego
przez prawo miêdzyplanetarne4.

Start pierwszego sztucznego satelity Ziemi, maj¹cego przelatywaæ nad
obszarami (czy te¿ przez przestrzeñ powietrzn¹) ró¿nych pañstw, odby³ siê
pod rz¹dami powszechnie obowi¹zuj¹cej zasady zwierzchnictwa pañstw
w terytorialnej przestrzeni powietrznej. Czy przelot taki nad obszarem
obcego pañstwa bez jego zgody nie stanowi³ naruszenia tej zasady? W okre-
sie poprzedzaj¹cym lot sputnika ani pañstwa przoduj¹ce w dziedzinie
techniki rakietowej i przygotowañ do lotów w górnych strefach atmosfery
i w przestrzeni pozaatmosferycznej, jak Stany Zjednoczone i ZSRR, ani inne
pañstwa nie deklarowa³y swego stanowiska w tych sprawach. Tym bardziej
nie mo¿na by³o mówiæ o jakiejœ miêdzynarodowo uznanej zasadzie. Pogl¹dy
doktryny prawa miêdzynarodowego w tym zakresie te¿ nie by³y sprecyzo-
wane. Wprawdzie coraz czêœciej wypowiadano siê za szczególnym trakto-
waniem lotów na du¿ych wysokoœciach, to jednak nie by³o jeszcze zdecy-
dowanych, czy chocia¿by przewa¿aj¹cych pogl¹dów – ani co do górnej
granicy przestrzeni powietrznej poddanej suwerennoœci pañstw, ani co do
dopuszczalnoœci przelotów (nieszkodliwego tranzytu) aparatów rakieto-
wych przez przestrzeñ powietrzn¹ obcych pañstw.

W tym przypadku – nie po raz pierwszy w historii prawa miêdzy-
narodowego – fakty wyprzedzi³y doktrynê. Sprawa dopuszczalnoœci prze-
lotu sztucznych satelitów Ziemi zosta³a rozstrzygniêta przez brak sprzeciwu
pañstw, nad których terytorium l¹dowym czy wodnym przelot by³ wyko-
nywany. Mo¿na to uznaæ za powsta³¹ normê prawa zwyczajowego (ang.
„instant customary law”) dopuszczaj¹c¹ takie przeloty. Powsta³e prawo nie-
szkodliwego przelotu statków kosmicznych przypomina³o ukszta³towane
przez wieki prawo nieszkodliwego przep³ywu przez morskie wody tery-
torialne.

Uznanie prawa nieszkodliwego przelotu statków kosmicznych nie poz-
bawi³o ¿adnego pañstwa mo¿liwoœci ingerencji z tytu³u podstawowych jego
praw do samoobrony i zapewnienia bezpieczeñstwa swego terytorium (nie-
zale¿nie od tego, na jakiej wysokoœci znajdowa³by siê statek stwarzaj¹cy
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zagro¿enia, w tym tzw. ukoœne, sponad terytorium innego pañstwa). Nie
mog³o te¿ oznaczaæ zgody na naruszanie zasad prawa lotniczego doty-
cz¹cych bezpieczeñstwa i porz¹dku ¿eglugi powietrznej.

Podstawowe i trwa³e znaczenie prawa nieszkodliwego (tj. nie zagra-
¿aj¹cego bezpieczeñstwu obcych pañstw) przelotu statków kosmicznych,
przy wspomnianych ograniczeniach tego prawa, polega³o przede wszystkim
na tym, ¿e:

a) sta³o siê ono punktem wyjœcia dla uznania i skodyfikowania innych
zasad nowego prawa kosmicznego, dotycz¹cych wolnoœci lotów kosmicz-
nych (skoro wolne s¹ loty satelitarne w fazie wznoszenia i opadania, to tym
bardziej musz¹ byæ wolne dalej siêgaj¹ce loty kosmiczne), a w pewnym
sensie tak¿e statusu prawnego przestrzeni kosmicznej i statków kosmicz-
nych, odpowiedzialnoœci za ich u¿ywanie, niezaw³aszczalnoœci przestrzeni
kosmicznej i cia³ niebieskich, zakazu umieszczania broni oraz zasad
wspó³pracy miêdzynarodowej w kosmosie;

b) zapocz¹tkowana zosta³a przy tym tendencja rozwoju miêdzynaro-
dowego prawa kosmicznego z odchodzeniem od kryteriów terytorialnych
na rzecz kryteriów funkcjonalnych.

Nicolas Mateesco Matte w 1964 r. w swojej ksi¹¿ce o prawie aero-
nautycznym5 zasygnalizowa³ stworzenie prawa powietrznego (aerospace
law), czyli rozci¹gniêcie prawa lotniczego na obie przestrzenie (przestrzeñ
powietrzn¹ i kosmiczn¹). Matte jednak ograniczy³ siê do omówienia droit
aeronautique. John Cobb Cooper zaproponowa³ pos³ugiwanie siê terminem
„aerospace law” zamiast „space law” albo „air law”. Jego zdaniem pojêcie to
mia³o obejmowaæ zarówno prawo lotnicze, jak i kosmiczne. Lord McNair
z kolei wola³ stosowanie terminu wê¿szego tj. „aeronautical law”, widz¹c
koniecznoœæ rozdzielenia pojêæ „prawo lotnicze” i „prawo kosmiczne”. Nie
zgadza³ siê jednak z tym, by prawem kosmicznym nazywaæ tak¿e dzia³alnoœæ
kosmiczn¹ na Ziemi6.

Pojêcie „prawo kosmiczne” w jêzyku francuskim pojawia siê jako „droit
spatial” albo „droit de l’espace”, w pañstwach anglosaskich istnieje pojêcie „law
of the outer space”. Niektórzy autorzy odró¿niaj¹ definicje „droit spatial” i „droit
interplanétaire”. Wyra¿enie „droit astronautique” wydaje siê zbyt w¹skie, ale
wyra¿enie „droit cosmique” zapo¿yczone od autorów rosyjskich wydaje siê
zbyt szerokie. Wyra¿enie „droit de l’espace” jest u¿ywane jako synonim
pojêcia „droit spatial”7. We wczeœniejszej literaturze przedmiotu pos³ugiwano
siê terminami: „prawo astronauty”: astronautical law (ang), droit astronautique
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(fr.), derecho astronautico (hiszp.) czy „prawo miêdzyplanetarne”: mie¿-
p³anetnoje prawo (ros.). Z czasem jednak w opracowaniach zachodnich
przewa¿aæ zaczê³a nazwa „prawo przestrzeni” – space law (ang.), droit spatial
(fr.) albo droit de l’espace, diritto spatiale (w³.), czy neologizm ³aciñski „ius
spatiale”, obok którego upowszechni³o siê okreœlenie „prawo kosmiczne”
dominuj¹ce w jêzykach s³owiañskich. Niektórzy autorzy proponowali nawet
stworzenie pojêcia „prawo dzia³alnoœci kosmicznej” (droit des activités
spatiales)8. W literaturze przedmiotu pojawia³o siê tak¿e pojêcie „prawo
astralne”, czy „prawo aerokosmiczne”, które wydaj¹ siê byæ nieprecyzyjne,
podobnie jak pojêcie „prawo orbitalne”.

Najczêœciej spotykan¹ definicj¹ przedmiotu jest „space law” jako pojêcie
najbardziej jednoznacznie odpowiadaj¹ce istocie samego celu i przedmiotu
tego kompleksu norm.

Rozwój nauki prawa kosmicznego

Prawo kosmiczne, podobnie jak i inne specjalistyczne dziedziny prawa,
ewoluuje. Pierwsza monografia na temat prawa kosmicznego zosta³a opubli-
kowana w Niemczech w 1932 roku przez Vladimira Mandla, który by³
nazywany ojcem prawa kosmicznego. Pierwsze rozprawy doktorskie na
temat prawa kosmicznego zosta³y napisane przez Welfa Heinricha, ksiêcia
Hanoweru, w 1953 roku9. Tak wiêc przed wyniesieniem w przestrzeñ
kosmiczn¹ pierwszego sputnika w 1957 roku powsta³o wiele publikacji
i analiz, które wi¹za³y siê z problemami prawnymi wynikaj¹cymi z mo¿liwej
dzia³alnoœci cz³owieka w kosmosie.

Prace nad zagadnieniami prawnymi w zwi¹zku z technicznymi i bio-
logicznymi mo¿liwoœciami wykorzystywania niedostêpnych wówczas dla
cz³owieka górnych warstw przestrzeni nadziemnej by³y podejmowane ju¿
w okresie miêdzywojennym przez naukê radzieck¹. Bogata iloœciowo by³a
literatura dotycz¹ca tak zwanego prawa przestrzennego (ang. space law)
w USA i Wielkiej Brytanii (John Cobb Cooper, C. Wilfred Jenks), Niemczech
(Alex Meyer, Josef L. Kunz), Francji (Eugene Pepin, Joseph Kroell, René
H. Mankiewicz) i W³oszech (Amadeo Giannini). Pierwszy w ZSRR pisa³
o przestrzeni kosmicznej w 1934 roku Jewgenij Aleksandrowicz Korowin,
przyrównuj¹c jej sytuacjê prawn¹ do sytuacji prawnej przestrzeni powietrz-
nej. Ponadto po 1957 roku zagadnieniem tym zajmowali siê m.in. Georgij
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P. Zadoro¿nyj, Erika Korowin, Fiodor Kowalew oraz Gennadij ¯ukow. Po
1957 roku obserwuje siê wzrost liczby opracowañ literatury fachowej, wielu
autorów zajmuje siê tematyk¹ prawa kosmicznego; w tym Ivan A. Vlasiè10

i Nicolas Mateesco Matte11 z Kanady, Karl-Heinz Böckstiegel12 z Niemiec,
Michel Bourely13 z Francji, Bin Cheng14 z Wielkiej Brytanii, Stephen Gorove15

z USA, Isabella Henrietta Philepina Diederiks-Verschoor16 z Holandii,
Chia-Jiu Cheng z Chin, Nandasiri Jasentuliyana ze Sri Lanki17 i Vladimír
Kopal z Czech18, W³aden Wereszczetin 19 z Rosji.

W obecnych czasach prawo kosmiczne jest przedmiotem uniwersytec-
kim wyk³adanym miêdzy innymi w Europie, USA i Kanadzie. Znanymi
oœrodkami uniwersyteckimi, oprócz Montrealu, s¹ Kolonia i Leiden. Za-
równo uniwersytety, jak i inne oœrodki naukowe organizuj¹ ró¿ne sympozja,
konferencje i seminaria o tematyce kosmicznej20. Periodykami o tematyce
kosmicznej s¹ na przyk³ad „Annals of Air and Space Law” (AASL) z Mon-
trealu, „Air and Space Law” (ASL) z Leiden, „Journal of Space Law” (JSL)
z Missisipi i inne. Do najbardziej znanych autorów zajmuj¹cych siê kosmo-
sem i wszelkimi kwestiami szczególnymi zwi¹zanymi z traktatami miêdzy-
narodowymi, mechanizmem rozpatrywania sporów, polityk¹ kosmiczn¹
oraz legislacj¹ krajow¹ obecnie nale¿¹, miêdzy innymi Ram S. Jakhu, twórca
podrêcznika akademickiego o prawie kosmicznym z Institute of Air and
Space Law (dalej jako: IASL) Uniwersytetu McGill21, i Ruwantissa Indranath
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15 S. Gorove, Developments in space law, Dordrecht 1991.
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Law” 1997, t. XXII, cz. I, s. 345-346, s. 349-352.
18 V. Kopal, Existing United Nations Treaties: Strengths and Leeds, Proceeding of the Workshop on
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19 W. S. Wereszczetin, Trends in national regulation of space activities: The Soviet Union, [w:]
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20 V. Kopal, Evolution of the doctrine of space law, [w:] N. Jasentuliyana (red.), dz. cyt., s. 17-29.
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Ramya Abeyratne22 z Kanady, Henry Abraham Wassenbergh23 i Peter P. C.
Haanappel24 z Holandii, Kai-Uwe Schrogl25 i Stephan Hobe26 z Niemiec,
Dean N. Reinhardt27i Frans G. von der Dunk28 czy Joanne Gabrynowicz29

z USA, Julian Hermida30 z Argentyny, Valerie Kayser31 z Kanady. Warto
wspomnieæ tak¿e o wartoœciowym dorobku przedstawicieli polskiej dok-
tryny. Nale¿y tu wymieniæ prace Cezarego Berezowskiego32, Remigiusza
Bierzanka i Janusza Symonidesa33, Andrzeja Górbiela34, Wojciecha Góral-
czyka,35 Jerzego Sztuckiego36, Jacka Machowskiego37, Manfreda Lachsa38,
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29 J.I. Gabrynowicz, Defining data availability for commercial remote sensing systems: under United
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30 J. Hermida, National Regulations of Space Activities in Argentina, [w:] R.S. Jakhu (red.),
National Regulation of Space Activities, Dordrecht–Heidelberg–London–New York 2010.

31 V. Kayser, Launching space objects: issues of liability and future prospects, Dordrecht 2001.
32 C. Berezowski, Miêdzynarodowe prawo lotnicze, Warszawa 1964.
33 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo miêdzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.
34 A. Górbiel, Miêdzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa 1985.
35 W. Góralczyk, Prawo miêdzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001.
36 J. Sztucki, Problemy prawne kosmosu, Warszawa 1965.
37 J. Machowski, Paragrafy dla kosmosu, Warszawa 1965 oraz J. Machowski, Prawo kosmiczne

i prawo polarne w polskiej nauce prawa miêdzynarodowego, [w:] A. Przyborowska-Klimczak (red.),
Z kart historii polskiej nauki prawa miêdzynarodowego, Lublin 2002.

38 M. Lachs, The Law of Outer Space, an Experience in Contemporary Law-Making, Leiden 1972.
Ksi¹¿ka sêdziego Lachsa jest nadal wykorzystywana przez prawników, w chwili obecnej
Miêdzynarodowy Instytut Prawa Kosmicznego (International Institut of Space Law – dalej jako:
IISL) zamierza wznowiæ wydanie uzupe³nione wstêpem i przedmow¹ kierownictwa Instytutu.



Leonarda £ukaszuka39, Jerzego Rajskiego40, Zdzis³awa Galickiego41 i Marka
¯ylicza42.

Dzia³alnoœæ miêdzynarodowych organizacji kosmicznych

Praktyka pañstw wskazuje na kierunki rozwoju prawa kosmicznego.
W ONZ zdecydowanie przewa¿a koncepcja odrêbnoœci prawa kosmicznego
(niewi¹zania go z lotniczym), (jest to opinia Organizacji Miêdzynarodowego
Lotnictwa Cywilnego – ICAO). Warto postawiæ sobie pytanie, jakie organy
zajmuj¹ce siê kosmosem dzia³aj¹ na arenie miêdzynarodowej i co œwiadczyæ
mo¿e o pojêciu odrêbnym? Doktryna prawa przestrzeni pozaatmosferycznej
w najwczeœniejszym okresie swojej historii powi¹zana by³a z natury rzeczy
bezpoœrednio z nauk¹ miêdzynarodowego prawa lotniczego. Tematyka ta
wesz³a z czasem w kr¹g zainteresowañ miêdzynarodowych (pozarz¹do-
wych) organizacji naukowych. Dzia³alnoœæ kosmiczna od 1957 r. stawa³a siê
coraz bardziej powszechna. Liczba pañstw zaanga¿owanych w pokojow¹
eksploatacjê i eksploracjê kosmosu znacz¹co wzros³a. Zaczê³y pojawiaæ siê
pierwsze organizacje zajmuj¹ce siê tematyk¹ kosmiczn¹. Prace nad za-
gadnieniem prawnym przestrzeni pozaziemskiej prowadzi³ tak¿e Instytut
Prawa Miêdzynarodowego (IDI), Stowarzyszenie Prawa Miêdzynarodo-
wego (ILA) i Miêdzynarodowa Federacja Astronautyczna (IAF), organizuj¹ce
m.in. liczne kolokwia i konferencje naukowe na temat zagadnieñ prawnych
przestworzy.

Proces tworzenia siê prawa kosmicznego rozpocz¹³ siê w 1958 r., kiedy
Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowi³o Komitet do spraw Pokojowego
Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej. (COPUOS). Komitet stworzy³ dwa
podkomitety, jeden prawny i drugi naukowo-techniczny, po to, aby asysto-
wa³y w jego pracach. ONZ uzna³o potrzebê utrzymania miêdzynarodowego
pokoju i bezpieczeñstwa (ang. security) i przyjê³o za cel zachêcanie do
progresywnego rozwoju prawa miêdzynarodowego i jego kodyfikacji. By³ to
punkt zwrotny dla miêdzynarodowej wspó³pracy w kosmosie oraz dla
rozwoju miêdzynarodowego prawa kosmicznego.
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Pierwszy znacz¹cy krok w rozwoju prawa kosmicznego zosta³ uczy-
niony w 1963 r., kiedy Zgromadzenie Ogólne przyjê³o Deklaracjê zasad
prawnych w dziedzinie dzia³alnoœci pañstw w badaniu przestrzeni kos-
micznej43. Rezolucja ta da³a podstawy dla Uk³adu kosmicznego z 1967 r.
Wkrótce COPUOS przygotowa³ cztery pozosta³e traktaty miêdzynarodowe,
reguluj¹ce dzia³alnoœæ cz³owieka w kosmosie. Nastêpnie przyjête zosta³y
zasady prawne rz¹dz¹ce dzia³alnoœci¹ kosmiczn¹, dotycz¹ce m.in. bezpo-
œredniego przekazu satelitarnego, teledetekcji i zasobów Ÿróde³ si³y nuklear-
nej. Wœród organizacji kosmicznych na uwagê zas³uguj¹ oprócz COPUOS
ponadto:

1) Biuro ONZ ds. Kosmicznych – UNOOSA

Biuro ONZ ds. Kosmicznych (United Nations Office for Outer Space
Affairs) zosta³o pocz¹tkowo stworzone jako ma³a jednostka ekspertów w ra-
mach Sekretariatu ONZ w celu œwiadczenia us³ug komitetowi tymczaso-
wemu COPUOS ustanowionemu przez Zgromadzenie Ogólne, w 1968 r.
biuro zosta³o zamienione w wydzia³ do spraw kosmicznych, a w 1992 r.
wydzia³ ten przekszta³ci³ siê w biuro do spraw kosmicznych w Depar-
tamencie Spraw Zagranicznych ONZ i przeniesione do przedstawicielstwa
ONZ do Wiednia. UNOOSA wprowadza w ¿ycie decyzje Zgromadzenia
Ogólnego i COPUOS. Ponadto Biuro wspomaga dyskusje miêdzyrz¹dowe
prowadzone w COPUOS i jego podkomitetach i pomaga pañstwom roz-
wijaj¹cym siê w u¿ywaniu technologii kosmicznej.

2) Miêdzynarodowy Zwi¹zek Telekomunikacyjny – ITU

Miêdzynarodowy Zwi¹zek Telekomunikacyjny (International Teleco-
mmunication Union – ITU) to miêdzynarodowa organizacja z siedzib¹
w Genewie (Szwajcaria). ITU jest wyspecjalizowan¹ agend¹ ONZ, publi-
kuj¹c¹ obowi¹zuj¹ce w skali miêdzynarodowej normy telekomunikacyjne
i koordynuj¹c¹ prace rozwojowo-badawcze w dziedzinie telekomunikacji.

3) Miêdzynarodowy Instytut Prawa Kosmicznego – IISL

Miêdzynarodowy Instytut Prawa Kosmicznego (International Institute
of Space Law – IISL) zosta³ stworzony przez Miêdzynarodow¹ Federacjê
Astronautyczn¹ w 1960 r. Od 1958 r. IISL z siedzib¹ w Pary¿u odbywa³
coroczne kolokwia dotycz¹ce prawa kosmicznego. Sprawozdania z nich
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(tzw. proceedings) s¹ publikowane przez Amerykañski Instytut Aero-
nautyczny i Astronautyczny. W 2007 r. IISL sta³ siê niezale¿n¹ organizacj¹
z siedzib¹ w Holandii.

4) Europejska Agencja Kosmiczna – ESA

Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency) to miêdzy-
narodowa organizacja, której celem jest eksploracja i wykorzystanie prze-
strzeni kosmicznej. Cz³onkami ESA s¹ obecnie wszystkie pañstwa UE oraz
Szwajcaria i Norwegia. W marcu 2001 r. ESA przyjê³a procedurê rozsze-
rzaj¹c¹ mo¿liwoœæ przyst¹pienia pañstw europejskich do organizacji. Jeœli
jakieœ pañstwo chce wspó³pracowaæ w pe³ni z ESA, staje siê Europejskim
Pañstwem Wspó³pracuj¹cym (ECS) na mocy umowy. Dziêki niej pañstwa
mog¹ uczestniczyæ m.in. we wszystkich programach ESA.

5) Instytut Europejskiej Polityki Kosmicznej (ESPI)

ESPI ustanowi³a ESA i Austriacka Agencja do Spraw Promocji w 2003 r.
Siedzib¹ instytutu jest Wiedeñ. Misj¹ instytutu s¹ studia i badania dotycz¹ce
polityki kosmicznej pañstw. Instytut organizuje miêdzynarodowe badania,
wspó³uczestniczy w pracach akademickich i wspó³pracuje z instytucjami
rz¹dowymi i pozarz¹dowymi. ESPI wydaje publikacje o tematyce kos-
micznej dotycz¹ce m.in. bezpieczeñstwa, prawa, czy zarz¹dzania kosmosem:
seriê „Studies in Space Policy” i rocznik – „Yearbook on Space Policy”.

6) INTELSAT (International Telecommunications Satellite Organization),
INMARSAT (International Maritime Satellite) INTERSPUTNIK
(International System and Organization of Space Communications)

Pocz¹tki tych trzech organizacji siêgaj¹ lat 60. Interesuj¹ce, i¿ choæ
powsta³y w innych warunkach politycznych i gospodarczych, przetrwa³y do
dzisiaj. Zmianom uleg³a ich struktura organizacyjna i jako przedsiêbiorstwa
sprywatyzowane œwiadcz¹ obecnie us³ugi telekomunikacyjne na ca³ym
œwiecie.

Delimitacja granicy powietrznej i kosmicznej

Brak uzgodnionego limitu pionowego suwerennoœci pañstw powoduje
problemy zwi¹zane z odpowiedzialnoœci¹ pañstwa za dzia³alnoœæ w kos-
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mosie (w tym z coraz wiêksz¹ liczb¹ zg³aszanych skarg). Istnieje wiele
ró¿nych propozycji demarkacji pomiêdzy powietrzem a kosmosem
(COPUOS rozpatruje tak¹ definicjê od 1967 roku) i w¹tpliwoœci, czy nale¿y
tak¹ demarkacjê przeprowadziæ (Stany Zjednoczone s¹ temu przeciwne,
gdy¿ nie ma ostrej granicy pomiêdzy powietrzem a kosmosem).

Argumenty przeciw powstaniu takiej demarkacji by³y nastêpuj¹ce:
1) okreœlenie zasad demarkacji powietrza i kosmosu zachêci niektóre

pañstwa do narzucania zbyt szerokich roszczeñ co do swojej suwerennoœci;
2) granice mog¹ zostaæ ustanowione tak wysoko, i¿ niekiedy dzia³alnoœæ

kosmiczna mog³aby byæ utrudniona;
3) ustalenie granicy na niskiej wysokoœci zwiêkszy obawy niektórych

pañstw, i¿ ich bezpieczeñstwo zostanie zagro¿one;
4) ustalenie granicy na obecnym etapie nie jest celowe z uwagi na ci¹g³y

postêp techniczny44.
Ju¿ w latach szeœædziesi¹tych pojawi³a siê potrzeba zdefiniowania gra-

nicy masy gazowej w wolnej przestrzeni oraz limitów u¿ycia atmosfery
przez statki na bardzo du¿ej wysokoœci. Uznano, i¿ najwy¿sza granica
przestrzeni atmosferycznej to wysokoœæ, na której satelita, posuwaj¹c siê po
swoim szlaku, przechodzi do stratosfery. Okreœlenie tych granic to nie tylko
sfera prawna i technologiczna, ale i sfera interesów politycznych45.

Problem ze zdefiniowaniem pañstwowej pionowej suwerennoœci wy-
nika z braku naturalnej granicy oddzielaj¹cej przestrzeñ powietrzn¹ i kos-
mos46. St¹d powsta³o szereg propozycji polegaj¹cych na rozci¹gniêciu su-
werennoœci pañstwa do najwy¿szej wysokoœci, na której statek powietrzny
mo¿e lataæ (Theodore von Karman ustali³, i¿ nastêpuje to w chwili, gdy statek
ten, poruszaj¹c siê z szybkoœci¹ oko³o 8 km/s, osi¹ga wysokoœæ 83 km, czyli
tak zwan¹ liniê krytyczn¹). Niektórzy teoretycy opowiedzieli siê za potrakto-
waniem jako górnej granicy zasiêgu suwerennoœci pañstwowej odleg³oœci,
do jakiej wzglêdy natury technicznej pozwalaj¹ na korzystanie z przestrzeni
ponadziemskiej (Ming-Min Peng). Robert Kurt Woetzel usi³owa³ nawet
dopatrzyæ siê istnienia milcz¹cego porozumienia wielkich mocarstw co do
tego, ¿e przestrzeñ kosmiczna bierze pocz¹tek tam, gdzie koñczy siê sfera
mo¿liwoœci uprawiania lotnictwa.

Michael Milde uzna³ zaœ, i¿ ka¿de pañstwo ma pe³n¹ i wy³¹czn¹ suwe-
rennoœæ w odniesieniu do przestrzeni znajduj¹cej siê ponad jego terytorium
do wysokoœci, na jakiej – wedle istniej¹cego stanu mo¿liwoœci technicznych –
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jakakolwiek ludzka dzia³alnoœæ czy jakakolwiek dzia³alnoœæ kierowana przez
ludzi jest jeszcze mo¿liwa. Na II kolokwium Miêdzynarodowego Instytutu
Prawa Kosmicznego w 1959 roku w Londynie Michael Smirnoff zapro-
ponowa³ przyjêcie nastêpuj¹cej definicji: przestrzeñ kosmiczna zaczyna siê
tam, gdzie dla œmig³owców i odrzutowych statków powietrznych koñczy siê
mo¿liwoœæ latania (dziêki utrzymywaniu siê w atmosferze wskutek reakcji
powietrza). Nie s¹ to jednak rozwi¹zania praktyczne, gdy¿ zaawansowane
technologie mog¹ zmieniæ maksymaln¹ wysokoœæ (a przez to zbytnio roz-
ci¹gn¹æ suwerennoœæ pañstwa). W odpowiedzi udzielonej przez Sekretariat
ICAO w 1970 roku Sekretariatowi ONZ stwierdzono, i¿ maksymalna wy-
sokoœæ oznacza odleg³oœæ od powierzchni Ziemi, nad któr¹ utrzymywanie siê
aparatu w locie jest wynikiem reakcji powietrza i wynosi wed³ug aktualnych
ocen oko³o 35 km; jednak dziêki postêpowi technicznemu bêdzie prawdopo-
dobnie mo¿liwe, aby statek powietrzny utrzymywa³ siê na jeszcze wiêkszej
wysokoœci.

Wysuniêto wiêc sugestiê, w myœl której dla prawno-miêdzynarodowego
rozgraniczenia przestrzeni powietrznej i przestrzeni kosmicznej nale¿y
przyj¹æ wysokoœæ odpowiadaj¹c¹ najni¿szemu perygeum sztucznego sate-
lity Ziemi utrzymuj¹cego siê na orbicie. W literaturze pojawi³ siê nawet
pogl¹d g³osz¹cy, i¿ dosz³o ju¿ do uformowania siê normy miêdzynarodo-
wego prawa zwyczajowego w tym przedmiocie, skoro ¿adne z pañstw nie
zg³osi³o dotychczas protestu przeciwko umieszczaniu statków kosmicznych
na orbicie wokó³ Ziemi. Dziêki temu przyjê³a siê powszechna praktyka
wolnoœci badania i wykorzystywania przestrzeni ponad ziemsk¹ atmosfer¹47.

Kolejna teoria dotyczy pojmowania suwerennoœci pionowej do wyso-
koœci, na której pañstwo zdolne jest j¹ faktycznie sprawowaæ. Na ogó³ teoria
zasiêgu efektywnoœci w³adztwa spotyka³a siê z uzasadnion¹ krytyk¹, w tym
N. M. Matte’a i COPUOS. Wiadomo bowiem, ¿e pañstwa bogate maj¹
wiêksz¹ mo¿liwoœæ wykonywania kontroli. Q. Wright wyst¹pi³ z pogl¹dem,
w myœl którego przestrzeñ kosmiczn¹ w œcis³ym tego s³owa znaczeniu
powinno siê liczyæ od wysokoœci 150 mil, przy czym od dolnej strefy
terytorialnej powinna j¹ oddzielaæ stumilowa strefa poœrednia, w której
pañstwu ni¿ej po³o¿onemu przys³ugiwa³yby okreœlone uprawnienia dykto-
wane koniecznoœci¹ ochrony jego bezpieczeñstwa. Polski uczony Andrzej
Górbiel opowiedzia³ siê za zdefiniowaniem pojêcia „granica przestrzeni”
w traktacie i proponuje, aby siêga³a ona 100 km. Czynniki, które powinny
byæ, wedle niego, brane po uwagê przy takiej delimitacji, to natura tech-
niczna przestrzeni kosmicznej i w³aœciwoœci geofizyczne odpowiednich
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warstw atmosfery ziemskiej48. Amerykañski prawnik Dean Reinhardt zapro-
ponowa³, aby okreœliæ pionowe granice suwerennoœci analogicznie do prawa
morza (limit 12mil morskich, to jest oko³o 22 km). Rejon ponad 12 mil
morskich nie podlega³by suwerennoœci pañstwa, by³by traktowany podob-
nie jak przestrzeñ ponad wodami miêdzynarodowymi. Urz¹dzenia ope-
ruj¹ce na odleg³oœæ ponad 12 mil musia³yby zostaæ dostosowane do stan-
dardów ICAO. Jakikolwiek przepis, jak twierdzi³ autor, odnoœnie do
delimitacji musia³by byæ niezwykle prosty w celu unikniêcia problemów (tak
jak w przypadku morza terytorialnego) i ³atwy do interpretacji. Nie móg³by
te¿ naruszaæ regu³ lotnictwa komercyjnego49.

Obecnie, w sytuacji wykorzystywania promów kosmicznych problem
nabiera znaczenia. Powstaje pytanie, czy promy te maj¹ byæ traktowane
przez pañstwa, w których przestrzeni powietrznej przelatuj¹, jako statki
kosmiczne, czy jako statki powietrzne, a to ze wzglêdu na ograniczon¹, ale
ci¹gle rosn¹c¹ mo¿liwoœæ ich samodzielnego manewrowania w tej¿e prze-
strzeni. Dotychczas wykszta³ci³a siê zwyczajowa zasada prawna, ¿e elemen-
tem wolnoœci przestrzeni kosmicznej jest nie tylko mo¿liwoœæ nieskrêpo-
wanego poruszania siê w tej przestrzeni, ale tak¿e prawo dostêpu do tej
przestrzeni oraz powrotu z niej na powierzchniê Ziemi. To prawo dostêpu
oraz powrotu mo¿e i musi byæ realizowane w postaci przelotu przez prze-
strzeñ powietrzn¹, tak¿e przez przestrzeñ powietrzn¹ pañstw innych ni¿
pañstwo rejestracji obiektu kosmicznego (zw³aszcza w sytuacjach zagra-
¿aj¹cych bezpieczeñstwu tego obiektu).

Je¿eli jednak w miarê rozwoju techniki pojazdy typu promów kos-
micznych uzyskaj¹ mo¿liwoœæ swobodnego (od strony technicznej) po-
ruszania siê tak¿e w przestrzeni powietrznej, wówczas nie wydaje siê, aby
pañstwa by³y sk³onne traktowaæ takie obiekty obce, poruszaj¹ce siê w ich
przestrzeni powietrznej, jako obiekty kosmiczne, ze wszystkimi przywi-
lejami wynikaj¹cymi dla nich z miêdzynarodowego prawa kosmicznego.
Taka sytuacja mog³aby doprowadziæ do nieoczekiwanego impasu prawnego
w dalszym rozwoju mo¿liwoœci korzystania z udoskonalonych wahad³ow-
ców kosmicznych, je¿eli nie dosz³oby po pierwsze – do uzgodnienia wyraŸ-
nego matematycznego rozgraniczenia przestrzeni powietrznej i kosmicznej,
oraz po drugie – okreœlenia ewentualnego zró¿nicowanego charakteru praw-
nego takich pojazdów jako statków powietrznych b¹dŸ te¿ obiektów kos-
micznych, w zale¿noœci od tego, w jakiej czêœci przestrzeni – powietrznej lub
kosmicznej bêd¹ siê one aktualnie znajdowaæ.

Nie ustalono dot¹d i nie ustali siê granicy miêdzy przestrzeni¹ po-
wietrzn¹ i kosmiczn¹, natomiast wydaje siê, ¿e o przysz³ym rozwoju prawa
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lotniczego zdecyduje kryterium nie terytorialne, lecz funkcjonalne, w zwi¹z-
ku z tym mo¿liwe s¹ przepisy wspólne dla lotów w przestrzeni powietrznej
i kosmicznej. Rozwój prawa kosmicznego (space law) wskazuje na to, ¿e
obejmuje ono nie tylko kwestie przelotów, lecz ca³okszta³t dzia³añ ludzkich
w kosmosie.

Je¿eli w zakresie lotów powietrze–kosmos–powietrze zosta³yby przyjête
kryteria funkcjonalne w miejscu terytorialnych (przepisy oderwane od kry-
terium terytorialnego), to oznacza³oby to swego rodzaju ograniczenie za-
kresu suwerennoœci i prawnych konsekwencji suwerennoœci pañstwa
w przestrzeni powietrznej. Mo¿emy tu mówiæ o swoistym prawie do nie-
szkodliwego przelotu w przestrzeni powietrznej podlegaj¹cej suwerennoœci
pañstwa.

Trudnoœci z rozgraniczeniem przestrzeni powietrznej i kosmicznej spo-
wodowa³y praktyczne problemy, w tym niemo¿liwoœæ precyzyjnego usta-
lenia, co w istocie rzeczy decydowaæ ma o kosmicznym charakterze okreœlo-
nej dzia³alnoœci zwi¹zanej z eksploracj¹ czy wykorzystywaniem przestrzeni
ponadziemskiej, jakie cechy specyficzne odró¿niaæ j¹ maj¹ od dzia³alnoœci
nieposiadaj¹cej takiego charakteru, a realizowanej tak¿e w tej przestrzeni.
Trudnoœæ ta wydaje siê nie do pokonania w rzeczywistoœci, czego przy-
k³adem jest kosmiczny wahad³owiec amerykañski (space shuttle). Jak wska-
za³ M. G. Markoff, z mocy prawa pewne dzia³ania mog¹ byæ dozwolone
w przestrzeni powietrznej, a zakazane w przestrzeni pozaatmosferycznej50.
Przestrzeñ kosmiczna teoretycznie nie nale¿y do nikogo, ale w rzeczy-
wistoœci eksploatuje j¹ kilka pañstw51.

Debata nad okreœleniem granicy pomiêdzy suwerennoœci¹ pañstwa
w przestrzeni kosmicznej i pionowym ograniczeniem suwerennoœci pañstwa
przeci¹gnê³a siê na dekady52. Ani Konwencja chicagowska z 1944 roku wraz
z aneksami technicznymi, ani Uk³ad kosmiczny z 1967 r. nie daj¹ ostatecznie
odpowiedzi na pytanie o delimitacjê granicy przestrzeni kosmicznej i po-
wietrznej i nie definiuj¹ samego pojêcia przestrzeni kosmicznej. Niektórzy
badacze, w tym Alex Meyer, uznali, i¿ celem Konwencji chicagowskiej by³o
uregulowanie ¿eglugi powietrznej, a nie przestrzeni kosmicznej. Loty stat-

Pojêcie i zakres prawa kosmicznego 161

50 T.C. Brisibe, State sovereignty and aeronautical public correspondence by satellite, „Journal of Air
Law and Commerce” 2004, vol. 69, nr 4, s. 649-687.

51 P.A. Salin, The new global governance dialogue on international communications and outer space,
[w:] Proceeding of the forty-fourth colloquium on the law of outer space, International Institute of Space
Law of theInternational Astronautical Federation, 1-5 October 2001,Toulouse, France, Toulouse 2001,
s. 181-186.

52 N.H. Apfel, Space law, New York 1988, s. 58-60.



kami powietrznymi ró¿ni¹ siê od lotów statkami kosmicznymi i przepisy
powinny byæ w odniesieniu do nich inne53.

Z uwagi na fakt, i¿ nie ma uzgodnionej delimitacji granicy pomiêdzy
terytorium pañstwa i woln¹ przestrzeni¹ kosmiczn¹, uznano, ¿e pañstwo
samo powinno zdefiniowaæ limity swojej pionowej suwerennoœci. Faktycz-
nie ¿adne pañstwo do tej pory tego nie zrobi³o. Tymczasem delimitacja taka
jest istotna z uwagi na nowe technologie, które umo¿liwiaj¹ ró¿nym
urz¹dzeniom wykonywanie operacji na coraz wy¿szych wysokoœciach. Poza
tym szybki rozwój turystyki kosmicznej i zapewnienie równego dostêpu do
kosmosu wymagaj¹ ustalenia tej granicy54. Wydaje siê, i¿ ustalenie niskiego
limitu pionowej suwerennoœci pozwoli pañstwu pos³uguj¹cemu siê sztucz-
nymi satelitami na wolny dostêp do kosmosu. Jednak¿e nawet w przestrzeni
kosmicznej pañstwa nie mog¹ dzia³aæ ze szkod¹ dla interesów innych
pañstw.

Wysuniêto te¿ twierdzenie, zgodnie z którym œcis³e zdefiniowanie po-
jêcia „przestrzeñ kosmiczna” jest b¹dŸ w ogóle niecelowe i niepotrzebne,
b¹dŸ niemo¿liwe na obecnym etapie rozwoju astronautyki i powinno zostaæ
od³o¿one na dalsz¹ przysz³oœæ, do czasu, kiedy nauka dysponowaæ bêdzie
rozleglejsz¹ wiedz¹ z zakresu kosmicznej technologii, jak równie¿ wiêksz¹
mo¿liwoœci¹ jej praktycznego wykorzystywania. Zgromadzenie Ogólne
ONZ w 1959 roku uzna³o, i¿ kwestia stworzenia definicji nie jest pilna;
dopiero z czasem definicja taka mo¿e siê staæ norm¹ miêdzynarodowego
prawa zwyczajowego. Zgromadzenie zaleci³o jednak komitetowi kosmicz-
nemu „aktywne” prowadzenie prac nad zagadnieniem definicji przestrzeni
pozaatmosferycznej.

W 1967 roku na sesji Naukowo Technicznej COPUOS przyjêto dwa
dokumenty: francuski i kanadyjski. Francuski postulowa³ niezw³oczne pod-
jêcie prac nie tylko nad definicj¹ przestrzeni kosmicznej (sugeruj¹c przy tym
ustalenie, i¿ rozci¹ga siê ona na wysokoœci 80 km nad Ziemi¹), ale równie¿
i nad definicj¹ dzia³alnoœci kosmicznej. Dokument kanadyjski proponowa³
przyjêcie za podstawê wyjœciow¹ do poszukiwania optymalnej formu³y
delimitacji wysokoœci 100 km, odpowiadaj¹cej setnej czêœci odleg³oœci po-
miêdzy równikiem a biegunem (mierzonej wzd³u¿ powierzchni Ziemi), b¹dŸ
wysokoœci 64 km, odpowiadaj¹cej setnej czêœci promienia Ziemi. Delegacja
francuska rozwinê³a swoj¹ wczeœniejsz¹ koncepcjê po³¹czenia definicji
wprowadzaj¹cej terytorialn¹ delimitacjê przestrzeni kosmicznej z definicj¹
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dzia³alnoœci kosmicznej, proponuj¹c okreœlenie tej ostatniej jako wszelkiej
dzia³alnoœci charakteryzuj¹cej siê wysy³aniem w przestrzeñ obiektu prze-
znaczonego do badania lub wykorzystywania w przestrzeni pozaatmo-
sferycznej. Reprezentant Austrii wypowiedzia³ siê za przyjêciem definicji
typu funkcjonalnego, ale bez jednoczesnego dok³adnego ustalania wy-
sokoœci, od której rozpoczyna siê przestrzeñ kosmiczna. Natomiast delegacja
w³oska zmodyfikowa³a swoje dotychczasowe stanowisko, wystêpuj¹c za
przyjêciem do celów delimitacji wysokoœci 100-150 kilometrów. Liczna grupa
delegatów przestrzega³a przed zbyt pospiesznym rozstrzyganiem tego za-
gadnienia.

Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowi³o ostatecznie zleciæ COPUOS
podjêcie studiów nad zagadnieniem definicji przestrzeni pozaatmosfe-
rycznej i sprawa ponownie znalaz³a siê na porz¹dku obrad ONZ55.

Odnoœnie do ustalania granic pomiêdzy przestrzeni¹ powietrzn¹ i kos-
miczn¹ istniej¹ dwie szko³y: funkcjonalistów i spatialistów56. Funkcjonaliœci
(miêdzy innymi Stephan Meyer i N. M. Matte) s¹ przeciwnikami geo-
graficznego podzia³u przestrzeni i uwa¿aj¹, ¿e podstawê podzia³u powinno
stworzyæ miêdzynarodowe prawo lotnicze tylko wed³ug zasiêgu statku
powietrznego. Spatialiœci natomiast uznaj¹ za konieczne dokonanie takiego
podzia³u, gdy¿ problemy przestrzeni powietrznej i kosmicznej s¹ zupe³nie
inne i powinny mieæ oddzielne re¿imy prawne57. Za prekursora metody
funkcjonalnej uznaje siê Martina Lemoine’a, który jeszcze w 1947 roku
uzna³, i¿ prawo lotnicze zawiera normy reguluj¹ce ruch i wykorzystywanie
statków powietrznych, jak równie¿ wynikaj¹ce z nich stosunki, prawo
kosmiczne zaœ odnosiæ siê ma do ¿eglugi w przestrzeni kosmicznej. Roz-
winiêcie teorii funkcjonalnej przyniós³ wyk³ad Rolanda Quadriego z 1959
roku, w którym w³oski uczony stara³ siê wykazaæ, i¿ z punktu widzenia
dzia³alnoœci kosmicznej przestrzenie tworz¹ jedn¹ nieroz³¹czn¹ ca³oœæ, bez
podzia³u na strefy. Przedstawiaj¹c swoje funkcjonalne pojmowanie
zwierzchnictwa terytorialnego, wywodzi³, ¿e dzia³alnoœæ kosmiczna podlega
wy³¹cznie w³adzy pañstwa wysy³aj¹cego obiekt kosmiczny przy jedno-
czesnym wykluczeniu w³adzy pañstw, nad którymi ten obiekt przelatuje.
N. M. Matte znalaz³ siê tak¿e wœród czo³owych zwolenników teorii funkcjo-
nalnej. Wed³ug niego lot kosmiczny czy astronautyczny ma miejsce wtedy,
gdy obejmuje co najmniej jedno zatrzymanie siê gdzie indziej, ani¿eli na
powierzchni Ziemi w celach pokojowych, naukowych lub humanitarnych.
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Pod wp³ywem argumentów spatialistów niektóre pañstwa (na przyk³ad
Rosja) zmieni³y zdanie i równie¿ uzna³y potrzebê delimitacji (wedle pro-
pozycji Rosji z 1979 roku rejon powy¿ej 110 km – licz¹c od poziomu morza –
jest ju¿ przestrzeni¹ kosmiczn¹)58. Wed³ug ZSRR obiekty kosmiczne po-
winny mieæ prawo przelotu ponad terytorium innego pañstwa na wysokoœci
ni¿szej ni¿ 100-110 km ponad poziom morza w celu osi¹gniêcia orbity albo
powrotu na Ziemiê na terytorium pañstwa wynosz¹cego. Propozycjê tê
Rosja podtrzyma³a w 1996 roku. W 2002 roku pojawi³ siê w USA projekt
ustawy o zakazie u¿ywania i rozwijania broni kosmicznej. Projekt zawiera³
miêdzy innymi definicjê kosmosu jako rejonu zaczynaj¹cego siê na wy-
sokoœci 60 km, ale nie zosta³ przyjêty. Teoria Oduntana przewidywa³a
kilkustopniow¹ zasadê suwerennoœci (podobn¹ do projektu Coopera), z limi-
tem suwerennoœci pañstwa na wysokoœci oko³o 88,5 km. Oduntan uzna³, i¿
w celu zapewnienia bezpieczeñstwa pañstwa linia demarkacyjna nie po-
winna byæ za wysoka.

�ród³a prawa kosmicznego

Do Ÿróde³ prawa kosmicznego nale¿y zaliczyæ piêæ traktatów kosmicz-
nych tworz¹cych tzw. „corpus iuris spatialis” oraz wielostronne umowy,
w tym umowy dotycz¹ce stworzenia funkcjonalnych agencji kosmicznych,
takich jak ESA, oraz powo³uj¹ce takie organizacje, jak np. Europejska Agen-
cja £¹cznoœci Satelitarnej (EUTELSAT). �ród³em prawa kosmicznego s¹
tak¿e akty prawne tworzone przez wyspecjalizowane organizacje:
INTELSAT i INMARSAT, EUMETSAT (European Organisation for the
Exploitation of Meteorological Satellites), ARABSAT (Arab Corporation for
Space Communications) oraz INTERSPUTNIK. Organizacje zawieraj¹
umowy z pañstwami oraz innymi organizacjami miêdzynarodowymi. Nie-
które organizacje s¹ szczególnego rodzaju. Wielostronne umowy miêdzy-
narodowe dotycz¹ takich kwestii jak np. ograniczenie zbrojeñ (Limited Test
Ban Treaty z 1963 r.) albo broni nuklearnej (Comprehensive Nuclear Test Ban
Treaty z 1996 r. Do innych umów nale¿¹: Konwencja o zakazie zbrojeñ
i miêdzynarodowej stacji kosmicznej – International Space Station
Agreement z 1976 r. i Konwencja z 1986 r. o wczesnej notyfikacji wypadku
nuklearnego. Konwencja o bezpieczeñstwie nuklearnym wesz³a w ¿ycie
w 1996 r. Tak¿e organizacje regionalne, takie jak Unia Europejska (UE),
rozwijaj¹ swoj¹ politykê w zakresie dzia³alnoœci kosmicznej. W 1961 r.
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Inter-American Bar Association przyjê³o w Bogocie tzw. wielk¹ kartê na
temat kosmosu (ang. Magna Carta of Space) sk³adaj¹c¹ siê z 19 artyku³ów.

Zawierane s¹ tak¿e umowy bilateralne dotycz¹ce kosmosu. Umowy te s¹
g³ównie ograniczane do naukowej i technologicznej wspó³pracy w dzie-
dzinie eksploracji i u¿ycia kosmosu pomiêdzy dwoma pañstwami. Wiêksza
czêœæ tych umów jest podpisywana przez administracyjne i naukowe agen-
cje pañstwowe. Dotycz¹ one spraw takich jak: teledetekcja (remote sensing),
ochrona œrodowiska, wspó³praca misji kosmicznych, meteorologii, wymiana
wykwalifikowanego personelu, wynoszenie satelitów z pañstw trzecich,
instalacja odpowiedniej infrastruktury itp.

Oprócz umów do Ÿróde³ prawa kosmicznego zaliczyæ nale¿y normy
zwyczajowe. Nauka i technologia bardzo szybko zaczê³y siê rozwijaæ, a tra-
dycyjne prawo miêdzynarodowe nie mog³o wype³niæ powsta³ej luki. Trzy
zwyczajowe zasady kosmiczne zosta³y przedstawione w Uk³adzie kosmicz-
nym z 1967 r.59: tj. zakaz zaw³aszczania kosmosu przez pañstwa, wolnoœæ
eksploracji oraz zasada u¿ycia kosmosu. Bêdzie o nich mowa w dalszej czêœci
artyku³u. Po 1967 r. wiele zwyczajów kosmicznych zosta³o skodyfikowanych
w ró¿nych traktatach przyjêtych przez ONZ. Choæ wiele pañstw nie przyjê³o
tych traktatów, s¹ one zobligowane do uznawania tych norm zwyczajowych.
Kolejnym Ÿród³em prawa kosmicznego s¹ ogólne zasady prawa uznane
przez narody cywilizowane. Zasady dotycz¹ takich kwestii, jak eksploracja
i u¿ycie kosmosu, w tym Ksiê¿yca i innych cia³ niebieskich.

Do Ÿróde³ prawa kosmicznego nale¿y tak¿e zaliczyæ jednostronne akty
pañstw. W takich aktach pañstwo nak³ada ogólne normy prawa i obowi¹zki
w swoich relacjach z innymi podmiotami prawa miêdzynarodowego. Choæ
art. 38 Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoœci (MTS) nie wyró¿nia
tych aktów jako Ÿróde³ prawa, nie oznacza to, i¿ takie akty nie mog¹
spowodowaæ powstania przepisów z zakresu prawa kosmicznego. Istniej¹
ró¿ne kategorie unilateralnych aktów: akty jurysdykcyjne, akty konferencji
i organizacji miêdzynarodowych. Akty unilateralne mog¹ byæ odzwier-
ciedlone w prawie krajowym albo mog¹ byæ aktami administracyjnymi,
które stanowi¹ wa¿ny element w procesie tworzenia traktatów (np. dekla-
racje pañstw na temat pokojowego u¿ycia kosmosu). W wielu przypadkach
unilateralne akty pañstw konstytuuj¹ akty w miêdzynarodowym prawie
kosmicznym, nawet jeœli stanowi¹ tylko czêœæ prawa zwyczajowego, dla
których by³y precedensami.

Rezolucje miêdzynarodowych organizacji mog¹ tak¿e pos³u¿yæ jako
Ÿród³o przepisów miêdzynarodowego prawa kosmicznego w ró¿ny sposób.
Po pierwsze mog¹ stanowiæ natychmiastowy albo ostateczny krok w ewo-
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lucji regu³ zwyczajowych dotycz¹cych kosmosu (np. zakaz zaw³aszczania
kosmosu pochodz¹cy z Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjed-
noczonych w sprawie wspó³pracy miêdzynarodowej w dziedzinie pokojo-
wego wykorzystywania przestrzeni kosmicznej z 1961 r.). Ta zasada zosta³a
póŸniej w³¹czona do Uk³adu kosmicznego z 1967 r. W rezolucji z 1962 r.
o prawach rz¹dz¹cych kosmosem i dzia³alnoœci kosmicznej zawarto prze-
pisy, które póŸniej sta³y siê prawem traktatowym. Ponadto rezolucje Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ mog¹ manifestowaæ uznanie pewnych praw
przez pañstwa cz³onkowskie, takie jak zasady u¿ycia sztucznych satelitów
dla bezpoœredniego przekazu radiowo-telewizyjnego z 1982 r., rezolucja
o teledetekcji z 1986 r., czy rezolucja z 1992 r. o u¿yciu Ÿróde³ broni
nuklearnych w kosmosie. Przyczyniæ siê one mog¹ do sformowania zasady
zwyczajowej albo s¹ dowodem, i¿ zwyczaj zawsze powstaje, jeœli rezolucje
zosta³y przyjête przez wiêkszoœæ albo bez opozycji. Rezolucje mog¹ przy-
czyniæ siê do stworzenia mechanizmu kontroli zastosowania przez pañstwa
zasad i przyspieszyæ stworzenie prawa zwyczajowego.

Tak¿e rola prawników w rozwoju prawa kosmicznego jest znacz¹ca. Po
pierwsze prawnicy analizuj¹ fakty i wydaj¹ opinie, w tym konkluzje na
temat wi¹¿¹cych regu³ zwyczajowych i trendów w ewolucji prawa. Po
drugie zawsze dzia³alnoœæ prawników ma charakter uzupe³niaj¹cy, pole-
gaj¹cy na interpretacji prawa. Po trzecie wa¿n¹ funkcj¹ jest przekonywanie
pañstw do przyjêcia albo zmiany praktyki w ich relacjach z innymi cz³on-
kami miêdzynarodowej spo³ecznoœci. Prawnicy pe³ni¹ tak¿e rolê oceniaj¹c¹
i wspomagaj¹c¹ prace trybuna³ów i s¹dów.

Z pewnoœci¹ liczba Ÿróde³ prawa bêdzie ros³a. Wydaje siê, i¿ na obecnym
etapie rozwoju prawa kosmicznego znaczna czêœæ nowych Ÿróde³ prawa
bêdzie pochodziæ z sektora prywatnego, co zmieni charakter miêdzynaro-
dowego prawa kosmicznego z publicznego na mieszany, tj. o naturze
publiczno-prawnej60. Coraz nowoczeœniejsze technologie telekomunika-
cyjne wskazuj¹ na to, i¿ rozwój prawa kosmicznego bêdzie nadal postêpowa³
w szybkim tempie, co spowoduje, i¿ zaistnieje potrzeba stworzenia nowych
przepisów krajowych i miêdzynarodowych61.
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Najwa¿niejsze traktaty kosmiczne

Uk³ad kosmiczny z 1967 r.

Uk³ad ustanawia zasadê wolnoœci przestrzeni kosmicznej. Potwierdza
on, ¿e przestrzeñ kosmiczna, ³¹cznie z Ksiê¿ycem i innymi cia³ami nie-
bieskimi, nie podlegaj¹ w ¿aden sposób zaw³aszczeniu oraz podkreœla, i¿
eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej (pojêcia niezdefinio-
wane w traktacie) powinny s³u¿yæ dobru ca³ej ludzkoœci (Common Heritage
of Mankind – CHM – wspólne dziedzictwo ludzkoœci). Przestrzeñ kos-
miczna, ³¹cznie z Ksiê¿ycem i innymi cia³ami niebieskimi, jest wolna dla
badañ i u¿ytkowania przez wszystkie pañstwa bez jakiejkolwiek dyskry-
minacji, na zasadzie równoœci i zgodnie z prawem miêdzynarodowym.
Ksiê¿yc i inne cia³a niebieskie zosta³y uznane jako terra communis. Uk³ad nie
okreœla dok³adnej granicy miêdzy przestrzeni¹ powietrzn¹ a kosmiczn¹, lecz
ustanawia podstawy miêdzynarodowego prawa kosmicznego. Pañstwa
strony Uk³adu ponosz¹ odpowiedzialnoœæ miêdzynarodow¹ za swoj¹
dzia³alnoœæ w przestrzeni kosmicznej, ³¹cznie z Ksiê¿ycem i innymi cia³ami
niebieskimi, niezale¿nie od tego, czy jest ona prowadzona przez instytucje
rz¹dowe lub pozarz¹dowe, czy osoby prawne, jak równie¿ za zapewnienie
zgodnoœci tej dzia³alnoœci z postanowieniami Uk³adu. Dzia³alnoœæ taka wy-
maga upowa¿nienia i sta³ego nadzoru ze strony danego pañstwa strony.

Uk³ad o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie
obiektów wypuszczonych w przestrzeñ kosmiczn¹ z 1968 r.62

Traktat stanowi o sposobie postêpowania pañstw w sytuacji, kiedy
za³oga statku kosmicznego uleg³a wypadkowi lub znajduje siê w niebez-
pieczeñstwie, lub dokona³a przymusowego lub niezamierzonego l¹dowania.
Przewiduje tak¿e dzia³ania poszukiwawcze w celu odzyskania obiektu lub
jego czêœci sk³adowych.

Konwencja o miêdzynarodowej odpowiedzialnoœci za szkody wyrz¹dzone
przez obiekty kosmiczne z 1972 r.63

Traktat dotyczy odpowiedzialnoœci cywilnej pañstw za szkody powsta³e
w wyniku operacji kosmicznych. Zobowi¹zuje m.in. pañstwo wynosz¹ce
obiekt do zap³acenia odszkodowania za szkodê, któr¹ jego obiekt kosmiczny
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wyrz¹dzi³ na powierzchni Ziemi lub statkowi powietrznemu w locie na
zasadach odpowiedzialnoœci absolutnej. Przewiduje tak¿e odpowiedzialnoœæ
solidarn¹, regresy oraz zwolnienia od odpowiedzialnoœci (np. w sytuacji,
kiedy pañstwo wynosz¹ce udowodni, i¿ szkoda wynik³a w ca³oœci albo
w czêœci z ra¿¹cego niedbalstwa lub czynu b¹dŸ zaniechania drugiej strony).
Traktat wy³¹cza odpowiedzialnoœæ pañstwa z odpowiedzialnoœci absolutnej
pod warunkiem, i¿ powsta³a ona z ra¿¹cego niedbalstwa albo umyœlnej
omy³ki pañstwa skar¿¹cego albo jego obywateli.

Konwencja o rejestracji obiektów wyniesionych w przestrzeñ kosmiczn¹
z 1975 r.64

Traktat dotyczy obowi¹zku rejestracji obiektów kosmicznych wyno-
szonych w kosmos. Rejestr obowi¹zane jest prowadziæ ka¿de pañstwo
wynosz¹ce obiekty, przekazuj¹c wszelkie wymagane informacje Sekreta-
rzowi Generalnemu ONZ.

Uk³ad o Ksiê¿ycu z 1979 r.65

Traktat dotyczy nie tylko Ksiê¿yca, ale i innych cia³ niebieskich we-
wn¹trz systemu s³onecznego, z wy³¹czeniem Ziemi, chyba ¿e wejd¹ w ¿ycie
specjalne nomy prawne w odniesieniu do któregoœ z tych cia³ niebieskich.
Wszelka dzia³alnoœæ na Ksiê¿ycu, ³¹cznie z jego badaniem i wykorzys-
tywaniem, ma byæ prowadzona zgodnie z prawem miêdzynarodowym,
w szczególnoœci z Kart¹ Narodów Zjednoczonych i przy uwzglêdnianiu
Deklaracji zasad prawa miêdzynarodowego dotycz¹cych przyjaznych sto-
sunków i wspó³dzia³ania miêdzy pañstwami z 1970 r., w interesie utrzy-
mania miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa oraz z uwzglêdnieniem
interesu innych pañstw. Pañstwa s¹ zobowi¹zane informowaæ Sekretarza
Generalnego ONZ, jak równie¿ miêdzynarodow¹ spo³ecznoœæ naukow¹
o ich dzia³alnoœci dotycz¹cej badania i wykorzystywania Ksiê¿yca. Ksiê¿yc
i jego zasoby naturalne stanowi¹ wspólne dziedzictwo ludzkoœci, co znajduje
wyraz w postanowieniach Uk³adu. Re¿im miêdzynarodowy ma na celu
uporz¹dkowanie i bezpieczne zapewnienie wydajnoœci naturalnych zaso-
bów Ksiê¿yca, racjonalne zarz¹dzanie tymi zasobami oraz sprawiedliwe
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64 Dz. U z 1979 r. Nr 5, poz. 22
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Jorku z dnia 18 grudnia 1979 r. (Konwencja przyjêta na mocy rezolucji 34/68 Zgromadzenia
Ogólnego Narodów Zjednoczonych z 5 grudnia 1979 r.), P. Durys, F. Jasiñski, Wybór aktów
prawnych do nauki miêdzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego, Warszawa 1999, s. 305.



rozdzielenie pomiêdzy wszystkie pañstwa strony Uk³adu korzyœci, jakie
przynosiæ bêd¹ te zasoby.

Podsumowanie

Z uwagi na coraz wiêcej bie¿¹cych problemów praktycznych, takich jak
satelity geostacjonarne, turystyka kosmiczna, zanieczyszczenie kosmosu,
prawo w³asnoœci intelektualnej, komercjalizacja i prywatyzacja sektora us³ug
kosmicznych, metody obserwacyjne Ziemi (ang. remote sensing), nawigacja
satelitarna (maj¹ca bardzo du¿e znaczenie m.in. dla lotnictwa cywilnego)
oraz miêdzynarodowe stacje kosmiczne, (odpowiedzialnoœæ karna pañstw)
powstaje szereg pytañ i wyzwañ dla organizacji kosmicznych dotycz¹cych
nowego kszta³tu prawa kosmicznego, w tym ewentualnych modyfikacji
istniej¹cych przepisów miêdzynarodowych dotycz¹cych kosmosu (prawa
przestrzeni – space law).

Mo¿na ju¿ jednak z pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e nie jest to tylko prawo
lotów kosmicznych i astronautyczne, lecz prawo akceptuj¹ce ca³okszta³t
stosunków prawnych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ w kosmosie i na cia³ach
niebieskich.

THE CONCEPT AND SCOPE OF SPACE LAW

S u m m a r y

Space law is a fledgeling discipline taught in many Polish and foreign uni-
versities as part of public international law. Already after 1957, that is, the maiden
voyage of the Sputnik, a need arose to define a new province of law. The emerg-
ing concepts were rested on the law on supra-atmospheric flights (hence the new
law came to be referred to as: „astronautical law”, „aviation and astronautical
law,” „interplanetary law”) and the law on activities in the supra-atmospheric
space, including the Moon and other celestial bodies („space law”, „law of the
space”). In both cases there is an element of flights and the problem of combining
or separating such specific flights. Given the mounting interest in space explora-
tion, the new discipline began to expand rapidly; this is seen in the number of
global (for example, COPOUS) and regional (for example, ESA) organizations
tackling various space problems. Over time, a series of space-related treaties and
resolutions have been issued as well as local regulations.

It soon transpired that the progress of space technology had surpassed the
legislators’ expectations. New practical issues have emerged, for instance, related
to geostationary satellites, space tourism, space pollution, intellectual property
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rights, commercialization and privatization of the space services sector, remote
sensing, or satellite navigation. Consequently, space organizations need to re-
spond to many issues and challenges in seeking a new formula of space law. The
new law covers not only space flight, but the whole range of legal relations aris-
ing from and in connection with space-based activities.

ÏÎÍßÒÈÅ È ÎÁËÀÑÒÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

P å ç þ ì å

Êîñìè÷åñêîå ïðàâî ÿâëÿåòñÿ ìîëîäîé äèñöèïëèíîé, êîòîðîå âî ìíîãèõ ïî-
ëüñêèõ è çàðóáåæíûõ óíèâåðñèòåòàõ ïðåïîäàþò â ðàìêàõ ïðåäìåòà – Ìåæäóíà-
ðîäíîå ïóáëè÷íîå ïðàâî. Òîëüêî ïîñëå 1957 ãîäà, òî åñòü ïîñëå çàïóñêà ïåðâî-
ãî ñïóòíèêà ïîÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòü îïðåäåëåíèÿ íîâîé îáëàñòè ïðàâà.
Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ êîíöåïöèè, îñíîâàííûå íà ïðàâå ïîëåòîâ
â çààòìîñôåðíîì ïðîñòðàíñòâå (îòñþäà è ïîÿâëÿþòñÿ îïðåäåëåíèÿ íîâîé îá-
ëàñòè ïðàâà êàê: «àñòðîíàâòè÷åñêîå ïðàâî», «àâèàöèîííî-àñòðîíàâòè÷åñêîå»,
«ìåæïëàíåòíîå ïðàâî»), à òàêæå íà ïðàâå êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â çààò-
ìîñôåðíîì ïðîñòðàíñòâî, âêëþ÷àÿ Ëóíó è äðóãèå íåáåñíûå òåëà («êîñìè÷åñ-
êîå ïðàâî», „ïðîñòðàíñòâåííîå ïðàâî”). Â îáîèõ ñëó÷àÿõ ïðèñóòñòâóåò ýëåìåíò
ïîëåòîâ è ïðîáëåìà èõ ðàçãðàíè÷åííîé èëè îáúåäèíåííîé òðàêòîâêè. Ó÷èòû-
âàÿ âîçðàñòàþùèé èíòåðåñ ê êîñìîñó, íîâàÿ äèñöèïëèíà ñòàëà áûñòðî ðàçâè-
âàòüñÿ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò, ñðåäè ïðî÷åãî, âîçðàñòàþùåå ÷èñëî îðãàíèçà-
öèé, çàíèìàþùèõñÿ êîñìîñîì íà ãëîáàëüíîì (Êîìèòåò ïî èñïîëüçîâàíèþ
êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà â ìèðíûõ öåëÿõ) è ðåãèîíàëüíîì óðîâíå (Åâðîïåé-
ñêîå Êîñìè÷åñêîå Àãåíòñòâî). Òàê ñòàë ôîðìèðîâàòüñÿ ðÿä êîñìè÷åñêèõ
òðàêòàòîâ è ðåçîëþöèé, à òàêæå ïðàâîâûå íîðìû íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå.

Î÷åíü ñêîðî ñòàëî ÿñíî, ÷òî ðàçâèòèå êîñìè÷åñêîé òåõíèêè ïðåâçîøëî
îæèäàíèÿ çàêîíîäàòåëåé. Ïîÿâèëèñü íîâûå ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû, ñâÿçàí-
íûå ñ ãåîñòàöèîíàðíûìè ñïóòíèêàìè, êîñìè÷åñêèì òóðèçìîì, çàãðÿçíåíèåì
êîñìîñà, ïðàâîì èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, êîììåðöèàëèçàöèåé è ïðè-
âàòèçàöèåé â ñåêòîðå êîñìè÷åñêèõ óñëóã, òåëåäåòåêöèè è ñïóòíèêîâîé íàâèãà-
öèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåò ðÿä âîïðîñîâ è âûçîâîâ êîñìè÷åñêèì îðãàíèçà-
öèÿì ïî ðàçðàáîòêå íîâûõ ôîðì êîñìè÷åñêîãî ïðàâà. Íîâîå ïðàâî êàñàåòñÿ íå
òîëüêî ïðîáëåì êîñìè÷åñêèõ ïîëåòîâ, íî è âñåõ ïðàâîâûõ îòíîøåíèé,
ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ â êîñìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå.
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TOMASZ RAKOCZY* 0

NIEOBECNOŒÆ UCZESTNIKÓW ZAWARCIA

ZWI¥ZKU MA£¯EÑSKIEGO W ROZUMIENIU

PRAWA POLSKIEGO I KANONICZNEGO

Zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego jest wydarzeniem niezwykle donios-
³ym i prze¿ywanym przez nupturientów z du¿ym zaanga¿owaniem emocjo-
nalnym. St¹d troska o obecnoœæ na uroczystoœci wa¿nych dla nich osób.
Tymczasem ustawodawca na rzecz patrzy zdecydowanie z wiêkszym ch³o-
dem emocjonalnym. Zarówno prawo polskie, jak i kanoniczne, prezentuj¹
konsensualn¹ koncepcjê ma³¿eñstwa, które powstaje przez wyra¿enie zgo-
dy, czy te¿ z³o¿enie oœwiadczeñ o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³¿eñski. Oba
systemy dla powstania tej wyj¹tkowej wspólnoty przewiduj¹ obecnoœæ
innych osób, która powoduje, ¿e wypowiedziana zgoda jest prawnie sku-
teczna.

Nasuwa siê pytanie, jakie osoby bior¹ udzia³ w tym wydarzeniu i czy
obecnoœæ wszystkich tych wa¿nych postaci jest konieczna do spowodowania
skutku zawarcia ma³¿eñstwa? Czy absencja którejœ z nich, tym bardziej, jeœli
jest usprawiedliwiona, niweczy zawarcie ma³¿eñstwa, a mo¿e jest jedynie
konieczna relatywnie? Warto wiêc te sytuacje przeanalizowaæ. Zarówno
prawo kanoniczne, jak i polskie, normuje obecnoœæ: samych nupturientów;
osoby, która odbiera oœwiadczenie stron; a tak¿e œwiadków. Nale¿y wiêc
przeœledziæ, czy mo¿liwa jest absencja któregoœ z uczestników tego wy-
darzenia, i w jaki sposób rzutuje ona na zawarcie ma³¿eñstwa. To rozwa¿anie
nale¿y zbudowaæ na fakcie istnienia dwóch sposobów zawarcia ma³¿eñstwa,
znanych obu systemom prawnym, chocia¿ ró¿nie nazywanych: zwyczajnym
oraz nadzwyczajnym.

S T U D I A P R A W N I C Z E K U L
3-4 (47-48) 2011

0* Ks. dr hab., prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II.



1. Nieobecnoœæ nupturienta

Chocia¿ wydaje siê ma³o realne, aby nupturient móg³ byæ nieobecny na
w³asnym œlubie, to jednak tak¹ sytuacjê przewiduj¹ oba systemy prawne.
Oba zgodnie uznaj¹, ¿e zawarcie ma³¿eñstwa mo¿e odbywaæ siê przez
pe³nomocnika. Tym samym wskazuj¹, ¿e nie jest konieczna obecnoœæ „sa-
mego zainteresowanego” w tym wa¿nym momencie.

1.1. Prawo polskie

Prawo polskie w art. 1 KRO1 stoi na zasadzie jednoczesnej obecnoœci
nupturientów podczas zawarcia ma³¿eñstwa. Wskazany przepis prawny
normuje okolicznoœci konstytutywne do zawarcia ma³¿eñstwa, których brak
skutkuje konsekwencj¹ matrimonium non existens. Wskazana przes³anka ma
charakter koniecznej, ale i wystarczaj¹cej2. Nie mo¿na domagaæ siê zatem
wiêcej, ni¿ stanowi prawo. W szczególnoœci wiêc nie mo¿na domagaæ siê jako
przes³anki koniecznej obecnoœci osobistej nupturientów, chocia¿ w doktry-
nie wskazuje siê, ¿e powinna ona wyst¹piæ. Ten postulat p³ynie z racji na
donios³oœæ wydarzenia3 i weryfikacjê zgodnoœci oœwiadczeñ nupturientów4.

Obecnoœci jednoczesnej nie niweczy wiêc brak obecnoœci osobistej. Taki
stan rzeczy otwiera mo¿liwoœæ zawarcia ma³¿eñstwa przez pe³nomocnika,
o czym stanowi art. 6 KRO. Prawo polskie ogranicza jednak wybór takiej
mo¿liwoœci, bo domaga siê dla jej zaistnienia wa¿nych powodów. Nie ma
wiêc równoprawnoœci obu tych sposobów. KRO zdecydowanie preferuje
zawarcie ma³¿eñstwa w obecnoœci osobistej.

Prawodawca poœrednio ograniczy³ mo¿liwoœæ zbyt ³atwego wyboru
zawarcia ma³¿eñstwa przez pe³nomocnika poprzez inne unormowania. Po
pierwsze, odst¹pi³ od zasady zawarcia ma³¿eñstwa w miejscu w³aœciwym ze
wzglêdu na zamieszkanie jednego z nupturientów (chocia¿ przed noweli-
zacj¹ KRO nie obowi¹zywa³a ona bezwzglêdnie) i unormowa³ zasadê o do-
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1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy, Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59
z póŸn. zm. (dalej jako KRO).

2 A. Czajkowska, Zawieranie ma³¿eñstw i akt ma³¿eñstwa, [w:] A. Czajkowska, E. Pachniewska,
Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2002,
s. 128.

3 Z. Jancewicz przywo³uj¹c stanowisko J. Ignatowicza, uwa¿a, ¿e zawarcie ma³¿eñstwa co
do zasady wymaga obecnoœci osobistej nupturientów i ¿e nie podlega dyskusji to, ¿e ma ono
charakter bardzo osobisty, zob. Z. Jancewicz, Instytucja uniewa¿nienia ma³¿eñstwa w prawie
polskim, Stalowa Wola 2008, s. 128.

4 T. Smyczyñski, Prawo rodzinne i opiekuñcze, Warszawa 2009, s. 29.



wolnoœci wyboru USC przez nich samych5. Z tej racji nie uznaje siê nawet
choroby, inwalidztwa czy znacznej odleg³oœci jako przes³anki do odst¹pienia
od wymogu obecnoœci osobistej6. Przyjmuje siê tym samym, ¿e nupturienci
bêd¹ mogli wybraæ dogodny dla siebie USC, którego w³aœciwoœæ miejscowa
zniweluje przeszkodê wywo³an¹ brakiem zdrowia. Inn¹ racj¹, jaka wydaje
siê wchodziæ jeszcze w grê, jest zamieszkanie za granic¹ jednego
z nupturientów, po³¹czone z niemo¿liwoœci¹ przyjazdu do kraju. Takie
uzasadnienie „wa¿nego powodu”, wymagane przez KRO, tak¿e okazuje siê
sporne, na co mog¹ wskazywaæ niektóre orzeczenia S¹du Najwy¿szego7.
Rodzi siê wiêc pytanie o to, czy mo¿liwoœæ zawarcia ma³¿eñstwa przez
pe³nomocnika nie jest w praktyce norm¹ martw¹?

Po wtóre, KRO przewiduje mo¿liwoœæ zawarcia ma³¿eñstwa poza loka-
lem USC, ze s³usznych racji. Jak wskazuje siê, zawarcie ma³¿eñstwa poza
lokalem USC mo¿e zaistnieæ w przypadku pobytu w szpitalu, w wiêzieniu,
domu opieki spo³ecznej, je¿eli ³¹czy siê z chorob¹ lub niedo³ê¿noœci¹, czy
nawet w domu nupturienta, o ile jego choroba jest rzeczywiœcie ciê¿ka.
Natomiast przyczyny uzasadnionej nie stanowi proœba stron o zawarcie
ma³¿eñstwa w balonie, na statku czy w samolocie Zdaniem doktryny musi
spotkaæ siê ona z odmow¹8. Jak wynika z konstrukcji tej instytucji prawnej,
zawarcie ma³¿eñstwa poza lokalem USC jest bardziej preferowane, ni¿
zawarcie ma³¿eñstwa przez pe³nomocnika, bo w pierwszym przypadku
prawodawca domaga siê zaistnienia przyczyn uzasadnionych9, a w drugim
wa¿nych powodów10. Druga kategoria wydaje siê bardziej wymagaj¹ca, ni¿
pierwsza.
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5 Zob. art. 12 ust. 1; art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1986 r. Prawo o aktach stanu
cywilnego, tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z póŸn. zm (dalej jako PrASC). Nowelizacja
ustawy wesz³a w ¿ycie w dniu 14 listopada 1998. Wczeœniej, chocia¿ obowi¹zywa³a w³aœciwoœæ
terytorialna, to tak¿e mo¿na by³o, za zgod¹ kierownika USC, zawrzeæ ma³¿eñstwo w innym
USC, Zob. E. Pachniewska, W³aœciwoœæ miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego, [w:]
A. Czajkowska, E. Pachniewska, dz. cyt., s. 37.

6 Zob. T. Smyczyñski, dz.cyt., s. 29.
7 Problem zaistnienia wa¿nych powodów, które usprawiedliwiaj¹ zgodê s¹du na zawarcie

ma³¿eñstwa przez pe³nomocnika poruszy³ Z. Jancewicz. Wskazuje on, ¿e doktryna, jak i orzecz-
nictwo s¹ zgodne co do tego, ¿e taka zgoda mo¿e zostaæ wydana w sytuacji, gdy nupturienci
zamieszkuj¹ w ró¿nych krajach. Istota problemu natomiast le¿y w odpowiedzi na pytanie
o stopieñ trudnoœci w zwi¹zku z pokonaniem tej bariery i przyjazdem jednego z nupturientów
do miejsca przebywania drugiego. Autor wskazuje na dwie wypowiedzi S¹du Najwy¿szego
w tym przedmiocie, które wydaj¹ siê podawaæ sprzeczne ze sob¹ rozstrzygniêcia, zob.
Z. Jancewicz, „Braki” pe³nomocnictwa do zawarcia ma³¿eñstwa jako podstawa do uniewa¿nienia ma³¿eñ-
stwa, „Przegl¹d Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 1, s. 25-26.

8 A. Czajkowska, dz. cyt., s. 164.
9 Zob. art. 58 p. 3 PrASC.

10 Zob. art. 6 §1 KRO.



Po trzecie, w rozwa¿aniu mo¿liwoœci zawarcia ma³¿eñstwa przez pe³no-
mocnika warto zaznaczyæ, ¿e stanowi ono doœæ ryzykowne narzêdzie praw-
ne. Udowodnienie braku pe³nomocnictwa lub jego istotnych wad stanowi
przes³ankê do uniewa¿nienia ma³¿eñstwa11. Tym bardziej wiêc wydaje siê
s³uszne, ¿e stanowi ono rozwi¹zanie absolutnie „awaryjne”.

1.2. Prawo kanoniczne

Jak stanowi kan. 1104 §1 KPK12, do wa¿noœci zawarcia ma³¿eñstwa
wymaga siê równoczesnej obecnoœci nupturientów. Przy czym, jak wskazuje
siê w przywo³anej normie prawnej, owa obecnoœæ mo¿e byæ osobista lub
dokonaæ siê przez pe³nomocnika. Prawodawca nie wskazuje na preferencjê
obecnoœci osobistej, tym niemniej w doktrynie panuje przekonanie, ¿e
zawarcie ma³¿eñstwa przez pe³nomocnika jest wyj¹tkowe13 lub ¿e jest mo¿li-
woœci¹ jedynie dopuszczon¹14. Jeœli w grê wchodzi³oby „czyste ma³¿eñstwo
kanoniczne”, czyli niemaj¹ce wywo³aæ skutków w prawie polskim, to sprawa
jest mniej skomplikowana, poniewa¿ wystarczaj¹ce jest pisemne pe³nomoc-
nictwo za uprzedni¹ zgod¹ ordynariusza miejscowego15 i przy spe³nieniu
jednego z wielu wymagañ do wa¿noœci pe³nomocnictwa16. Zgoda ordy-
nariusza miejscowego wymagana jest wiêc do godziwoœci zawarcia ma³¿eñ-
stwa, natomiast warunki czyni¹ce zadoœæ wa¿noœci pe³nomocnictwa mo¿e
wype³niæ sama strona ma³¿eñstwa poprzez zadbanie, aby dokument by³
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11 Zob. Z. Jancewicz, „Braki” pe³nomocnictwa..., s. 21-32.
12 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, Kodeks

Prawa Kanonicznego. Przek³ad polski zatwierdzony przez Konferencjê Episkopatu Polski,
Pallottinum 1984.

13 Zob. W. Góralski, Koœcielne prawo ma³¿eñskie, Warszawa 2006, s. 219.
14 „Ustawodawca – potwierdzaj¹c poprzedni¹ regulacjê i powodowany uzasadnionymi

racjami duszpasterskimi, miêdzy innymi wzrastaj¹c¹ skal¹ przemieszczania siê ludzi – do-
puszcza ma³¿eñstwo zawierane za poœrednictwem pe³nomocnika, zwa¿ywszy i¿ zastêpuje on,
jako przedstawiciel, fizyczn¹ obecnoœæ nupturienta, dziêki czemu prawnie zachowana zostaje
jednoœæ czasu i miejsca aktu zgody”, P. J. Viladrich, Komentarz do kan. 1105, [w:] P. Majer (red.),
Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Edycja polska na podstawie wydania hiszpañskiego, Kraków
2011, s. 831-832.

15 Zob. kan. 1071 §1 pkt 7 KPK: „Poza wypadkiem koniecznoœci, nie mo¿na bez zezwolenia
ordynariusza miejsca asystowaæ przy: ma³¿eñstwie zawieranym przez pe³nomocnika, o czym
mowa w kan. 1105”.

16 Zob. kan. 1105 §2 KPK: „Pe³nomocnictwo, aby by³o wa¿ne, powinno byæ podpisane przez
osobê zlecaj¹c¹ i ponadto przez proboszcza lub ordynariusza miejsca, w którym wystawia siê
pe³nomocnictwo, albo przez kap³ana delegowanego przez jednego z nich, albo przynajmniej
przez dwóch œwiadków, lub te¿ winno byæ sporz¹dzone w formie autentycznego dokumentu,
zgodnie z wymogami prawa pañstwowego”; kan. 1071§ 1 KPK: „Poza wypadkiem koniecznoœci,
nie mo¿na bez zezwolenia ordynariusza miejsca asystowaæ przy: 7. ma³¿eñstwie zawieranym
przez pe³nomocnika, o czym mowa w kan. 1105”.



nale¿ycie zredagowany i zaopatrzony minimum w podpisy dwóch œwiad-
ków. Prawodawca kanoniczny nie zajmuje siê rozstrzyganiem, kiedy taka
forma zawarcia ma³¿eñstwa mo¿e mieæ miejsce. Nie wskazuje, czy wymaga
siê zajœcia przyczyny s³usznej, czy powa¿nej. Wydaje siê, ¿e pojawia siê
w tym miejscu istotna luka prawna, która powinna byæ uzupe³niona, jeœli nie
przez prawodawcê powszechnego, to przynajmniej przez partykularnego.

Po wejœciu w ¿ycie Konkordatu polskiego, na podstawie Uchwa³y Kon-
ferencji Episkopatu Polski, która uzyska³a aprobatê Stolicy Apostolskiej dnia
29 paŸdziernika 1998 r., postanowiono, ¿e zawarcie ma³¿eñstwa jedynie
kanonicznego, czyli bez skutków w prawie polskim, mo¿e odbywaæ siê za
zgod¹ ordynariusza miejsca i musi nale¿eæ do wyj¹tków17. Tym bardziej wiêc
mniejsze wymagania prawa kanonicznego musz¹ ust¹piæ wymaganiom
KRO. Pos³u¿enie siê wiêc jedynie pe³nomocnictwem kanonicznym spo-
woduje to, ¿e kierownik USC nie sporz¹dzi aktu zawarcia ma³¿eñstwa.
W przypadku ma³¿eñstwa, które mia³oby wywrzeæ skutki w prawie polskim,
konieczne jest otrzymanie w³aœciwego zezwolenia s¹du polskiego (rejo-
nowego).

Pe³nomocnictwo jest doœæ kruch¹ konstrukcj¹ w prawie kanonicznym,
bo jak stanowi siê w kan. 1105 §4 KPK: „Jeœli zleceniodawca, przed za-
warciem ma³¿eñstwa w jego imieniu, odwo³a³ upowa¿nienie lub popad³
w chorobê umys³ow¹, ma³¿eñstwo jest niewa¿ne, chocia¿by pe³nomocnik
lub druga strona o tym nie wiedzieli”.

2. Nieobecnoœæ osoby odbieraj¹cej oœwiadczenie stron

Osob¹, która odbiera oœwiadczenia nupturientów w prawie polskim, jest
kierownik USC. Takie same kompetencje ma jego zastêpca, a za granic¹ -
konsul. W prawie kanonicznym stanowi siê o asystowaniu przy zawarciu
ma³¿eñstwa przez odpowiedniego duchownego, który musi posiadaæ ku
temu dodatkow¹ w³adzê, nazywan¹ upowa¿nieniem. Nie ka¿da osoba
duchowna cieszy siê tak¹ kwalifikacj¹. Jej brak ma istotne znaczenie dla
zawieranego ma³¿eñstwa.
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17 Pkt 3 Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 22 paŸdziernika 1998 dotycz¹cej
ma³¿eñstwa konkordatowego, Biuletyn Prasowy KAI 90 (1998): „Wierni Koœcio³a katolickiego
w Polsce, zawieraj¹cy ma³¿eñstwo kanoniczne, maj¹ obowi¹zek uzyskania dla niego skutków
cywilnych, zapewnionych w Konkordacie (art. 10). Bez zgody Ordynariusza miejsca nie wolno
zatem asystowaæ przy ma³¿eñstwach nupturientów, którzy nie chc¹, by ich ma³¿eñstwo wy-
wiera³o skutki w prawie polskim. Ordynariusz miejsca mo¿e zezwoliæ na zawarcie ma³¿eñstwa
bez skutków cywilnych tylko w wyj¹tkowych przypadkach z wa¿nych powodów pastoralnych
(por. kan. 1071 §1 n. 2 KPK)”, tekst za: J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin
1999, s. 369-375.



2.1. Prawo polskie

Obecnoœæ kierownika USC jest przes³ank¹ konieczn¹ do zawarcia
ma³¿eñstwa, wynikaj¹c¹ z analizy art. 1 KRO18. Jego nieobecnoœæ skutkuje
powstaniem matrimonum non existens. Wydaje siê wiêc, ¿e próba poszuki-
wania innych unormowañ, umo¿liwiaj¹cych zawarcie ma³¿eñstwa z po-
miniêciem tej osoby, jest daremna.

Z racji jednak na za³o¿enia poczynione we wstêpie niniejszego opraco-
wania, nale¿y zbadaæ unormowania prawa polskiego dotycz¹ce sytuacji
bezpoœrednio zagra¿aj¹cej ¿yciu, uregulowanej w art. 9 §1 KRO. Prawo-
dawca nie zdefiniowa³ jednak tej okolicznoœci, dlatego te¿ trzeba pos³u¿yæ siê
sugestiami wskazywanymi w doktrynie.

Tê sytuacjê opisuje poœrednio A. Czajkowska, rozwa¿aj¹c, jak powinno
wygl¹daæ postêpowanie kierownika USC wezwanego nawet nie z lokalu
USC, ale (jak mo¿na wywnioskowaæ z zarysowanej sytuacji) ze swojego
domu prywatnego. Autorka uwa¿a, ¿e stan bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia
móg³by mieæ miejsce, gdyby nupturient przebywa³ w szpitalu, bêd¹c w sta-
nie krytycznym19. Jak wynika z istniej¹cego stanu prawnego, zawarcie
ma³¿eñstwa z pominiêciem organu administracji jest niemo¿liwe. Kierownik
USC lub jego zastêpca czy konsul w takiej sytuacji jest konieczny.
Nupturienci nie mog¹ wyraziæ oœwiadczeñ o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³¿eñ-
ski skutecznie w sytuacji jego nieobecnoœci. Zawarcie ma³¿eñstwa w oma-
wianej okolicznoœci jest, wed³ug art. 9 §1 KRO, bardziej uproszczone, bo
z³o¿enie oœwiadczeñ woli dokonuje siê „niezw³ocznie” i bez z³o¿enia lub
przedstawienia dokumentów niezbêdnych do zawarcia ma³¿eñstwa. Strony
musz¹ jednak¿e z³o¿yæ zapewnienie, ¿e nie wiedz¹ o istnieniu okolicznoœci
wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñstwa.

2.2. Prawo kanoniczne

Prawodawca koœcielny domaga siê obecnoœci duchownego upowa¿-
nionego20 w sytuacji zwyk³ej formy zawarcia ma³¿eñstwa. Tylko te ma³¿eñ-
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18 Jak pokaza³o wydarzenie, jakie mia³o miejsce w Kielcach, oprócz samego faktu wykony-
wania przez osobê urzêdu kierownika USC, konieczne jest tak¿e legitymowanie siê, wyma-
ganymi przez art. 6a PrASC, kompetencjami. Ich brak mo¿e staæ siê przyczyn¹ naruszenia prawa
i w konsekwencji tak¿e przes³ank¹ do stwierdzenia nieistnienia zawartych ma³¿eñstw,
zob. http://polskalokalna.pl/wiadomosci/swietokrzyskie/kielce/news/prokuratura-zbada-czy-
-kierownik-usc-mogl-udzielac-slubow,1713358,3332, [dostêp: 6 listopada 2011 r.].

19 A. Czajkowska, dz. cyt., s. 140.
20 Prawo kanoniczne domaga siê obecnoœci nie tylko szeroko rozumianej „osoby ducho-

wnej”, ale duchownego upowa¿nionego. Brak upowa¿nienia skutkuje niewa¿noœci¹ zawiera-
nego zwi¹zku. Wed³ug KPK takie upowa¿nienie duchowny otrzymuje albo moc¹ wykonywa-



stwa s¹ wa¿ne, jak stanowi kan. 1108 §1 KPK, które zosta³y zawarte wobec
tej¿e osoby (i dwóch œwiadków). Zastanawiaj¹c siê nad koniecznoœci¹ obec-
noœci duchownego upowa¿nionego, nale¿y rozstrzygn¹æ, czy od jego
obecnoœci nie mo¿na dyspensowaæ. Pytanie to jest o tyle s³uszne, ¿e prawo
kanoniczne zna instytucjê dyspensy, która ma tak¿e swoj¹ aplikacjê w tym
przypadku, czyli tzw. formy kanonicznej. Jej zastosowanie jest mo¿liwe, ale
jedynie z racji zawierania ma³¿eñstwa przez katolika z nie-katolikiem. W sy-
tuacji zawierania ma³¿eñstwa przez dwoje katolików, uzyskanie dyspensy
od formy kanonicznej i tym samym odejœcie od koniecznoœci obecnoœci
duchownego upowa¿nionego, jest niemo¿liwe. Stolica Apostolska przeciê³a
wszelkie w¹tpliwoœci w tej kwestii, stanowi¹c, ¿e biskup diecezjalny, poza
sytuacj¹ niebezpieczeñstwa œmierci, nie mo¿e udzieliæ dyspensy od formy
zawarcia ma³¿eñstwa przez dwoje katolików w takim przypadku21.

Wyj¹tek od bezwzglêdnego wymagania obecnoœci duchownego upo-
wa¿nionego w sytuacji zwyk³ej ma zastosowanie w sytuacji nadzwyczajnej,
o której stanowi siê w kan. 1116 KPK. Ta z kolei mo¿e mieæ dwie postaci:
niebezpieczeñstwa œmierci22 któregoœ z nupturientów oraz w sytuacji roz-
tropnego os¹du, ¿e przez miesi¹c duchowny ciesz¹cy siê koniecznym upo-
wa¿nieniem jest nieosi¹galny lub nie mo¿na siê do niego udaæ bez powa¿nej
niedogodnoœci23. W takim przypadku ma³¿eñstwo mo¿e zostaæ zawarte
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nego przez siebie urzêdu ordynariusza miejsca lub proboszcza, albo moc¹ udzielenia,
dokonywanego przez jednego z nich, zob. kan. 1108 §1 KPK.

21 D. Utrum extra casum urgentis mortis periculi Episcopus dioecesianus, ad normam can. 87
§1, dispensare valeat a forma canonica in matrimonio duorum catholicorum. R. Negative, Acta
Apostolicae Sedis 77 (1985) 771, zob. T. Rakoczy, Ma³¿eñstwo dla lepszych i gorszych katolików,
„Annales Canonici” 2009, nr 9, s. 197-212.

22 Niebezpieczeñstwa œmierci (periculum mortis) nie nale¿y myliæ ze stanem agonii (articulus
mortis). To pierwsze bowiem ma miejsce wówczas, gdy niebezpieczeñstwo jest na tyle nasilone,
¿e prawdopodobieñstwo prze¿ycia, jak i œmierci rozk³ada siê po równo. St¹d niebezpieczeñstwo
œmierci mo¿e zaistnieæ np. w sytuacji zagro¿enia atakiem bombowym lub przeprowadzenia
operacji chirurgicznej. W ocenie, czy zachodzi niebezpieczeñstwo œmierci, nale¿y zachowaæ
roztropnoœæ i w miarê mo¿liwoœci oprzeæ siê na opinii obiektywnej (np. lekarza dokonuj¹cego
operacji). Natomiast agonia wyra¿a sytuacjê, w której szala proporcjonalnoœci zdecydowanie
przechyla siê w stronê œmierci. Osoba umiera i wszelkie symptomy medyczne ten fakt
potwierdzaj¹.

23 Zob. kan. 1116 §1 n.1, 2 KPK. R. Navarro Valls wskazuje, powo³uj¹c siê na liczne w tej
materii wypowiedzi Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, ¿e ¿¹dana przez prawo „powa¿na
niedogodnoœæ” odnosi siê zarówno do nupturientów, jak i do duchownego upowa¿nionego.
Niemo¿noœæ asystowania przez œwiadka kwalifikowanego mo¿e byæ fizyczna, jak i moralna.
Ponadto nie jest wystarczaj¹cy zwyk³y fakt nieobecnoœci proboszcza (duchownego upowa¿-
nionego), ale wymaga siê moralnej pewnoœci, maj¹cej umocowanie w faktach lub mocnych
argumentach, ¿e nieobecnoœæ ta przeci¹gnie siê do miesi¹ca. Ta ocena nosi znamiê subiektyw-
noœci, st¹d wymaga siê roztropnoœci w jej ferowaniu, ale i ma³¿eñstwo bêdzie wa¿ne, nawet jeœli
duchowny upowa¿niony pojawi siê przed up³ywem miesi¹ca. Zob. R. Navarro Valls, Komentarz
do kan. 1116, [w:] P. Majer (red.), dz. cyt., s. 841.



z pominiêciem duchownego upowa¿nionego, a sama ceremonia odbywa siê
wa¿nie dla Koœcio³a jedynie w obecnoœci dwóch œwiadków24.

Jak zosta³o to ju¿ wskazane, KRO w art. 9 przewiduje sytuacjê nie-
bezpieczeñstwa gro¿¹cego bezpoœrednio ¿yciu jednego z nupturientów.
W takiej sytuacji oœwiadczenia stron mo¿e odebraæ tak¿e duchowny, nie
maj¹c zaœwiadczenia kierownika USC o braku przeszkód z prawa polskiego.
Nie jest wiêc mo¿liwa recepcja prawa kanonicznego do prawa polskiego,
dotycz¹ca zawarcia ma³¿eñstwa wobec samych œwiadków. Tym samym,
wa¿nie zawarte ma³¿eñstwo kanoniczne nie bêdzie mog³o zostaæ uznane
w prawie polskim, które nie respektuje ma³¿eñstwa zawartego jedynie
wobec samych œwiadków.

Prawo kanoniczne, omawiaj¹c w kan. 1116 §2 KPK nadzwyczajn¹ formê
zawarcia ma³¿eñstwa wobec samych œwiadków, przewiduje co prawda
sytuacjê, w której bêdzie osi¹galny „inny” duchowny (kap³an lub diakon),
tzn. duchowny niemaj¹cy upowa¿nienia. Jego obecnoœæ nie wp³ywa jednak,
jak wynika z ww. kanonu, na wa¿noœæ ma³¿eñstwa. Prawodawca koœcielny
stanowi jedynie o tym, ¿e powinien byæ on „poproszony, aby by³ przy
zawieraniu ma³¿eñstwa”, które osi¹ga swoj¹ skutecznoœæ kanoniczn¹ na
podstawie formy zawarcia w obecnoœci jedynie samych œwiadków. Gdyby
taka sytuacja mia³a miejsce, to mo¿na by³oby z niej wywnioskowaæ, ¿e
nupturienci wyrazili oœwiadczenia o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³¿eñski przed
dwoma podmiotami: po pierwsze przed œwiadkami, uzyskuj¹c wa¿noœæ
ma³¿eñstwa kanonicznego, a po drugie przed „innym” duchownym25. Co
wiêcej, taki duchowny niemaj¹cy upowa¿nienia móg³by, niew¹tpliwie na-
ruszaj¹c zasady prawa kanonicznego, asystowaæ kanonicznie przy zawarciu
ma³¿eñstwa, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e powoduje niewa¿noœæ kanoniczn¹ za-
wieranego zwi¹zku (z racji na brak upowa¿nienia), po czym uzyskaæ sanacjê
zwi¹zku, nawet poza wiedz¹ stron26.
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24 Taki stan rzeczy jest odzwierciedleniem zasady œwieckoœci ma³¿eñstwa promowanej
przez doktrynê. Wed³ug niej, chocia¿ strony sk³adaj¹ oœwiadczenia woli przed duchownym, to
i tak funkcjê nadzoruj¹c¹ spe³nia kierownik USC, poniewa¿ to on ostatecznie redaguje akt
ma³¿eñstwa, zob. T. Smyczyñski, dz. cyt., s. 25.

25 Z konstrukcji regulacji art. 1 §2 KRO wynika jedynie to, ¿e nupturienci mog¹ z³o¿yæ swoje
oœwiadczenia przed duchownym swojego Koœcio³a. Prawodawca polski nie domaga siê, aby by³
to (czego z kolei ¿¹da prawodawca kanoniczny) duchowny upowa¿niony. Mowa jest tylko
o duchownym. Doprecyzowanie wskazuj¹ce, o jakiego duchownego chodzi, wynika co prawda
z wykazu stanowisk opracowanego przez MSWiA z dnia 4 listopada 1998, M.P. z 1998 r. Nr 40,
poz. 554, ale z drugiej strony dotyczy jedynie osób kompetentnych do sporz¹dzenia zaœwiad-
czenia o zawarciu ma³¿eñstwa kanonicznego, wiêc nie ma w tej kwestii zastosowania.

26 Zob. kan. 1161-1165. Wskutek zaistnienia omawianej sytuacji, tzn. gdyby duchowny
symulowa³ asystowanie przy zawarciu ma³¿eñstwa i do momentu orzekania nie uzyska³by
konwalidacji kanonicznej, ma³¿eñstwo zosta³oby najprawdopodobniej uznane za niewa¿ne dla
prawa kanonicznego, ale istniej¹ce dla prawa polskiego. W tej kwestii warto zauwa¿yæ, ¿e



Problem mo¿e stanowiæ zredagowanie zaœwiadczenia o zawarciu
ma³¿eñstwa, poniewa¿ zdaniem A. Mezglewskiego, jest ono sporz¹dzane na
druku zawieraj¹cym znak wodny z wizerunkiem or³a bia³ego, które to
formularze zaliczane s¹ do druków œcis³ego zarachowania, a takiego druku
duchowny nie otrzyma „na zapas”27. Inaczej natomiast uwa¿a A. Czajkow-
ska, która twierdzi, ¿e w wyj¹tkowej sytuacji niebezpieczeñstwa gro¿¹cego
¿yciu duchowny nie musi pos³u¿yæ siê takim formularzem. Wystarczy, jeœli
dok³adnie ustali wszystkie dane nupturientów na podstawie ich doku-
mentów to¿samoœci, a w razie trudnoœci z ustaleniem tych danych, wystar-
czaj¹ce bêdzie, zdaniem przywo³anej autorki, do³¹czenie odpisu sporz¹dzo-
nego w ksiêdze koœcielnej28.

W grê wchodzi ponadto sytuacja, w której duchowny upowa¿niony jest
co prawda nieosi¹galny, ale ten stan rzeczy nie ma najmniejszego wp³ywu
na postawê nupturientów, bo nie s¹ oni zainteresowani zawarciem ma³¿eñ-
stwa koœcielnego z racji na swoj¹ obojêtnoœæ religijn¹ i œwiadomie wybieraj¹
ceremoniê œwieck¹. W konsekwencji, nawet gdyby takowy duchowny by³, to
i tak nupturienci nie zawarliby ma³¿eñstwa wobec niego. Nasuwa siê pytanie
o to, czy zawarte przez nich ma³¿eñstwo jest ma³¿eñstwem zawartym dla
Koœcio³a wa¿nie? W tej kwestii obecne unormowanie kanoniczne wpro-
wadzi³o zmianê w stosunku do poprzedniego. Obecnie ¿¹da siê zaistnienia
nie tylko warunków obiektywnych, ale i subiektywnych. Te zaœ zawieraj¹ siê
w rzeczywistej intencji zawarcia ma³¿eñstwa kanonicznego. Skutkiem tego,
nupturienci, jeœli znajduj¹ siê w sytuacji opisanej przez prawodawcê i nie
maj¹ woli, aby ich oœwiadczenie wywar³o skutki kanoniczne, takich skutków
nie osi¹gn¹. Inaczej mówi¹c, sama nieobecnoœæ duchownego upowa¿nio-
nego nie konwaliduje jeszcze wszystkich ma³¿eñstw ochrzczonych, za-
wartych jakkolwiek (np. w USC), byle wobec dwóch œwiadków29.
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Konkordat polski w art. 10, pkt 3 i 4 wprowadza rozró¿nienie w kompetencji orzekania
o skutkach w prawie kanonicznym i polskim przez odpowiednie s¹dy.

27 A. Mezglewski, O potrzebie nowelizacji przepisów wykonawczych dotycz¹cych zawierania
ma³¿eñstwa konkordatowego, [w:] T. P³oski, J. Krzywkowska (red.), Matrimonium spes mundi.
Ma³¿eñstwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i miêdzynarodowym. Ksiêga pami¹tkowa dedyko-
wana Ks. Prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, Olsztyn 2008, s. 378.

28 Zob. A. Czajkowska, dz. cyt., s. 140. A. Czajkowska uwa¿a tak¿e, ¿e nawet gdyby
duchowny w sytuacji niebêd¹cej niebezpieczeñstwem zagro¿enia ¿ycia nie otrzyma³ zaœwiad-
czenia o istnieniu przeszkód wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñstwa w prawie polskim, to nie
spowoduje to finalnie konsekwencji w postaci odmowy zredagowania aktu zawarcia ma³¿eñ-
stwa przez kierownika USC. S¹d, zdaniem wskazanej autorki, mimo naruszenia przez ducho-
wnego procedury naka¿e kierownikowi sporz¹dzenie takiego aktu, poniewa¿ brak wskazanego
zaœwiadczenia nie stanowi naruszenia przes³anki konstytutywnej z art. 1 KRO. Istotne jest
bowiem to, ¿e strony wyrazi³y oœwiadczenia o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³¿eñski przed ducho-
wnym, co wskazuje, ¿e ma³¿eñstwo zosta³o zawarte, zob. tam¿e, s. 139.

29 R. Navarro Valls, dz. cyt., s. 841.



3.3. Nieobecnoœæ œwiadka

Oba systemy prawne domagaj¹ siê obecnoœci œwiadków podczas cere-
monii zawierania ma³¿eñstwa. Œwiadkowie musz¹ mieæ na tyle wystar-
czaj¹c¹ percepcjê umys³ow¹, by obserwowaæ fakty i w razie potrzeby
potwierdziæ, ¿e mia³y one miejsce. Z racji na szczególne wydarzenie, jakim
jest zawarcie ma³¿eñstwa, warto zastanowiæ siê nad tym, czy œwiadkom
stawiane s¹ jakieœ szczególne wymagania, ilu musi ich byæ, albo czy istniej¹
jakieœ okolicznoœci wy³¹czaj¹ce?

3.1. Prawo polskie

Chocia¿ prawodawca polski domaga siê dwóch œwiadków30, nie nor-
muje ani ich obecnoœci wœród przes³anek konstytutywnych w art. 1 KRO, ani
te¿ absencji jako okolicznoœci uniewa¿niaj¹cych ma³¿eñstwo, o czym sta-
nowi art. 17 KRO. St¹d obecnoœæ dwóch œwiadków uznaje siê w doktrynie
jedynie za przes³ankê porz¹dkow¹31. Wartoœæ porz¹dkow¹ ma tak¿e ich
pe³noletnoœæ. Mimo takiej kategorii odnosz¹cej siê do œwiadków, wydaje siê,
¿e kierownik USC nie przyst¹pi do odebrania oœwiadczeñ nupturientów,
zas³aniaj¹c siê koniecznoœci¹ dochowania formalnoœci prawnych. Gdyby
jednak zdecydowa³ siê na ten krok, nie spowodowa³by nieistnienia ma³¿eñ-
stwa.

Niestety, wœród przepisów KRO nie znajduj¹ siê ¿adne szczególne
wymagania stawiane œwiadkom, jak ma to miejsce w przypadku œwiadków
testamentu, a wydaje siê, ¿e warto by³oby niektóre z nich przywo³aæ, jak np.
koniecznoœæ, aby œwiadek widzia³, s³ysza³ czy nie by³ niemy albo ¿eby w³ada³
jêzykiem, w którym nastêpuje z³o¿enie oœwiadczeñ o wst¹pieniu w zwi¹zek
ma³¿eñski32. Prawo nie akcentuje bardziej obecnoœci œwiadków (co do ich
liczby czy tym bardziej kwalifikacji) w sytuacji zagra¿aj¹cej bezpoœrednio
¿yciu któregoœ z nupturientów. Wynika wiêc st¹d, ¿e wystarczaj¹c¹ i jedynie
konieczn¹ jest obecnoœæ kierownika USC.

3.2. Prawo kanoniczne

Z unormowañ prawa kanonicznego bardzo jasno wynika, ¿e zarówno
w przypadku formy zwyczajnej33, jak i nadzwyczajnej34, nieobecnoœæ choæby
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30 Zob. art. 7 §1 KRO.
31 T. Smyczyñski, dz. cyt., s. 32.
32 Zob. art. 956, 957 kc.
33 Zob. kan. 1108 §1 KPK.
34 Zob. kan. 1116 §1 KPK.



jednego œwiadka niweczy zawarcie ma³¿eñstwa. Mimo tak radykalnego
unormowania, KPK nie okreœla wymagañ stawianych œwiadkom35, nawet tak
uchwytnych obiektywnie, jak ich pe³noletni wiek36. Nawet w przypadku
zastosowania formy nadzwyczajnej (braku duchownego upowa¿nionego),
obecnoœæ dwóch œwiadków jest wymagana do wa¿noœci zwi¹zku. Inaczej nie
dochodzi do jego zawarcia. Koœció³ opowiada siê w tym miejscu za zasad¹
wa¿noœci zawarcia ma³¿eñstwa wobec samych œwiadków. Sytuacji nie zmie-
nia obecnoœæ innego duchownego, niemaj¹cego upowa¿nienia. Powinno siê
go poprosiæ, ale jego obecnoœæ nie zmienia formy zawarcia ma³¿eñstwa37.
Taki duchowny jest jednak odpowiedzialny za dokonanie wpisu do odpo-
wiedniej ksiêgi ma³¿eñstw38. Nupturienci nie mog¹ wiêc skutecznie zawrzeæ
ma³¿eñstwa, bêd¹c nawet w niebezpieczeñstwie œmierci, jeœli swoj¹ wolê
wyraziliby jedynie wobec siebie samych. Koœció³ takiego ma³¿eñstwa nie
uzna.

Wnioski

1. Jeœli chodzi o obecnoœæ osoby odbieraj¹cej oœwiadczenie nupturien-
tów, to regulacja prawa polskiego jest bardziej rygorystyczna ni¿ prawa
kanonicznego. Obecnoœæ kierownika USC jest bezwzglêdna, a duchownego
upowa¿nionego tylko wzglêdna. Prawodawca koœcielny ostatecznie opo-
wiada siê za skutecznoœci¹ zgody ma³¿eñskiej, wyra¿onej przez samych
nupturientów. Przewiduje tak¿e, ¿e nupturienci, znajduj¹c siê w niebez-
pieczeñstwie œmierci, najprawdopodobniej nie bêd¹ w stanie odnaleŸæ du-
chownego i to jeszcze posiadaj¹cego upowa¿nienie, dlatego akceptuje za-
warcie ma³¿eñstwa z pominiêciem jego obecnoœci. Z kolei upiera siê przy

Nieobecnoœæ uczestników zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego w rozumieniu prawa... 181

35 „Jeœli chodzi o œwiadków zwyczajnych, nie wymaga siê od nich czegoœ szczególnego.
Dlatego wszyscy (œwieccy i duchowni lub zakonnicy; ochrzczeni lub nieochrzczeni, krewni itd.)
mog¹ spe³niaæ tê funkcjê, jeœli s¹ zdolni do rozumnego dzia³ania i mog¹ zaœwiadczyæ o za-
wieraniu ma³¿eñstwa”, R. Navarro Valls, dz. cyt., s. 841-842.

36 Mo¿na jedynie snuæ dywagacje i szukaæ norm analogicznych. Tak¹ z pewnoœci¹ bêdzie
wymaganie stawiane œwiadkom w procesie, gdzie stanowi siê, ¿e nie dopuszcza siê do zeznañ
ma³oletnich poni¿ej 14 roku ¿ycia i upoœledzonych umys³owo, zob. kan. 1550 §1KPK. Pod uwagê
nale¿y wzi¹æ tak¿e Instrukcjê dla duszpasterzy wydan¹ przez Konferencjê Episkopatu Polski
w sprawie tzw. ma³¿eñstw konkordatowych, gdzie wskazuje siê na wiek 18 lat, a wiêc taki,
jakiego wymaga prawo polskie, zob. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja dla duszpasterzy
z dnia 22 paŸdziernika 1998 dotycz¹ca ma³¿eñstwa konkordatowego, pkt 18 c, J. Krukowski, dz. cyt.,
s. 369-375.

37 Zob. kan. 1116 §2 KPK.
38 Zob. kan. 1121 §2 KPK.



obecnoœci dwóch œwiadków. Odnalezienie ich jest z pewnoœci¹ ³atwiejsze ni¿
znalezienie na czas kierownika USC.

2. Prawo kanoniczne wydaje siê wiêc bardziej zapobiegawcze. W jego
systemie praktycznie nie istnieje sytuacja, w której zawarcie ma³¿eñstwa
by³oby niemo¿liwe i, jak siê wydaje, system ten skuteczniej chroni przed
powstawaniem zwi¹zków nieprawych. Ta sytuacja rodzi tak¿e pytanie o sen-
sownoœæ upierania siê przez pañstwo przy zasadzie œwieckoœci ma³¿eñstwa,
która jednoczeœnie w tak skrajnych, ale i najg³êbszych podstawach (sku-
tecznoœæ konsensu ma³¿eñskiego, uznana przez prawo kanoniczne, wy-
ra¿onego przez nupturientów bez przedstawiciela urzêdowego) wydaje siê
nie mieæ s³usznoœci. Teza, ¿e ka¿de ma³¿eñstwo, nawet w formie wyzna-
niowej, jest zawierane pod nadzorem kierownika USC, wydaje siê sztuczna
i jest wyrazem neurotycznego podejœcia do rzeczy przez pañstwo. Przy
pozostawieniu tej zasady rodzi siê wniosek de lege ferenda dotycz¹cy unor-
mowania bardziej szczegó³owych regu³ dostêpnoœci kierownika USC, tak¿e
poza oficjalnymi godzinami pracy, a zw³aszcza mo¿liwoœci jego wezwania
do nupturientów bêd¹cych w bezpoœrednim zagro¿eniu ¿ycia.

3. Istotna jest ponadto interpretacja okolicznoœci, w których mo¿e mieæ
zastosowanie forma nadzwyczajna zawarcia ma³¿eñstwa. Dla prawa kano-
nicznego jest ni¹ niebezpieczeñstwo œmierci, które (jak mo¿na wnioskowaæ)
obejmuje o wiele szerszy wachlarz przypadków, ni¿ niebezpieczeñstwo
gro¿¹ce bezpoœrednio ¿yciu którejœ ze stron, czego domaga siê KRO. Ponad-
to do takiej formy uprawnia tak¿e roztropny os¹d (nawet gdyby okaza³ siê
obiektywnie Ÿle oszacowany!) o niemo¿liwoœci dotarcia do (czy przez) du-
chownego upowa¿nionego przez miesi¹c. Rodzi siê w tym miejscu postulat
de lege ferenda o uwzglêdnienie takiej mo¿liwoœci w regulacji KRO. Pewnym
rozwi¹zaniem kompromisowym jest zapewne „przypadkowa obecnoœæ du-
chownego niemaj¹cego upowa¿nienia” i symuluj¹cego asystowanie w za-
wieraniu ma³¿eñstwa, ale nie jest to rozwi¹zanie godziwe. Mo¿e lepiej
by³oby, aby duchowny, po zawarciu ma³¿eñstwa kanonicznego bez jego
obecnoœci, by³ uprawniony do zweryfikowania, czy ma³¿eñstwo zosta³o
zawarte w rozumieniu prawa kanonicznego, a w razie pozytywnej oceny -
do zredagowania odpowiedniego dokumentu dla kierownika USC w celu
sporz¹dzenia aktu zawarcia ma³¿eñstwa. Ponownie wraca wiêc pytanie
o s³usznoœæ zasady œwieckoœci ma³¿eñstwa. Wydaje siê, ¿e dopóki prawo-
dawca polski bêdzie upiera³ siê przy obecnoœci kierownika USC w ka¿dej
formie zawarcia ma³¿eñstwa, omawiane rozwi¹zanie prawa kanonicznego
nie bêdzie mog³o byæ recypowane do prawa polskiego.

4. Ró¿nie oba systemy patrz¹ na obecnoœæ œwiadków. Dla KRO ich
obecnoœæ nie jest ani przes³ank¹ konstytutywn¹, ani uniewa¿niaj¹c¹ za-
warcie ma³¿eñstwa. Ma wartoœæ przes³anki jedynie porz¹dkowej. Mimo to,
trudno sobie wyobraziæ, aby kierownik USC dopuœci³ do odebrania oœwiad-
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czeñ nupturientów w sytuacji absencji œwiadków. Inaczej sprawa wygl¹da
w prawie kanonicznym. Obecnoœci dwóch œwiadków wymaga siê dla wa¿-
noœci ma³¿eñstwa, i to zawieranego w obu formach. Przy formie nad-
zwyczajnej prawo kanoniczne zgadza siê na nieobecnoœæ duchownego
upowa¿nionego, ale nie toleruje nieobecnoœci œwiadków, choæby nawet
jednego. W jego braku ma³¿eñstwo jest niewa¿ne.

5. Zarówno w prawie kanonicznym, jak i polskim, nie stawia siê œwiad-
kom ¿adnych szczególnych wymagañ. Ich rola ma polegaæ jedynie na
zdolnoœci potwierdzenia tego, co siê wydarza. Wydaje siê, ¿e takie mini-
malne w³adze poznawcze le¿¹ w samej naturze œwiadka jakiegokolwiek
wydarzenia. W braku takich zdolnoœci osoba nie powinna zostaæ dopusz-
czona do zadania bycia œwiadkiem. Nasuwa siê wiêc pytanie, w jaki sposób
ma post¹piæ kierownik USC lub duchowny, je¿eli mia³by istotne w¹tpliwoœci
posiadania lub nawet pewnoœæ co do braku zdolnoœci osoby do w³aœciwego
postrzegania wydarzeñ? Dlatego lepsze regulacje w tej kwestii zawiera
kodeks cywilny odnosz¹c siê do œwiadków testamentu. To pytanie jest tak¿e
zasadne w sytuacji ewentualnego procesu o uznanie istnienia ma³¿eñstwa.

6. Okazuje siê, ¿e najmniej problematyczna dla obu systemów prawnych
jest nieobecnoœæ jednego z nupturientów. W przypadku KRO potrzebne jest
uzyskanie zgody s¹du na zawarcie ma³¿eñstwa przez pe³nomocnika. Oba
kodeksy nie podaj¹ choæby przyk³adowego katalogu okolicznoœci, jakie
mog³yby usprawiedliwiæ tê nie do koñca normaln¹ sytuacjê, choæ stanowisko
doktryny zarówno w prawie polskim, jak i kanonicznym, jest takie samo.
Zawarcie ma³¿eñstwa przez pe³nomocnika uznawane jest za wyj¹tkowe. Na
ogó³ rozwa¿a siê sytuacjê zawarcia ma³¿eñstwa przez pe³nomocnictwo
udzielone przez jednego z nupturientów, a nie przez obydwoje. W obo-
wi¹zuj¹cych porz¹dkach prawnych, zarówno prawa polskiego, jak i kano-
nicznego, wydaje siê, ¿e nie ma przeszkód, aby obydwoje nupturienci
zawarli ma³¿eñstwo przez umocowanie dwóch pe³nomocników. Taka sy-
tuacja wydaje siê jednak bardzo dziwna. Jak siê mo¿na spodziewaæ, trud-
noœci z dotarciem do miejsca zawarcia ma³¿eñstwa mo¿na usprawiedliwiæ
tylko u jednego z nupturientów. Mo¿e wiêc tym bardziej warto by³oby
wykluczyæ tê mo¿liwoœæ przez odpowiednie unormowanie.

THE ABSENCE OF THE PARTICIPANTS OF THE CONTRACTING OF MARRIAGE
UNDER POLISH AND CANON LAW

S u m m a r y

A matrimonial covenant is established by an act of the will given by the con-
tracting parties. Such acts must be legally effective. Accordingly, both Polish and
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canon law demand the presence of other persons. Such other persons, as pro-
vided in both the legal systems, are the head of the Registry Office (or a member
of the clergy) and witnesses.

This article aims to look at the extent of the necessary presence of each of
participants of the act of entering into marriage. As pointed out above, the regis-
trar must not be absent as it will render the marriage null. On the other hand, in
the case of resorting to the extraordinary form of contracting a canonical mar-
riage, it can be contracted without a priest. As regards witnesses, the procedure is
more complex. They are required to assist by both systems of law. Their absence
in Polish law does not affect the validity of marriage, whilst in canon law it makes
it null and void.

In order to contract a marriage, both the contracting parties should be pres-
ent, yet not necessary in person. Marriage can also be entered into by a proxy.
Under Polish and canon law, such a procedure is considered an exception. Pur-
suant to the Concordat, only the Polish court may consent to the contracting of
marriage by a proxy, effective both in the canon and civil legal order.

ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ËÈÖ, Ó×ÀÑÒÂÓÞÙÈÕ Â ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÈ ÁÐÀ×ÍÎÃÎ ÑÎÞÇÀ,
Â ÏÎËÜÑÊÎÌ È ÊÀÍÎÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÐÀÂÅ

P å ç þ ì å

Áðà÷íûé ñîþç çàêëþ÷àåòñÿ ïóòåì âûðàæåíèÿ íóïòóðèåíòàìè ñîãëàñîâàí-
íûõ âîëåèçúÿâëåíèé. Îíè äîëæíû èìåòü þðèäè÷åñêóþ ñèëó. Ïîýòîìó, êàê ïî-
ëüñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî, òàê êàíîíè÷åñêîå ïðàâî òðåáóþò ïðèñóòñòâèÿ äðóãèõ
ëèö. Îáå ïðàâîâûå ñèñòåìû òàêîâûìè ñ÷èòàþò: ðóêîâîäèòåëÿ ÇÀÃÑ (èëè
ñâÿùåííèê) è ñâèäåòåëåé.

Öåëüþ äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ àíàëèç òîãî, íàñêîëüêî íåîáõîäèìî ïðèñó-
òñòâèå îòäåëüíûõ ó÷àñòíèêîâ çàêëþ÷åíèÿ áðàêà. Êàê óæå îãîâàðèâàëîñü âûøå,
íåâîçìîæíî èñêëþ÷èòü ïðèñóòñòâèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ÇÀÃÑ, åãî îòñóòñòâèå ïðè-
âîäèò ê íå çàêëþ÷åíèþ áðà÷íîãî ñîþçà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ñëó÷àå èñïîëüçî-
âàíèè ôîðìû ÷ðåçâû÷àéíîãî êàíîíè÷åñêîãî áðàêîñî÷åòàíèÿ, çàêëþ÷åíèå áðà-
êà âîçìîæíî áåç ó÷àñòèÿ ñâÿùåííèêà. Ïðîáëåìà ÿâëÿåòñÿ áîëåå ñëîæíîé, êîãäà
ðå÷ü èäåò î ñâèäåòåëÿõ. Èõ ïðèñóòñòâèå íåîáõîäèìî â îáåèõ ïðàâîâûõ ñèñòåì.
Îòñóòñòâèå ñâèäåòåëåé â ïîëüñêîì ïðàâå íå âëèÿåò íà çàêëþ÷åíèå áðàêà, à â êà-
íîíè÷åñêîì ïðàâå äåëàåò åãî íåâîçìîæíûì.

Äëÿ òîãî ÷òîáû çàêëþ÷èòü áðàê òðåáóåòñÿ îäíîâðåìåííîãî, íî íå îáÿçà-
òåëüíî ëè÷íîãî ïðèñóòñòâèÿ íóïòóðèåíòîâ. Áðàê òàêæå ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí
äîâåðåííûì ëèöîì. Â îáåèõ ïðàâîâûõ ñèñòåìàõ òàêîé ñïîñîá ñ÷èòàåòñÿ èñ-
êëþ÷åíèåì. Íà îñíîâàíèè ïîëüñêîãî êîíêîðäàòà, òîëüêî ïîëüñêèé ñóä ìîæåò
äàòü ñîãëàñèå íà çàêëþ÷åíèå áðàêà ïî äîâåðåííîñòè, êîòîðûé áóäåò äåéñòâèòå-
ëåí ñ òî÷êè çðåíèÿ êàê êàíîíè÷åñêîãî, òàê è ãðàæäàíñêîãî ïðàâà.
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TOMASZ SIENKIEWICZ* 0

ZASADA PRAWDY MATERIALNEJ W POSTÊPOWANIU

W SPRAWACH O WYKROCZENIA.

STUDIUM JEDNEGO PRZYPADKU

Od czasów staro¿ytnych przez ca³¹ historiê s¹downictwa przewija siê
dylemat, która „prawda” bêdzie stosowana w procesie o charakterze kar-
nym: materialna czy formalna?1 Postêpowanie w sprawach o wykroczenia ze
swej natury dotyczy spraw drobnych, ale zakres jego oddzia³ywania jest
szeroki z uwagi na zakres podmiotów, których potencjalnie dotyczy oraz
rodzaju spraw, które normuje2. Z tego powodu nale¿y doceniæ jego ekspo-
nowan¹ rolê w kszta³towaniu spo³ecznego postrzegania wymiaru spra-
wiedliwoœci oraz organów œcigania, a tak¿e znaczny wp³yw na skutecznoœæ
realizacji norm prawnych.

Prawda jest to pojêcie jêzyka prawnego. Wystêpuje w wielu aktach
normatywnych. Jako wartoœæ uniwersalna w systemie prawa wskazana jest
w Preambule Konstytucji RP3. W kontekœcie dzia³añ wymiaru sprawied-
liwoœci zasada prawdy materialnej ma szczególne znaczenie, gdy¿ skazuj¹cy
wyrok s¹dowy za niepope³niony czyn zabroniony jest przejawem terroru
administracyjnego, a nie wymierzaniem sprawiedliwoœci. Wy¿ej wskazana
zasada wynika z konstytucyjnych zasad: demokratycznego pañstwa praw-
nego, dzia³ania organów w³adzy publicznej na podstawie i w granicach
prawa oraz zasady sprawiedliwego procesu4.

S T U D I A P R A W N I C Z E K U L
3-4 (47-48) 2011

0* Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II.
1 Zob. S. Waltoœ, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1998, s. 211.
2 Por. T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeñ. Zarys wyk³adu, Warszawa 2009, s. 18.
3 „[...] w trosce o byt i przysz³oœæ naszej Ojczyzny stanowi j¹ Naród Polski – wszyscy

obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierz¹cy w Boga bêd¹cego Ÿród³em prawdy, sprawied-
liwoœci, dobra i piêkna, jak i nie podzielaj¹cy tej wiary, a te uniwersalne wartoœci wywodz¹cy
z innych Ÿróde³ [...]”. z Preambu³y, podkr. T.S. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z póŸn. zm.), w dalszej czêœci artyku³u jako
Konstytucja RP.

4 Zob. S. Waltoœ, dz. cyt., s. 216.



Istnieje kilka rodzajów sankcji istotnych dla prawa administracyjnego.
Jedn¹ z nich jest sankcja o charakterze karnym. Tematyka prawdy w postê-
powaniu w sprawach o wykroczenia jest szczególnie istotna z punktu
widzenia prawnika – administratywisty, gdy¿ wiele norm prawa admi-
nistracyjnego jest sankcjonowanych w³aœnie poprzez okreœlenie czynu za-
bronionego, niedozwolonego, jako wykroczenie. Poprawna realizacja
sankcji ma bezpoœredni zwi¹zek ze skuteczn¹ realizacj¹ norm prawa admi-
nistracyjnego.

Postêpowanie w sprawach o wykroczenia by³o przedmiotem krytycz-
nych uwag, w szczególnoœci autorstwa A. Mezglewskiego5. W zwi¹zku
z domniemaniem realizacji postêpowania jako postêpowania nakazowego6

lub przyspieszonego7, celem niniejszego artyku³u jest wykazanie niewielkich
(czy wrêcz pozornych) gwarancji prawnych orzekania zgodnie z prawd¹
materialn¹ w postêpowaniu w sprawach o wykroczenia. Inspiracj¹ do zajêcia
siê tym tematem by³o postêpowanie nakazowe opisywane w dalszej czêœci
artyku³u, które sta³o w ra¿¹cej sprzecznoœci z zasad¹ prawdy materialnej, co
rzutowa³o bezpoœrednio na wymiar kary.

Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia w zakresie prawdy
materialnej odsy³a do odpowiedniego stosowania m. in. art. 2, 4 i 5 Kodeksu
postêpowania karnego8, które stanowi¹, i¿

„Art. 2. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu maj¹ na celu takie ukszta³to-
wanie postêpowania karnego, aby:

1) sprawca przestêpstwa zosta³ wykryty i poci¹gniêty do odpowie-
dzialnoœci karnej, a osoba niewinna nie ponios³a tej odpowiedzialnoœci,

2) przez trafne zastosowanie œrodków przewidzianych w prawie karnym
oraz ujawnienie okolicznoœci sprzyjaj¹cych pope³nieniu przestêpstwa osi¹g-
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5 A. Mezglewski, Mankamenty postêpowania w sprawach o wykroczenia ograniczaj¹ce realizacjê
prawa do obrony, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3; A. Mezglewski, Glosa do wyroku S¹du
Okrêgowego w Lublinie z dnia 4 lipca 2007 r. XI Waz 90/07 utrzymuj¹cego w mocy wyrok S¹du
Rejonowego w Kraœniku z dnia 28 lutego 2007 r. II W 6/07 w sprawie o wykroczenie drogowe z art. 97
ustawy – Kodeks wykroczeñ (kw) i art. 20 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (prd) – przekroczenie
prêdkoœci w terenie zabudowanym, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 1; a ponadto: A. Mezglewski,
Status osoby, wobec której prowadzone s¹ czynnoœci wyjaœniaj¹ce w sprawie o wykroczenie, [w:] T. Guz,
M. Kuæ (red.), Ius et Fides. Ksiêga jubileuszowa z okazji siedemdziesi¹tych urodzin Profesora Jana Œwitki,
Lublin 2006.

6 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (tekst
jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 59 z póŸn. zm), w dalszej treœci artyku³u jako k.p.w., art. 93 §1 –
„S¹d na posiedzeniu mo¿e wydaæ wyrok nakazowy w sprawach o wykroczenia, w których
wystarczaj¹ce jest wymierzenie nagany, grzywny albo kary ograniczenia wolnoœci. S¹d orzeka
bez udzia³u stron”. k.p.w., art. 2 §1a – „Orzekanie w trybie zwyczajnym nastêpuje wówczas, gdy
brak jest podstaw do rozpoznania sprawy w postêpowaniu przyspieszonym albo nakazowym”.

7 Zob. K.p.w., art. 2 §1a, art. 90; Por. T. Bojarski, dz. cyt., s. 271.
8 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,

z póŸn. zm.), w dalszej czêœci artyku³u jako: K.p.k..



niête zosta³y zadania postêpowania karnego nie tylko w zwalczaniu prze-
stêpstw, lecz równie¿ w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania
prawa i zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

3) uwzglêdnione zosta³y prawnie chronione interesy pokrzywdzonego,
4) rozstrzygniêcie sprawy nast¹pi³o w rozs¹dnym terminie.
§ 2. Podstawê wszelkich rozstrzygniêæ powinny stanowiæ p r a w -

d z i w e 9 ustalenia faktyczne.
Art. 4. Organy prowadz¹ce postêpowanie karne s¹ obowi¹zane badaæ

oraz uwzglêdniaæ okolicznoœci przemawiaj¹ce zarówno na korzyœæ, jak i na
niekorzyœæ oskar¿onego.

Art. 5.§ 1. Oskar¿onego uwa¿a siê za niewinnego, dopóki wina jego nie
zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

§ 2. Nie daj¹ce siê usun¹æ w¹tpliwoœci rozstrzyga siê na korzyœæ oskar-
¿onego”.

S¹dowe stosowanie przymusu pañstwowego, a w szczególnoœci sto-
sowanie sankcji o charakterze karnym, musi opieraæ siê o rzeteln¹ informacjê
o faktach. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeñstwo niezamie-
rzonej zamiany celów stosowania procedury – celem mo¿e staæ siê samo
skazanie, a nie wymiar sprawiedliwoœci. „Ustalenia faktyczne” wskazane
w art. 2 § 2 k.p.k. nale¿y zdefiniowaæ jako „stwierdzenia faktów dokonywane
w procesie, maj¹ce znaczenie dla decyzji procesowej”10.Wy¿ej wskazane
kodeksowe gwarancje rozstrzygania zgodnego z prawd¹ materialn¹, w prak-
tyce okazuj¹ siê niewystarczaj¹ce.

W zwi¹zku z odes³aniem w k.p.w. do norm k.p.k. okreœlaj¹cych zasadê
„prawdy materialnej” nale¿y wskazaæ definicjê tej zasady. S. Waltoœ, pisze, i¿
„jest to dyrektywa, w myœl której podstawê wszystkich rozstrzygniêæ po-
winny stanowiæ ustalenia faktyczne zgodne z rzeczywistoœci¹”11. „Prawd¹
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9 Podkreœlenie – T.S.
10 S. Waltoœ, dz. cyt., s. 213.
11 Tam¿e, s. 210. Zasadê prawdy materialnej (prawdy obiektywnej) próbowa³o definiowaæ

wielu autorów, por. M. Zdyb, który wskazuje, ¿e zasada prawdy obiektywnej jest to „takie
poznanie faktów, które zapewnia maksymalnoœæ, pewnoœæ, ¿e fakty te wiernie (maksymalnie
wiernie) odzwierciedlaj¹ rzeczywistoœæ. Konieczne jest tu dodatkowe za³o¿enie, a mianowicie,
¿e poznanie to przebiegaæ bêdzie wg wskazañ i regu³ najnowszej dostêpnej w danej organizacji
wiedzy naukowej.” M. Zdyb, Istota decyzji, Lublin 1993, s. 130. por. T. Bojarski, który definiuje
zasadê prawdy obiektywnej w nastêpuj¹cy sposób: wyra¿a ona „koniecznoœæ d¹¿enia do
ustalenia w postêpowaniu rzeczywistoœci takiej, jak¹ ona by³a, d¹¿enia do ustalenia rzeczy-
wistych faktów w danej sprawie i wydanie na tej podstawie orzeczenia. Jej potwierdzenie
znajdujemy w art. 34 k.p.w., który podkreœla jednoznacznie, ¿e podstawê orzeczenia mo¿e
stanowiæ tylko ca³okszta³t okolicznoœci ujawnionych w postêpowaniu, maj¹cych znaczenie dla
rozstrzygniêcia. Zasadê prawdy obiektywnej, czyli przypisania sprawcy zdarzeñ faktycznych,
potwierdza art. 2 § 2 oraz art. 4 k.p.k., do których przepisów odsy³a wprost k.p.w. Przepisy te
odpowiednio podkreœlaj¹, ¿e podstawê wszelkich rozstrzygniêæ stanowi¹ prawdziwe ustalenia
faktyczne. Organy prowadz¹ce postêpowanie s¹ zobowi¹zane badaæ oraz uwzglêdniaæ okolicz-



jest s¹d zgodny z rzeczywistoœci¹”12. „Sk¹d jednak przymiotnik »mate-
rialna«? Oznacza on przeciwstawienie prawdzie formalnej, czyli takiemu
s¹dowi o rzeczywistoœci, który uznaje siê za prawdziwy, jeœli mieœci siê
w pewnych regu³ach z góry ustalonych. Orzeczeniem prawdziwym for-
malnie bêdzie zatem orzeczenie zapad³e na podstawie oœwiadczeñ stron, gdy
prawo procesowe nie ¿¹da badania, czy maj¹ one pokrycie w rzeczywistoœci.
Bêdzie nim orzeczenie wydane na podstawie dowodów albo domniemañ,
które prawo nakazuje przyj¹æ za podstawê ustaleñ, bez wzglêdu na to, czy
w konkretnej sytuacji zgadzaj¹ siê one z faktami, które istotnie mia³y
miejsce”13. Autor niniejszego artyku³u traktuje pojêcia „prawda materialna”
i „prawda obiektywna” jako pojêcia znaczeniowo to¿same14, przeciwstawne
„prawdzie formalnej”. W zwi¹zku z domniemaniem realizacji postêpowania
jako nakazowego, w postêpowaniu w sprawach o wykroczenia nale¿y
zauwa¿yæ pozorn¹ dba³oœæ ustawodawcy o realizacjê prawdy materialnej,
przy jednoczesnym faktycznym preferowaniu prawdy formalnej. Do udo-
wodnienia faktu potrzebne s¹ dwa warunki: obiektywny i subiektywny15.
Warunek obiektywny oznacza, ¿e „dowody zebrane w sprawie musz¹ mieæ
tak¹ si³ê przekonywania, ¿e znikn¹ wszelkie racjonalne w¹tpliwoœci; ka¿dy
przeciêtnie wykszta³cony i rozs¹dnie myœl¹cy cz³owiek uzna fakt za udo-
wodniony”16. Warunek subiektywny oznacza, i¿ „dowody zebrane powinny
stworzyæ w umyœle oceniaj¹cego ca³kowit¹ pewnoœæ, i¿ ¿adna inna ewen-
tualnoœæ nie mo¿e zachodziæ; je¿eli sêdzia po zakoñczeniu postêpowania
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noœci przemawiaj¹ce zarówno na korzyœæ, jak i na niekorzyœæ oskar¿onego.” T. Bojarski, dz. cyt.,
s. 243; por. D. Œwiecki: „W postêpowaniu w sprawach o wykroczenia obowi¹zuje zasada prawdy
materialnej, która oznacza, ¿e podstawê wszelkich rozstrzygniêæ powinny stanowiæ prawdziwe
ustalenia faktyczne (art. 2 § 2 k.p.k. w zw. z art. 8 k.p.w.). Zasada ta nak³ada na s¹d obowi¹zek
wykazywania inicjatywy dowodowej i przeprowadzenia dowodów z urzêdu (art. 39 zd. pierw-
sze k.p.w.). [...] Ocena przeprowadzonych dowodów opiera siê na zasadzie swobodnej oceny
dowodów, zgodnie z któr¹ organy postêpowania kszta³tuj¹ swoje przekonanie na podstawie
wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzglêdnieniem zasad
prawid³owego rozumowania oraz wskazañ wiedzy i doœwiadczenia ¿yciowego (art. 7 k.p.k.
w zw. z art. 8 k.p.w.). Oceniaj¹c zebrane w sprawie dowody, gdy nasuwaj¹ siê w¹tpliwoœci,
których nie da siê wyjaœniæ, s¹d powinien przy rozstrzyganiu kierowaæ siê wynikaj¹c¹ z zasady
domniemania niewinnoœci (art. 5 § 1 k.p.k. w zw. z art. 8 k.p.w.) regu³¹ in dubio pro reo (art. 5 § 2
k.p.k w zw. z art. 8 k.p.w.). Jest to regu³a rozstrzygania, która polega na tym, ¿e w razie
niedaj¹cych siê usun¹æ w¹tpliwoœci nale¿y wybraæ tê wersjê stanu faktycznego, która dla
obwinionego przedstawia siê najbardziej korzystnie, choæ mog³o byæ inaczej, ale w postê-
powaniu nie zdo³ano wykluczyæ tak¿e innych mo¿liwoœci przebiegu zdarzenia. Regu³a ta
odnosi siê tak¿e do w¹tpliwoœci natury prawnej.”, D. Œwiecki, Metodyka pracy sêdziego w sprawach
o wykroczenia, Warszawa 2007, s. 134.

12 S. Waltoœ, dz. cyt., s. 212.
13 Tam¿e.
14 Por. tam¿e, s. 213.
15 Zob. tam¿e, s. 215.
16 Tam¿e.



dowodowego i wyczerpaniu wszelkich mo¿liwoœci dowodowych nadal ma
w¹tpliwoœci co do ustaleñ faktycznych, nie ma przed sob¹ innego roz-
wi¹zania, jak tylko uniewinniæ oskar¿onego”17.

Wyrok s¹dowy stanowi niewielk¹ cz¹stkê w wieloœci decyzji ludzkich
zachodz¹cych w spo³eczeñstwie. Ma on jednak donios³e znaczenie dla
kszta³towania siê praw i obowi¹zków podmiotów uczestnicz¹cych w sto-
sunku prawnym. Jest wydawany na podstawie i w granicach prawa, które
jest jednym z regulatorów ¿ycia spo³ecznego. Wyrok jest „decyzj¹ prawn¹”18.
Normatywny sposób ukszta³towania postêpowania s¹dowego, w szcze-
gólnoœci postêpowania dowodowego, daje obraz celu danego postêpowania.
Czy celem jest wymiar sprawiedliwoœci, czy mo¿e celem jest biurokratyczne
za³atwienie sprawy bez wzglêdu na wartoœci, racjonalnoœæ, prawdziwoœæ,
itd. Na decyzjê ostateczn¹ sk³ada siê szereg kolejnych decyzji mniejszej
wagi19. Jest to pewien proces20, co w kontekœcie postêpowania nakazowego
ma znaczenie o tyle, i¿ poprawnoœæ rozstrzygniêcia koñcowego – wyroku –
zale¿y w du¿ej mierze od decyzji podejmowanych w toku postêpowania
w sprawach o wykroczenia. Samo skierowanie sprawy do trybu nakazowego
te¿ jest decyzj¹, któr¹ podejmuje sêdzia na podstawie przeœwiadczenia
o „oczywistoœci” sprawy. W praktyce istnieje mo¿liwoœæ „odcz³owieczenia”
wyroku s¹dowego wskutek wydania go w oderwaniu od wartoœci21, w wa-
runkach biurokratycznej machiny s¹dowo-urzêdniczej i ograniczonej od-
powiedzialnoœci osobistej sêdziego za poprawnoœæ wyroku pod wzglêdem
prawnym i pod wzglêdem zgodnoœci z prawd¹ materialn¹. Aby wyrok
s¹dowy by³ sprawiedliwy, czyn wymagaj¹cy ukarania musi byæ obiektywnie
prawdziwy, a nie pozorny. Jedn¹ z gwarancji sprawiedliwego wyroku jest
zasada prawdy materialnej w ca³ym postêpowaniu, gdy¿ b³¹d w ocenie
rzeczywistoœci na jakimkolwiek etapie postêpowania mo¿e skutkowaæ b³ê-
dem w orzeczeniu koñcowym W postêpowaniu w sprawach o wykroczenia
(zw³aszcza w trybie zwyczajnym) istnieje szereg mo¿liwoœci ustalenia praw-
dy materialnej i wydania w oparciu o ni¹ sprawiedliwego wyroku. Jako
przyk³ad na gwarancje procesowe w tym zakresie mo¿na przywo³aæ na-
stêpuj¹ce regu³y:

– obowi¹zek poinformowania zatrzymanego o przyczynach zatrzyma-
nia i przys³uguj¹cych mu uprawnieniach oraz obowi¹zek wys³uchania go
(art. 46 §1 i 2 k.p.w.,);
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17 Tam¿e.
18 Zob. M. Zdyb, dz. cyt., s. 140; por. A. Korybski, Decyzyjna analiza dzia³añ prawnych, [w:]

K. A. K³osiñski, A. Biela, (red.), Cz³owiek i jego decyzje, T. 2, Lublin 2009, s. 483.
19 Por. M. Zdyb, dz. cyt., s. 15.
20 Tam¿e.
21 Por. tam¿e, s. 9.



– obowi¹zek poinformowania o mo¿liwoœci odmowy przyjêcia mandatu
karnego (art. 97 §3 k.p.w.,);

– obowi¹zek organu prowadz¹cego postêpowanie informowania uczest-
ników postêpowania o ci¹¿¹cych obowi¹zkach i przys³uguj¹cych upraw-
nieniach, nawet gdy ustawa nie nak³ada wprost takiego obowi¹zku – mylne
pouczenie lub jego brak w sytuacji, gdy w œwietle okolicznoœci sprawy by³o
nieodzowne, „nie mo¿e wywo³ywaæ ujemnych skutków procesowych dla
uczestnika postêpowania lub innej osoby, której to dotyczy” (art. 16 k.p.k.,,
w zw. z art. 8 k.p.w.);

– obowi¹zek pouczenia obwinionego, po odczytaniu wniosku o uka-
ranie przed s¹dem, m. in. o prawie sk³adania wyjaœnieñ (art. 386 k.p.k., w zw.
z art. 81 k.p.w.);

– obowi¹zek przeprowadzenia czynnoœci wyjaœniaj¹cych (art. 7 k.p.w.,
por. k.p.w.: art. 17 §3, art. 32 §3, art. 39 §3, art. 44 §1, art. 51, 53, 54 – „w celu
ustalenia, czy istniej¹ podstawy do wyst¹pienia z wnioskiem o ukaranie oraz
zebrania danych niezbêdnych do sporz¹dzenia wniosku o ukaranie, Policja
przeprowadza czynnoœci wyjaœniaj¹ce. Czynnoœci te nale¿y w miarê mo¿-
noœci podj¹æ w miejscu pope³nienia czynu bezpoœrednio po jego ujawnieniu
i zakoñczyæ w ci¹gu miesi¹ca”, art. 55-56a, art. 54 §3, art. 95 § 3);

– obowi¹zkowy udzia³ obroñcy w postêpowaniu przed s¹dem, je¿eli
obwiniony jest „g³uchy, niemy lub niewidomy, lub zachodzi uzasadniona
w¹tpliwoœæ co do jego poczytalnoœci” (art. 21 k.p.w., por. art. 42 §2 k.p.w.);

– mo¿liwoœæ ustanowienia obroñcy z urzêdu (art. 22 k.p.w.);
– wy³¹czenie ze sprawy sêdziego w sytuacji podejrzenia o stronniczoœæ

(art. 40-42 k.p.k. w zw. z art. 16 i 19 k.p.w.);
– prawo stron do wypowiedzenia siê co do ka¿dej kwestii podlegaj¹cej

rozstrzygniêciu przez s¹d (art. 367 k.p.k. w zw. z art. 70 § 5 k.p.w.);
– udostêpnianie m.in. stronom, ich obroñcom, pe³nomocnikom, przed-

stawicielom ustawowym akt sprawy i umo¿liwianie sporz¹dzania odpisów
(art. 156 §1 k.p.k. w zw. z art. 8 k.p.w.);

– prawo strony do czynnego udzia³u w przeprowadzaniu dowodu (art.
39 oraz art. 67 §2 k.p.w.);

– zasada jawnoœci rozprawy (art. 70 §1 k.p.w. – od tej zasady s¹ wyj¹tki,
por. §2 i nast.);

– „podstawê orzeczenia mo¿e stanowiæ tylko ca³okszta³t okolicznoœci
ujawnionych w postêpowaniu, maj¹cych znaczenie dla rozstrzygniêcia” (art.
34 k.p.w.);

– obowi¹zek umo¿liwienia wypowiedzenia siê obwinionego po zam-
kniêciu przewodu s¹dowego, przed wydaniem wyroku (art. 406 k.p.k. w zw.
z art. 81 k.p.w.);

– obowi¹zek wyczerpuj¹cego zebrania i rozpatrzenia materia³u dowo-
dowego – „podstawê wyroku mo¿e stanowiæ tylko ca³okszta³t okolicznoœci

190 Tomasz Sienkiewicz



ujawnionych w toku rozprawy g³ównej” (art. 410 k.p.k., w zw. z art. 82
k.p.w.);

– przyjêcie szerokiego zakresu mo¿liwoœci przeprowadzenia dowodu
(art. 39-44 k.p.w.,);

– mo¿liwoœæ przeprowadzenia dowodu z zeznañ œwiadków (art. 41
k.p.w.);

– mo¿liwoœæ udzia³u w postêpowaniu bieg³ych, t³umaczy, specjalistów
(art. 42 k.p.w.);

– mo¿liwoœæ przeprowadzenia oglêdzin, eksperymentu procesowego
(art. 43 k.p.w., por. art 308 §1 k.p.k. w zw. z art. 54 §5 k.p.w.);

– odbieranie zeznañ od œwiadka pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej
za fa³szywe zeznania (art. 190 k.p.k., w zw. z art. 41 k.p.w.);

– dba³oœæ o mo¿liwie najmniejsz¹ uci¹¿liwoœæ przy wzywaniu do udzia-
³u w postêpowaniu – je¿eli œwiadek lub obwiniony mieszkaj¹ poza miejsco-
woœci¹, w której siedzibê ma s¹d, istnieje mo¿liwoœæ przes³uchania ich przez
s¹d, na którego terenie dzia³ania mieszkaj¹ te osoby (art. 68 k.p.w.).

Wy¿ej wskazane regu³y stanowi¹ jedynie wybrane przyk³ady.
W zwi¹zku z treœci¹ art. 2 § 1a k.p.w. nale¿y odnotowaæ, i¿ wiêkszoœæ

wy¿ej wymienionych gwarancji orzekania zgodnie z prawd¹ materialn¹
bêdzie mia³a charakter pozorny, z racji tego, i¿ znajd¹ one swoje zasto-
sowanie w najszerszym zakresie w postêpowaniu zwyczajnym, w mniej-
szym zakresie w postêpowaniu przyspieszonym, a praktycznie prawie wcale
nie bêd¹ stosowane w postêpowaniu nakazowym. Zgodnie z brzmieniem
wy¿ej wskazanej normy „orzekanie w postêpowaniu zwyczajnym nastêpuje
wówczas, gdy brak jest podstaw do rozpoznania sprawy w postêpowaniu
przyspieszonym albo nakazowym”. Najczêstszym trybem postêpowania
bêdzie jednak postêpowanie nakazowe22. W praktyce, z uwagi na du¿e
uproszczenia procedury, domniemanie ustawowe rozpoznawania spraw
poza trybem zwyczajnym mo¿e rodziæ pokusê dla sêdziów, aby kierowaæ
sprawy do rozstrzygania jako „oczywiste” w postêpowaniu nakazowym,
z pogwa³ceniem regu³ sprawiedliwego procesu – aby szybko zakoñczyæ
sprawê. Niestety, szybko nie zawsze oznacza sprawiedliwie. W postêpo-
waniu nakazowym w sprawie o wykroczenie mo¿liwoœci orzekania zgodnie
z prawd¹ materialn¹ s¹ znacznie ograniczone. Do tego stopnia, i¿ istnieje
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22 Jak wskazuje T. Bojarski, „poniewa¿ postêpowanie przyspieszone jest jednak ob³o¿one
rygorami, pierwszeñstwo nale¿y w rezultacie w³aœnie do postêpowania nakazowego. Elas-
tycznie ujêta przes³anka tego postêpowania, ¿e okolicznoœci czynu i wina obwinionego nie
budz¹ w¹tpliwoœci, oczywiœcie musz¹ byæ wykazane poprzez postêpowanie wyjaœniaj¹ce.
Nale¿y przyj¹æ, ¿e kwestionowanie przez obwinionego zarzucanego mu czynu, oparte na
argumentach zas³uguj¹cych na przyjêcie, takie w¹tpliwoœci budzi, co oznacza brak przes³anki
zastosowania tego trybu.”, T. Bojarski, dz. cyt., s. 271.



w¹tpliwoœæ co do tego, czy w ogóle istniej¹ jakiekolwiek gwarancje uzys-
kania prawdy obiektywnej w tym postêpowaniu.

Jako przyk³ad na brak woli weryfikacji prawdziwego stanu rzeczy przy
jednoczesnym stwarzaniu fa³szywego obrazu czynu zabronionego przez
oskar¿yciela w postêpowaniu w sprawach o wykroczenia niech pos³u¿y
pozornie b³aha sprawa, która toczy³a siê w 2008 roku przed S¹dem Rejo-
nowym w Tomaszowie Lubelskim. Do s¹du wp³yn¹³ wniosek o ukaranie
w trybie zwyczajnym23, kierowcy obwinionego o to, ¿e „w dniu 22 stycznia
2008 r. o godz. 13.03 w Tomaszowie Lubelskim kieruj¹c samochodem oso-
bowym [...] przejecha³ przez skrzy¿owanie ulic Lwowska-¯eromskiego przy
czerwonym sygnale œwietlnym”, „tj za wykroczenie z art. 92§1 KW w zwi¹z-
ku z §95 ust. 1 pkt 3 Rozporz¹dzenia Ministrów Infrastruktury oraz SWiA
w sprawie znaków i sygna³ów drogowych” [pisownia oryginalna z wniosku
o ukaranie24 – przyp. T.S.]. Na tym etapie autor artyku³u pragnie zwróciæ
uwagê na sposób okreœlenia czynu zabronionego „przejecha³ przez skrzy-
¿owanie [...] przy czerwonym sygnale œwietlnym” oraz jednoczesne wska-
zanie naruszonej normy prawnej – §95 ust. 1 pkt 3 w/w rozporz¹dzenia –
dotycz¹cego zakazu wjazdu za sygnalizator nadaj¹cy czerwony sygna³ œwie-
tlny. Podczas uzyskiwania wiedzy o zdarzeniu, przy braku innych danych
powstaje jednoznaczny obraz kierowcy wje¿d¿aj¹cego za sygnalizator na-
daj¹cy czerwony sygna³ œwietlny. Pojêcie „skrzy¿owanie” jest pojêciem
jêzyka prawnego ujêtym w ustawie prawo o ruchu drogowym25 jako „prze-
ciêcie siê w jednym poziomie dróg maj¹cych jezdniê, ich po³¹czenie lub
rozwidlenie, ³¹cznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przeciêcia,
po³¹czenia lub rozwidlenia; okreœlenie to nie dotyczy przeciêcia, po³¹czenia
lub rozwidlenia drogi twardej z drog¹ gruntow¹, z drog¹ stanowi¹c¹ dojazd
do obiektu znajduj¹cego siê przy drodze lub z drog¹ wewnêtrzn¹”26. Tak
wskazany opis faktyczny czynu zabronionego, przy braku innych danych,
daje podstawy, by s¹dziæ, i¿ obwiniony wjecha³ za sygnalizator nadaj¹cy
czerwony sygna³ œwietlny na skrzy¿owaniu i przejecha³ to skrzy¿owanie
w czasie, gdy czerwony sygna³ œwietlny siê œwieci³. Na marginesie nale¿y
wskazaæ, i¿ nie istnieje wykroczenie polegaj¹ce na „przejeŸdzie przez skrzy-
¿owanie”, tylko wykroczenie polegaj¹ce na „wjeŸdzie za sygnalizator” na-
daj¹cy konkretny sygna³ zakazu wjazdu.

W wykazie dowodów wskazano z imienia i nazwiska dwóch policjantów
jako œwiadków, a ponadto notatkê urzêdow¹, protokó³ przes³uchania osoby
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23 Wniosek o ukaranie z dnia 15 lutego 2008 r. wystawiony przez Komendê Powiatow¹
Policji w Tomaszowie Lubelskim, znak: R-252/08, RSOW 111/08, niepublikowany.

24 Tam¿e, pkt 23 i 24.
25 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r.

Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.), w dalszej czêœci artyku³u jako: p.o.r.d.
26 Art. 2 pkt. 10 p.o.r.d.



podejrzanej o pope³nienie wykroczenia oraz protokó³ przes³uchania œwiad-
ka – policjanta, który sporz¹dzi³ wniosek o ukaranie. Natomiast nie za-
³¹czono protoko³u przes³uchania drugiego œwiadka – policjanta. Nale¿y
nadmieniæ, i¿ na protokole przes³uchania podejrzanego o pope³nienie wy-
kroczenia nie ma podpisu obwinionego. Nie wzbudzi³o to jednak ¿adnego
niepokoju sêdziego – przewodnicz¹cego wydzia³u grodzkiego, który
skierowa³ sprawê do postêpowania nakazowego27, do rozpatrzenia na po-
siedzeniu niejawnym, a nie na jawnej rozprawie, tym samym traktuj¹c j¹
jako oczywist¹. Oskar¿yciel publiczny na wniosku o ukaranie zaznaczy³, i¿
sprawa ma byæ rozpatrzona w trybie zwyczajnym – co prawda nie wi¹¿e to
s¹du, ale powinno wzbudziæ powœci¹gliwoœæ w traktowaniu sprawy jako
oczywistej.

Autor artyku³u pragnie zwróciæ uwagê, i¿ podjêcie decyzji o skiero-
waniu sprawy do postêpowania nakazowego jest kluczowym momentem
rzutuj¹cym na brak mo¿liwoœci przeprowadzenia postêpowania w oparciu
o prawdê materialn¹. Zwracaj¹c uwagê na ubogi materia³ dowodowy i ubog¹
treœæ postêpowania wyjaœniaj¹cego, a tak¿e na brak rozpoznania przez
oskar¿yciela wszystkich przes³anek sk³adaj¹cych siê na zakres okolicznoœci
obci¹¿aj¹cych i ³agodz¹cych, skierowanie sprawy do postêpowania nakazo-
wego, potraktowanie sprawy jako oczywistej, by³o w tym konkretnym
przypadku b³êdem przewodnicz¹cego wydzia³u i przyczyn¹ wiêkszoœci wad
tego konkretnego postêpowania, skorygowanych dopiero wyrokiem wy-
danym wskutek wniesienia apelacji.

W nastêpstwie skierowania sprawy do postêpowania nakazowego wy-
dany zosta³ wyrok nakazowy skazuj¹cy – wymierzono grzywnê i za-
s¹dzono koszty s¹dowe. Obwinionego uznano „za winnego pope³nienia
tego, ¿e [...] kieruj¹c samochodem przejecha³ przez skrzy¿owanie [...] nie
stosuj¹c siê do czerwonego sygna³u œwietlnego, to jest pope³nienia czynu
wyczerpuj¹cego dyspozycjê art. 92 § 1 k.w. [...]”28. S¹d wype³ni³ wiêc wolê
oskar¿yciela publicznego – policji, potwierdzaj¹c tym samym s³usznoœæ
stawianych przez ni¹ zarzutów. Ani sêdzia kieruj¹cy sprawê do postê-
powania nakazowego, ani sêdzia rozpatruj¹cy sprawê, nie dopatrzyli siê
¿adnych nieprawid³owoœci w postêpowaniu policjantów ani luk w ma-
teriale dowodowym. Sprawa, jak wiele innych, zosta³aby zamkniêta, wyrok
by siê uprawomocni³ i podlega³ egzekucji, ale sprzeciw od wyroku wniós³
obwiniony, który podniós³ m. in., ¿e istnieje jeszcze jeden dowód, który nie
zosta³ przedstawiony w s¹dzie razem z wnioskiem o ukaranie. Okaza³o siê,
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27 Zob. Zarz¹dzenie Przewodnicz¹cego Wydzia³u – S¹du Grodzkiego w Tomaszowie Lu-
belskim z dnia 18 lutego 2008 r., niepublikowane.

28 Wyrok S¹du Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim S¹d Grodzki z dnia 22 lutego 2008 r.,
sygn. akt V W 125/08, niepublikowany.



¿e przejazd obwinionego przez skrzy¿owanie by³ przez policjê nagrywany,
ale s¹d nie zosta³ o tym fakcie poinformowany we wniosku o ukaranie. Byæ
mo¿e, gdyby nagranie to zosta³o ujawnione od razu, sprawa nie by³aby tak
„oczywista”. Byæ mo¿e, gdyby sêdzia kieruj¹cy sprawê do postêpowania
nakazowego podda³ bardziej wnikliwej analizie „materia³ dowodowy”,
uszanowa³ wniosek oskar¿yciela i skierowa³ sprawê do postêpowania zwy-
czajnego, ten dodatkowy dowód mia³by szansê byæ przeprowadzony przed
wydaniem wyroku, a tak ujawniony zosta³ dopiero podczas procedury
wszczêtej wskutek wniesienia sprzeciwu. Zastanawiaj¹ce jest to, i¿ dowód
z nagrania nie zosta³ zg³oszony od razu we wniosku o ukaranie, jako
dowód obci¹¿aj¹cy przez policjê. Autor ma w¹tpliwoœæ, czy nie zachodzi tu
pozaprawny zwyczaj – sytuacja dawania wiary „na wyrost” œwiadkom
urzêdowym29 i przypisywania im „wiarygodnoœci” w stopniu pozwalaj¹cym
traktowaæ tego typu sprawy jako „oczywiste”. Potwierdzenie tej tezy wy-
maga³oby dog³êbnej analizy spraw podobnych pod k¹tem jakoœci dowodów
kierowanych przez oskar¿ycieli publicznych i wystarczaj¹cych do kiero-
wania sprawy do postêpowania nakazowego. Taki szeroki zakres badawczy
podlegaj¹cy skomentowaniu przekracza w¹skie ramy artyku³u, niemniej
autor wskazuje na potrzebê weryfikacji przepisów pod k¹tem tego, jak
w praktyce stosowana jest klauzula „oczywistoœci” i czy przypadkiem s¹dy
nie korzystaj¹ z niej bezpodstawnie, trac¹c bezstronnoœæ, zamieniaj¹c siê
z s¹du w oskar¿yciela.

W wy¿ej wskazanej sprawie wskutek wniesienia sprzeciwu sprawê
zaczêto rozpatrywaæ w trybie zwyczajnym. Wezwano œwiadków. W pierw-
szym terminie rozprawy nie stawi³ siê œwiadek – policjant, który sporz¹dzi³
wniosek o ukaranie. W aktach sprawy30 znajduje siê odrêczna „notatka
urzêdowa” pracownika s¹du nastêpuj¹cej treœci. „Dnia 9 IV 2008 r. telefo-
nicznie poinformowa³ œwiadek [...], ¿e w dniu 10 IV 2008 nie mo¿e stawiæ siê
na rozprawie w sprawie [...] z uwagi na wyjazd do Lublina w sprawach
s³u¿bowych. Prosi zatem o usprawiedliwienie nieobecnoœci na rozprawie
w dniu 10 IV 2008 [...]”. Przez chwilê nale¿y siê nad tym faktem zastanowiæ.
Je¿eli œwiadek-policjant jest na tyle znany pracownikom s¹du, ¿e uspra-
wiedliwia nieobecnoœæ telefonicznie z dnia na dzieñ, to czy s¹d w tej sprawie
zachowuje w dalszym ci¹gu bezstronnoœæ? Przecie¿, ¿eby ktoœ zidenty-
fikowa³ œwiadka telefonicznie, musia³ go po prostu znaæ. Po drugie, dlaczego
bli¿ej nieokreœlony wyjazd s³u¿bowy jest wystarczaj¹c¹ podstaw¹ uspra-
wiedliwienia nieobecnoœci œwiadka? Przecie¿ podstawowym obowi¹zkiem
s³u¿bowym œwiadka urzêdowego jest popieranie wniosku o ukaranie, skoro
siê go osobiœcie sporz¹dzi³o i z³o¿y³o. Inaczej nastêpuje przewlekanie postê-
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29 Por. A. Mezglewski, Mankamenty postêpowania..., s. 67.
30 Sygn. akt W 125/08 w S¹dzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim, niepublikowane.



powania s¹dowego, a sprawy z zakresu wykroczeñ nie wymagaj¹ zazwyczaj
wielodniowych rozpraw. S¹d d¹¿¹c do ujawnienia prawdy materialnej po-
winien przeciwdzia³aæ unikaniu konfrontacji œwiadka z obwinionym,
w szczególnoœci co do zeznañ œwiadka. Przy tej okazji nale¿y zauwa¿yæ, i¿
stres zwi¹zany z obecnoœci¹ obwinionego w s¹dzie mo¿e byæ niewspó³mier-
nie wiêksz¹ kar¹ ni¿ rzeczywiste wymierzenie grzywny. Przecie¿ obwiniony
nie musi byæ obeznanym z s¹dem recydywist¹, ani osob¹ wykonuj¹c¹ zawód
zwi¹zany z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwoœci. St¹d praktyka
przewlekania sprawy jest szczególnie naganna. Je¿eli policjant kontroluj¹c
kierowcê na drodze doszed³ do wniosku, i¿ nie wystarczy pouczenie, tylko
trzeba siêgaæ po karê grzywny i warto kierowaæ sprawê do s¹du, to powstaje
pytanie – jakiej wagi obowi¹zki s³u¿bowe (których nie da siê wczeœniej
zaplanowaæ) mog¹ byæ wa¿niejsze od obowi¹zku s³u¿bowego stawiennictwa
w s¹dzie, popierania wniosku o ukaranie lub realizacji obowi¹zków œwiad-
ka? W niniejszej sprawie brak informacji, jakie konkretne obowi¹zki by³y dla
policjanta wa¿niejsze. Oczywiœcie mog³oby siê tak zdarzyæ, i¿ œwiadek by³by
w tym samym terminie wezwany w innym s¹dzie lub wydarzy³aby siê
jeszcze wa¿niejsza przeszkoda, lecz brak dociekania przez s¹d, jakiej wagi
powód uniemo¿liwi³ stawiennictwo, to postêpowanie b³êdne. Interesuj¹ce
by³oby przeanalizowanie archiwum s¹du pod k¹tem sprawdzenia, czy s¹d za
usprawiedliwion¹ uzna³by nieobecnoœæ obwinionego, gdyby ten telefonicz-
nie poinformowa³, ¿e musi byæ w pracy i nie mo¿e stawiæ siê w s¹dzie
z powodu wyjazdu s³u¿bowego lub obowi¹zków s³u¿bowych (nie pre-
cyzuj¹c jakich).

Z protoko³u w aktach sprawy wynika, i¿ policjant, który skierowa³
wniosek o ukaranie, podczas przes³uchania w s¹dzie zas³ania³ siê nie-
pamiêci¹ co do tego, jakie œwiat³o pali³o siê na sygnalizatorze w momencie,
gdy wje¿d¿a³ za niego samochód obwinionego. Nie przeszkodzi³o mu to
jednak z³o¿yæ wniosku o ukaranie z opisem czynu „przejecha³ przez skrzy-
¿owanie… przy czerwonym sygnale œwietlnym” oraz jako naruszon¹ normê
wskazywaæ w³aœnie przepis dotycz¹cy wjazdu za sygnalizator nadaj¹cy
czerwony sygna³ œwietlny31.

Drugi z policjantów, którego zeznania nie zosta³y do³¹czone do
wniosku o ukaranie, na rozprawie przed s¹dem zezna³, i¿ w chwili wjazdu
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31 We wniosku o ukaranie wskazano w pkt 24 wykroczenie polegaj¹ce na niestosowaniu siê
do § 95 ust 1 pkt 3 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 31.07.2002 r.
w sprawie znaków i sygna³ów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393). Przepis ten oznacza:
„sygna³ czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator”. Jednoczeœnie podano w pkt. 23 opis
wykroczenia: „przejecha³ skrzy¿owanie ulic Lwowska – ¯eromskiego przy czerwonym sygnale
œwietlnym”. We wniosku o ukaranie nie ma postawionego zarzutu wjazdu za sygnalizator na
¿ó³tym sygnale œwietlnym – brak jest zarzutu niestosowania siê do § 95 ust. 1 pkt 2 w/w
rozporz¹dzenia.



za sygnalizator pali³o siê œwiat³o ¿ó³te. Gdyby protokó³ z jego przes³uchania
zosta³ od razu do³¹czony do wniosku o ukaranie, s¹d móg³ wydaæ inny
wyrok, jednak autor wniosku za³¹czy³ wy³¹cznie protokó³ z w³asnego prze-
s³uchania, wskazuj¹c drugiego policjanta jako Ÿród³o dowodowe. Z od-
tworzonego na rozprawie zapisu przejazdu obwinionego przez skrzy-
¿owanie równie¿ wynika³o, i¿ obwiniony wjecha³ za sygnalizator przy
œwiec¹cym siê ¿ó³tym œwietle (co w niektórych przypadkach jest sankcjo-
nowane), a zjecha³ ze skrzy¿owania gdy ten sygnalizator wyœwietla³
œwiat³o czerwone (co samo w sobie nie jest sankcjonowane, gdy¿ po
miniêciu sygnalizatora nie sposób siê stosowaæ lub nie stosowaæ siê do
¿adnego sygna³u nadawanego przez niego). Jak z wy¿ej przytoczonych
dowodów wynika, wyrok nakazowy skazuj¹cy zosta³ wydany niezgodnie
z prawd¹ materialn¹ – za naruszenie normy zakazuj¹cej wjazdu za syg-
nalizator nadaj¹cy czerwony sygna³ œwietlny. Pomimo tego, i¿ zarówno
¿ó³te i czerwone œwiat³o zakazuj¹ wjazdu za sygnalizator, to ciê¿ar na-
ruszenia norm jest zasadniczo inny, co znalaz³o wyraz w póŸniejszym
wyroku s¹du okrêgowego co do kary. Prawo w niektórych przypadkach
dopuszcza wjazd za sygnalizator nadaj¹cy ¿ó³ty sygna³ œwietlny –
mo¿liwoœæ taka jest przewidziana zgodnie z § 95 ust. 1 pkt 2 Roz-
porz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znaków i sygna³ów drogowych. Sygna³ ¿ó³ty nadawany
przez sygnalizator S-1 oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator, „chyba ¿e
w chwili zapalenia tego sygna³u pojazd znajduje siê tak blisko syg-
nalizatora, ¿e nie mo¿e byæ zatrzymany przed nim bez gwa³townego hamo-
wania”. Jednoczeœnie zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 P.o.r.d. „kieruj¹cy pojazdem
jest obowi¹zany jechaæ z prêdkoœci¹ zapewniaj¹c¹ panowanie nad
pojazdem z uwzglêdnieniem warunków, w jakich ruch siê odbywa [...]”.
Ponadto, zgodnie z w/w norm¹ „kieruj¹cy pojazdem jest obowi¹zany
jechaæ z prêdkoœci¹ nie utrudniaj¹c¹ jazdy innym kieruj¹cym oraz hamo-
waæ w sposób niepowoduj¹cy zagro¿enia bezpieczeñstwa ruchu lub jego
utrudnienia”.

Ukazany wy¿ej przyk³ad jest studium dzia³ania wadliwej konstrukcji
postêpowania nakazowego w sprawach o wykroczenia. Autor niniejszego
opracowania jest przeciwny stosowaniu postêpowania nakazowego w spra-
wach karnych czy o charakterze karnym, gdy¿ zbyt ³atwo jest wydaæ
niesprawiedliwy wyrok, a na etykê, rzetelnoœæ i uczciwoœæ oskar¿yciela
publicznego czy sêdziego nie zawsze mo¿na liczyæ.

Dalsze losy prawdy materialnej w tym postêpowaniu równie¿ s¹ zaska-
kuj¹ce. Otó¿, po przeprowadzeniu postêpowania w trybie zwyczajnym S¹d
Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim skaza³ obwinionego uznaj¹c go za
„winnego tego, ¿e [...] wjecha³ na skrzy¿owanie [...] w czasie, gdy syg-
nalizator nadawa³ ¿ó³ty sygna³ œwietlny, a nastêpnie przejecha³ przez to
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skrzy¿owanie przy czerwonym sygnale œwietlnym”32. Natomiast jako na-
ruszon¹ normê prawn¹ nadal wskaza³ normê zakazuj¹c¹ wjazdu za syg-
nalizator nadaj¹cy czerwony sygna³ œwietlny. S¹d uporczywie trzyma³ siê
wadliwej podstawy prawnej. Ma³o tego, zas¹dzono jeszcze wiêksz¹ grzy-
wnê. Proponowany przez policjanta mandat – jak wynika z akt postê-
powania wynosi³ 200 z³, wyrok nakazowy opiewa³ na grzywnê 230 z³ i koszty
postêpowania 80 z³, wyrok w postêpowaniu zwyczajnym – 300 z³, bez
kosztów. Zatem nieprzypadkowo w wielu postêpowaniach o charakterze
karnym jest zakaz reformationis in peius, gdy¿ istnieje wœród sêdziów pokusa,
jak na wy¿ej wskazanym przyk³adzie widaæ, odstraszania od szukania
sprawiedliwoœci w s¹dach poprzez stosowanie coraz wy¿szych grzywien,
wy¿szych od mandatu proponowanego przez policjê. Zakaz ten niestety nie
dotyczy spraw podjêtych wskutek wniesienia sprzeciwu33. Znowu z akt
wy³ania siê stosowanie zasady „policjant ma zawsze racjê” nawet i w tym
wymiarze, ¿e obwiniony podejmuj¹cy obronê traktowany jest z urzêdu jak
pieniacz, którego trzeba nauczyæ, i¿ z policj¹ nie warto dyskutowaæ, a ju¿ na
pewno nie warto sk³adaæ sprzeciwu do s¹du rejonowego, gdy¿ nie doœæ, ¿e
straci siê czas na dowodzenie swych racji, to i kara zostanie wymierzona
w sposób nawet przekraczaj¹cy oczekiwania oskar¿yciela. Nie sprzyja to
realizacji prawa do obrony.

Od wy¿ej wskazanego wyroku wniesiona zosta³a apelacja. Oparto ja na
nastêpuj¹cych zarzutach:

1. „brak to¿samoœci czynu zarzucanego z czynem os¹dzonym;
2. nieprawid³owe podci¹gniêcie czynu pod normê prawn¹;
3. uniemo¿liwienie obrony obwinionemu;
4. nieuwzglêdnienie okolicznoœci ³agodz¹cych;
5. nieprawid³owe uzasadnienie prawne wysokoœci kary;
6. nieuwzglêdnienie nieprawid³owej organizacji ruchu na skrzy¿owaniu

Lwowska –¯eromskiego w Tomaszowie Lubelskim;
7. nieprawid³owe okreœlenie to¿samoœci obwinionego”34.
S¹d Okrêgowy w Zamoœciu orzek³, i¿ „apelacja obwinionego, o ile

domaga siê uniewinnienia go od zarzucanego mu wykroczenia na uwzglêd-
nienie nie zas³uguje, chocia¿ zarzutom z punktów 2, 4, 5, 7 nie mo¿na
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32 Wyrok S¹du Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, sygn. akt V W 125/08, niepubli-
kowany.

33 Jak stwierdza J. Lewiñski „s¹d rozpoznaj¹cy sprawê po wniesieniu sprzeciwu nie jest
zwi¹zany treœci¹ wyroku nakazowego, który utraci³ moc. Unormowanie to jest konsekwencj¹
tego, ¿e sprzeciw nie jest œrodkiem odwo³awczym (nie wnosi siê go ani na korzyœæ, ani na
niekorzyœæ obwinionego), a s¹d rozpoznaj¹cy sprawê w wyniku jego wniesienia nie dzia³a jako
s¹d odwo³awczy. Wyrok nakazowy przestaje byæ w takim wypadku jakimkolwiek punktem
odniesienia (podobnie jak mandat karny, którego przyjêcia odmówiono)”, ten¿e, Komentarz do
Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2007, s. 261

34 Apelacja z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie V W 125/08, niepublikowana.



odmówiæ s³usznoœci”35. Nie recenzuj¹c sposobu oceny faktów przez ten
s¹d36, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ orzek³ zgodnie z prawd¹ materialn¹, przywo³uj¹c
fakty tak, jak mia³y miejsce. Z ocen¹ s¹du mo¿na zgadzaæ siê lub nie,
natomiast zasada prawdy materialnej wymaga, by podstaw¹ orzekania by³y
prawdziwe ustalenia faktyczne. Skutkiem przyjêcia prawdziwych ustaleñ
faktycznych by³a zmiana wyroku s¹du rejonowego. Zamiast grzywny wy-
mierzono karê nagany. W uzasadnieniu stwierdzono, i¿ „Zdaniem S¹du
Okrêgowego wymierzona obwinionemu kara 300 z³otych grzywny jest kar¹
ra¿¹c¹ niewspó³miernie surow¹ zarówno do stopnia spo³ecznej szkodliwoœci
czynu jak i stopnia jego winy. Nale¿y podkreœliæ, i¿ czyn obwinionego jest
przypadkowy i incydentalny w jego ¿yciu [...] nie by³ bowiem dotychczas
karany, prowadzi ustabilizowany tryb ¿ycia. Wje¿d¿aj¹c na skrzy¿owanie
przy zapalonym ¿ó³tym sygnalizatorze œwietlnym nie stwarza³ w tej kon-
kretnej sytuacji du¿ego realnego zagro¿enia dla innych uczestników ruchu,
przecie¿ porusza³ siê wówczas z prêdkoœci¹ znacznie ni¿sz¹ od dozwolonej,
bo wynosz¹c¹ 19,4 km/h, a swoim zachowaniem nie zmusi³ nikogo do
zmiany tempa czy te¿ kierunku ruchu”37. Zmieniono kwalifikacjê prawn¹
czynu na naruszenie normy zakazuj¹cej wjazdu za sygnalizator nadaj¹cy
¿ó³ty sygna³ œwietlny. Zwolniono obwinionego od zap³aty na rzecz Skarbu
Pañstwa kosztów s¹dowych za postêpowanie odwo³awcze. Na tym tle
powraca pytanie o zasadnoœæ kierowania sprawy przez policjê na drogê
postêpowania s¹dowego. Czy nie wystarczy³oby pouczenie kierowcy po
zatrzymaniu go na drodze? A tak:

1) podatnicy zap³acili za pracê policji i s¹dów (dwóch instancji) –
w sprawie zeznawali œwiadkowie – policjanci, którzy w tym czasie powinni
œcigaæ przestêpców, wydano trzy wyroki s¹dowe, itd.;

2) dopiero aktywna postawa obwinionego doprowadzi³a do wydania
wyroku zgodnie z prawd¹ materialn¹ i zgodnie z prawem, co w demo-
kratycznym pañstwie prawnym nie powinno mieæ miejsca – obwiniony ma
byæ skazany za konkretny czyn na podstawie konkretnej normy prawnej,
a nie za jakikolwiek czyn na podstawie jakiejkolwiek normy prawnej.

Powraca na tym tle pytanie o celowoœæ postêpowania nakazowego,
pytanie o zasadnoœæ wykorzystywania struktury s¹downictwa do realizacji
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35 Wyrok S¹du Okrêgowego w Zamoœciu z dnia 11 wrzeœnia 2008 r., sygn. akt II Waz 76/08,
niepublikowany.

36 Poprawnoœæ logiczno-jêzykowa uzasadnienia oraz zawartego w nim ci¹gu przyczyno-
wo-skutkowego mo¿e rodziæ niekiedy w¹tpliwoœci. Zdaniem s¹du „nie zarzucono wjazdu na
sygnalizator nadaj¹cy czerwony sygna³ œwietlny lecz przejechanie przez skrzy¿owanie na
czerwonym sygnale œwietlnym. Oznacza to, i¿ wjazd na to skrzy¿owanie musia³ nast¹piæ
w czasie gdy sygnalizator nadawa³ ¿ó³ty sygna³ œwietlny” – uzasadnienie, s. 4.

37 Patrz przypis 35, pisownia oryginalna.



spraw b³ahych. Kodeks karny38 zawiera margines racjonalnoœci w postaci
klauzuli generalnej „znikomego stopnia spo³ecznej szkodliwoœci czynu”.
Kodeks wykroczeñ podobnej konstrukcji nie zawiera. T. Bojarski wskazuje,
i¿ „anulowanie karalnoœci czynu wykroczeniowego z powodu spadku spo-
³ecznej szkodliwoœci czynu by³oby rozwi¹zaniem wprost sztucznym, prak-
tycznie zbêdnym. Psu³oby te¿ ogóln¹ zasadê relacji, jaka z tego punktu
widzenia zachodzi miêdzy przestêpstwami a wykroczeniami. Przyjmuj¹c, ¿e
wykroczenia to czyny spo³ecznie szkodliwe w stopniu znikomym, trzeba
zgodziæ siê z za³o¿eniem, ¿e dalsze stopniowanie tej znikomoœci w kierunku
punktu zerowego dla tej oceny i ze skutkami w postaci upadku karalnoœci
czynu wykroczeniowego nie by³oby celowe. Oczywiœcie w konkretnym
przypadku spo³eczna szkodliwoœæ czynu mo¿e byæ niekiedy wprost sym-
boliczna, ale lepiej w³aœnie skorzystaæ z mechanizmów elastycznego wy-
miaru kary (nadzwyczajne z³agodzenie kary, odst¹pienie od wymierzania
kary lub œrodka karnego) albo zastosowanie œrodka oddzia³ywania wycho-
wawczego (art. 39 i 41 k.w.) ni¿ wprowadzaæ sformalizowane regu³y uwol-
nienia od odpowiedzialnoœci”39. Autor niniejszego artyku³u widzi t¹ sprawê
w nieco odmienny sposób. Mo¿liwoœæ stopniowania szkodliwoœci czynu oraz
reakcji organów œcigania powinna byæ poszerzona – z uwagi na obecne
praktyki s¹dowo-policyjne. Byæ mo¿e, gdyby organy œcigania chêtniej ko-
rzysta³y z mo¿liwoœci np. pouczenia, zamiast kierowaæ do s¹du sprawy
b³ahe, to stanowisko autora nie mia³oby podstaw. Tymczasem znaczna liczba
spraw drobnych powoduje w strukturze s¹dowej nawyk, pozornie oparty na
treœci art. 2 § 1a k.p.w., poszukiwania rozwi¹zañ dla szybkiego zakoñczenia
sprawy. Powstaje biurokratyczne b³êdne ko³o – z jednej strony oskar¿yciel
publiczny czêsto wnosi o ukaranie w sprawach ma³o istotnych ze spo-
³ecznego punktu widzenia, z drugiej strony – struktura s¹dowa broni siê
przed wiêksz¹ liczb¹ spraw do rozpoznania korzystaj¹c w pierwszej kolej-
noœci z trybu umo¿liwiaj¹cego szybkie pozbycie siê problemu, to jest trybu
nakazowego. Celem staje siê za³atwienie sprawy, a nie wymiar sprawied-
liwoœci. Dzieje siê to ze szkod¹ dla skutecznego oddzia³ywania norm praw-
nych w spo³eczeñstwie, z pogwa³ceniem licznych zasad cywilizowanego
procesu, z pominiêciem celu prawa – dobra wspólnego. Nie neguj¹c mo¿li-
woœci nadzwyczajnego z³agodzenia kary lub stosowania œrodków oddzia-
³ywania wychowawczego, w obecnym stanie polskiego wymiaru sprawied-
liwoœci oraz organów œcigania nale¿y rozwa¿yæ zasadnoœæ wprowadzenia
marginesu bezpiecznej racjonalnoœci œcigania i orzekania w sprawach o wy-
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38 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.), dalej
jako: k.k.

39 T. Bojarski, dz. cyt., s. 61-62.



kroczenia, jaki zosta³ zastosowany choæby w Kodeksie karnym skarbowym40,
który w art. 1 § 2 stanowi m. in., ¿e „nie jest [...] wykroczeniem skarbowym
czyn zabroniony, którego spo³eczna szkodliwoœæ jest znikoma”.

Jak wynika z przedstawionego wy¿ej przyk³adu, oskar¿yciel publiczny
przed skierowaniem sprawy do postêpowania o charakterze karnym po-
winien równie¿ kierowaæ siê rozeznaniem, czy z punktu widzenia interesu
publicznego w ogóle warto kierowaæ sprawê do s¹du. Prawo powinno
przeciwdzia³aæ takiemu dzia³aniu funkcjonariusza publicznego, który w celu
zapewnienia sobie komfortu pracy unika spraw powa¿nych, a jednoczeœnie
pozoruje czynnoœci zawodowe na u¿ytek swój i swych zwierzchników
poprzez biurokratyczn¹ dba³oœæ o zapewnienie sobie odpowiedniej liczby
spraw b³ahych, bez refleksji nad celem spo³ecznym swego dzia³ania.
W zwi¹zku z tym nale¿a³oby wprowadziæ przepis nakazuj¹cy oskar¿ycielowi
publicznemu uzasadniaæ we wniosku o ukaranie, ¿ jakiej przyczyny od-
st¹piono od œrodków oddzia³ywania wychowawczego (np. pouczenia) i skie-
rowano sprawê do postêpowania s¹dowego. Chodzi o wzbudzenie refleksji
nad celowoœci¹ kierowania sprawy do s¹du. Sam fakt naruszenia normy
prawnej nie powinien byæ automatycznie podstaw¹ do kierowania sprawy
do s¹du. Obecna procedura w sprawach o wykroczenia jest wadliwa w tym
zakresie. Brakuje przepisu zapewniaj¹cego racjonalne, celowe podejœcie do
spraw b³ahych, podobnego w treœci do wskazanego przepisu k.k.s. Obecny
stan prawny mo¿e prowadziæ do sytuacji, w których czyn o znamionach
przestêpstwa, ale o znikomej szkodliwoœci spo³ecznej, nie bêdzie rodzi³
odpowiedzialnoœci, a wykroczenie – czyn z natury swej mniej szkodliwy
spo³ecznie – bêdzie.

Na tle powy¿szych rozwa¿añ nale¿y zadaæ pytanie o zasadnoœæ wszczy-
nania postêpowania w sprawach o wykroczenia w ka¿dym przypadku
naruszenia normy prawnej. Jak wskazuje A. Koœæ „sprawiedliwoœæ te¿ ma
swoje granice. Sprawiedliwoœæ jest wprawdzie podstaw¹ ¿ycia spo³ecznego,
ale gdybyœmy chcieli wszystkie problemy relacji pomiêdzyludzkich roz-
wi¹zywaæ tylko przy pomocy konkretnej sprawiedliwoœci, ¿ycie wspólno-
towe sta³oby siê nieznoœne. Skostnia³e i nieugiête przeprowadzenie zasady
sprawiedliwoœci we wszystkich relacjach ¿yciowych musia³oby doprowadziæ
do bezsensownego ¿¹dania: Fiat iustitia, pereat mundus. Stosowanie zasady
sprawiedliwoœci w regulacji ludzkich relacji spo³ecznych wymaga koniecz-
nie uzupe³niaj¹cej i koryguj¹cej funkcji praktycznego rozumu, który roz-
wa¿y skutki jej oddzia³ywania w rzeczywistoœci. Kierowanie siê jedynie
zasad¹ sprawiedliwoœci mo¿e doprowadziæ do bezwzglêdnoœci, a nawet
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40 Ustawa z dnia 10 wrzeœnia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r.
Nr 111, poz. 765, z póŸn. zm.),dalej jako: k.k.s.



w niektórych przypadkach do niesprawiedliwoœci”41. Skoro przy stosowaniu
sprawiedliwoœci nale¿y zachowaæ umiar, to nale¿y nadmieniæ, i¿ postêpo-
wanie nakazowe nie spe³nia nawet wymogu sprawiedliwej procedury, gdy¿
jest prowadzone z pozbawieniem gwarancji realizacji zasady prawdy mate-
rialnej, a co za tym nastêpuje, istnieje znaczne niebezpieczeñstwo wy-
st¹pienia takiej sytuacji, ¿e nie bêdzie zape³nia³o poszanowania sprawiedli-
woœci.

Same mo¿liwoœci uzyskania prawdy obiektywnej w postêpowaniu
w sprawach o wykroczenia, które zosta³y wskazane wy¿ej, to jeszcze zbyt
ma³o, aby zapewniæ sprawiedliwy wyrok. Musi byæ ponadto podmiot de-
cyzyjny – sêdzia, który bêdzie mia³ wolê wykorzystania prawnych mo¿li-
woœci w celu poznania prawdy obiektywnej. Normy k.p.w. wymagaj¹ po-
prawnie przeprowadzonego postêpowanie dowodowego, postêpowania
wyjaœniaj¹cego. Jest to wstêpny warunek racjonalnoœci metodologicznej,
gdy¿ zebranie maksymalnej wiedzy o przedmiocie orzekania daje podstawê
do racjonalnego rozstrzygniêcia, opartego o prawdê materialn¹. Propor-
cjonalnoœæ jest podstaw¹ w³aœciwego doboru œrodków oraz w³aœciwego
wywa¿enia wymiaru kary. Poprawnie przeprowadzone postêpowanie do-
wodowe jest podstaw¹ dla prawid³owej subsumpcji. S¹d jest równie¿ orga-
nizacj¹ i jak w ka¿dej organizacji pojawia siê rutyna, pozaprawne zwyczaje
czy biurokratyczne, mechaniczne dzia³anie bez refleksji nad jego celem. Przy
wydawaniu wyroków nawyki cz³onków organizacji mog¹ byæ powodem
decyzji b³êdnej. Nie mo¿na lekcewa¿yæ faktu, ¿e tradycja jest Ÿród³em
w³adzy organizacyjnej42. Wskutek czêstych zmian prawa, odwo³ywanie siê
do nawyków czy zwyczajów w uprzednio za³atwianych sprawach po-
dobnych, bez weryfikacji aktualnego stanu prawnego, mo¿e prowadziæ do
wydania niesprawiedliwego wyroku. Nawyk polegaj¹cy na dawaniu wiary
„z urzêdu” oskar¿ycielowi publicznemu (czêsto znanemu osobiœcie, uspra-
wiedliwiaj¹cemu np. sw¹ nieobecnoœæ na rozprawie telefonicznie) niszczy
bezstronnoœæ s¹du i niesie daleko id¹ce negatywne konsekwencje, nie tylko
dla wizerunku wymiaru sprawiedliwoœci.

Kluczowe znaczenie dla poprawnoœci wyroku ma fakt, i¿ w zasadzie
sêdzia nie odpowiada osobiœcie za poprawnoœæ wyroku. Co prawda ustawa
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych wskazuje przes³anki odpowiedzial-
noœci dyscyplinarnej sêdziego43, ale w praktyce zmotywowanie osoby o tak
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41 A. Koœæ, Podstawy filozofii prawa, Lublin 2001, s. 224-225.
42 Zob. M. Zdyb, dz. cyt., s. 74-75.
43 Ustawa z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.

1070, z póŸn. zm.), Rozdzia³ III Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna sêdziów, art. 107 i nast., przy
czym nale¿y zwróciæ uwagê na sposób podjêcia czynnoœci przez rzecznika dyscyplinarnego.
Zgodnie z art. 114. § 1. „Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynnoœci dyscyplinarne na ¿¹danie
Ministra Sprawiedliwoœci, prezesa s¹du apelacyjnego lub okrêgowego oraz kolegium s¹du



stabilnych warunkach zatrudnienia do wnikliwej analizy materia³u do-
wodowego jest trudne, gdy osoba ta sama nie realizuje zasad etyki za-
wodowej. Wynika to z faktu, i¿ s¹d jest równie¿ struktur¹ spo³eczn¹, w której
zachodz¹ podobne zjawiska jak w innych tego typu strukturach. Tworz¹ siê
nieformalne powi¹zania utrudniaj¹ce poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci
cz³onka nieformalnej grupy. Odpowiedzialnoœæ decydenta za podjête
decyzje ma istotne znaczenie dla racjonalnoœci i sprawiedliwoœci decyzji44.
Nale¿y wiêc zauwa¿yæ normy prawne, które motywuj¹ decydenta do do-
k³adnego przemyœlenia swej decyzji. Je¿eli ten, kto dokonuje rozstrzyg-
niêcia, ma œwiadomoœæ, ¿e nie poniesie konsekwencji swego dzia³ania, bo ani
mu osobiœcie nie zale¿y na wyniku, ani osobistych konsekwencji b³êdu nie
poniesie, jego decyzja mo¿e byæ pod wieloma wzglêdami nietrafna. O ile
cz³owiek zdaje sobie sprawê z osobistej odpowiedzialnoœci za swoje dzia-
³ania, istnieje uzasadnione przypuszczenie, ¿e podjête przez niego czynnoœci
bêd¹ dok³adnie przemyœlane, aby unikn¹³ on negatywnych konsekwencji
swego dzia³ania oraz zapewni³ sobie pozytywne skutki podjêtego roz-
strzygniêcia. W sytuacji, gdy s¹d realizuje cudz¹ sprawê, by³oby wrêcz
niedobrze, gdyby jakikolwiek sêdzia by³ osobiœcie zainteresowany jej po-
zytywnym lub negatywnym wynikiem. Rodzi³oby to niebezpieczeñstwo
korupcji. Natomiast, pomimo braku w³asnego interesu w sprawie, sêdzia
musi byæ osobiœcie zainteresowany poprawnym pod wzglêdem prawnym
przeprowadzeniem postêpowania. W ¿yciu prywatnym ka¿dego cz³owieka
jego osobiste decyzje dotycz¹ce jego w³asnego ¿ycia najczêœciej s¹ podej-
mowane w œwiadomoœci konsekwencji decyzji, odpowiedzialnoœci – finanso-
wej, moralnej, spo³ecznej itd. Natomiast wyrok, w szczególnoœci w postê-
powaniu nakazowym, mo¿e powodowaæ sytuacjê, w której poprzez brak
bezpoœredniego powi¹zania dla decydenta pomiêdzy decyzj¹ a jej skutkiem
(w tym negatywnym), mo¿e sprzyjaæ b³êdom w dzia³aniu, gdy¿ za b³êdy
decydenta dzia³aj¹cego w imieniu wspólnoty do odpowiedzialnoœci bêdzie
poci¹gniêta najczêœciej wspólnota, a nie decydent. Normy ustawy o s¹dach
powszechnych dotycz¹ce odpowiedzialnoœci sêdziego za b³êdy w postêpo-
waniu wydaj¹ siê niewystarczaj¹cym zabezpieczeniem w tym zakresie.
Miêdzy innymi z tego powodu, i¿ s¹d bêd¹c równie¿ organizacj¹, z natury
rzeczy bêdzie niechêtny do przyznawania siê „na zewn¹trz” do b³êdnego
dzia³ania cz³onków organizacji i bêdzie mia³ tendencjê do ukrywania tych
b³êdów w Ÿle rozumianej trosce o swoich cz³onków. S¹d jest równie¿

202 Tomasz Sienkiewicz

apelacyjnego lub okrêgowego, Krajowej Rady S¹downictwa, a tak¿e z w³asnej inicjatywy, po
wstêpnym wyjaœnieniu okolicznoœci koniecznych do ustalenia znamion przewinienia, a tak¿e
z³o¿eniu wyjaœnieñ przez sêdziego, chyba ¿e z³o¿enie tych wyjaœnieñ nie jest mo¿liwe”.

44 Por. T. Sienkiewicz, Racjonalnoœæ decyzji administracyjnej, [w:] P. Marzec (red.), Servire
veritati. Ksiêga jubileuszowa z okazji siedemdziesi¹tych urodzin Profesora Kazimierza A. K³osiñskiego,
Lublin 2011, s. 541-543.



struktur¹ spo³eczn¹, a przebywanie w tego typu strukturze organizacyjnej
sprzyja powstawaniu nieformalnych powi¹zañ w organizacji (klik) mo-
g¹cych skutecznie utrudniaæ poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci dyscypli-
narnej, maj¹tkowej lub nawet karnej znajomych, kolegów czy przyjació³.
Dotyczy to równie¿ dawania wiary zeznaniom urzêdowych œwiadków
i przyznawaniu im „na wyrost” wiarygodnej postawy wskutek ich sta³ej
obecnoœci w s¹dzie. Im mniejsze œrodowisko, im mniejsza miejscowoœæ, tym
prawdopodobieñstwo nieformalnych powi¹zañ pomiêdzy pozornie
niezale¿nymi strukturami, takimi jak policja, prokuratura czy s¹d, jest
wiêksze.

Zasadê prawdy materialnej w postêpowaniu w sprawach o wykroczenia
chroni¹ sankcje karne. Dotycz¹ one w szczególnoœci zeznañ œwiadka od-
bieranych pod groŸb¹ odpowiedzialnoœci karnej za fa³szywe zeznania. Zgod-
nie z brzmieniem art. 233 §1 k.k., „kto, sk³adaj¹c zeznanie maj¹ce s³u¿yæ za
dowód w postêpowaniu s¹dowym lub w innym postêpowaniu prowa-
dzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdê lub zataja prawdê, pod-
lega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3”. We wskazanej wy¿ej sprawie
Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie wszczê³a œledztwo dotycz¹ce z³o-
¿enia fa³szywych zeznañ przez funkcjonariusza policji – autora wniosku
o ukaranie, które zosta³o nastêpnie umorzone wobec tego, i¿ zdaniem
prokuratora podejmuj¹cego tê decyzjê, „czyn nie zawiera znamion czynu
zabronionego”45. W uzasadnieniu mo¿na przeczytaæ m. in., i¿ „nale¿y
umorzyæ postêpowanie karne w sprawie z³o¿enia fa³szywych zeznañ przez
tego¿ funkcjonariusza [...] bowiem zezna³, ¿e [obwiniony] przejecha³ przy
czerwonym sygnale œwietlnym ale skrzy¿owanie, a nie wjecha³ ju¿ na nie
przy sygnalizatorze nadaj¹cym czerwony sygna³. Zapis video rejestratora
potwierdzi³ prawdziwoœæ zeznañ funkcjonariusza, tak wiêc postêpowanie
karne o czyn z art. 233§1 k.k. nale¿a³o umorzyæ. Ró¿nicê wynikaj¹c¹ z opisu
czynu zabronionego z jego kwalifikacj¹ prawn¹ nale¿y oceniæ jako b³¹d
wynikaj¹cy z niewiedzy funkcjonariusza co do stosowania prawa. Nie
mo¿na jednak zakwalifikowaæ takiego zachowania jako z³o¿enia fa³szywych
zeznañ, bowiem czyn taki mo¿e byæ pope³niony umyœlnie, co w tym przy-
padku oznacza³oby, ¿e funkcjonariusz d¹¿y³by do zemsty na obwinionym.
Przyjêciu takiego dzia³ania tak¿e sprzeciwia siê to, ¿e sier¿. sztab. [...] mia³
œwiadomoœæ rejestrowania zachowania [obwinionego] i mo¿liwoœci odtwo-
rzenia w ka¿dej chwili”46.
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45 Postanowienie o umorzeniu œledztwa z dnia 6 lutego 2009 r., sygn. akt Ds.1689/08/S,
niepublikowane.

46 Tam¿e. Por. A. Mezglewski, Mankamenty postêpowania..., s. 67, gdzie Autor wyra¿a na-
stêpuj¹cy pogl¹d: „Nale¿y mieæ na uwadze to, i¿ do dokonanych nieprawid³owoœci policjanci
z regu³y nie przyznaj¹ siê w s¹dzie. Wystêpuj¹c w charakterze œwiadków wykroczenia (rzeko-
mego wykroczenia) najczêœciej manipuluj¹ stanem faktycznym poprzez sk³adanie nieprawdzi-



Stanowisko prokuratora wydaje siê kontrowersyjne. Przepis art. 233 k.k.
dotyczy nie tylko z³o¿enia fa³szywych zeznañ, ale równie¿ zatajenia prawdy,
co zosta³o w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu œledztwa pominiête.
Nie dokonano w sposób poprawny podci¹gniêcia udowodnionych w postê-
powaniu s¹dowym faktów pod normê prawn¹. Uzasadnienie postanowienia
o umorzeniu co do przes³anek umorzenia sk³ada siê w zasadzie z jednego
zdania na stronie 3, gdzie postêpowanie funkcjonariusza policji oceniono
jako „b³¹d wynikaj¹cy z niewiedzy funkcjonariusza co do stosowania pra-
wa”. Powy¿sza argumentacja prokuratury jest w¹tpliwa, gdy¿ niewiedza co
do prawa nie jest przes³ank¹ wy³¹czaj¹c¹ odpowiedzialnoœæ, tym bardziej,
gdy podejrzanym jest policjant, który niejako z urzêdu powinien prawo
znaæ. Ponadto nale¿y zaznaczyæ, i¿ zatajenie prawdy dotyczy³o w tym
przypadku przede wszystkim nierzetelnego opisu czynu zabronionego
wzmocnionego podaniem b³êdnej kwalifikacji prawnej.

Umorzenie œledztwa jest kontrowersyjne z uwagi na wyczerpanie prze-
s³anek zwi¹zanych z przestêpstwem z art. 233 § 1 k.k. dotycz¹cym zatajenia
prawdy w postêpowaniu dowodowym. Trudno przyj¹æ za prokuratur¹,
w œwietle doœwiadczenia ¿yciowego, ¿e policjant ma braki w wiedzy doty-
cz¹cej jego dzia³alnoœci zawodowej. W interesie publicznym jest wymaganie
profesjonalizmu dzia³ania funkcjonariuszy publicznych. W tej konkretnej
sytuacji œwiadek-policjant by³ uprzedzony o odpowiedzialnoœci karnej ju¿
podczas sk³adania zeznañ do protoko³u dnia 14 lutego 2008 r., zatem
w nied³ugim czasie po zdarzeniu (22 stycznia), co raczej wyklucza zanik
pamiêci co do podstawowych okolicznoœci stanowi¹cych znamiona czynu
zabronionego. To on wniós³ wniosek o ukaranie z nierzetelnym opisem
sytuacji i by³ podstawowym œwiadkiem w tym postêpowaniu. Zatajenie
okolicznoœci wjazdu za sygnalizator bezpoœrednio rzutowa³o na wynik pro-
cesu. Tak samo negatywn¹ rolê odegra³o nieprzekazanie s¹dowi nagrania
z video rejestratora, a tak¿e brak sporz¹dzenia (brak w aktach do wydania
wyroku nakazowego) protoko³u przes³uchania drugiego œwiadka – poli-
cjanta. Na to, ¿e zeznania oskar¿yciela da³y nieprawdziwy obraz sytuacji,
wskazuje fakt, ¿e s¹d rejonowy da³ wiarê twierdzeniom œwiadka i na
podstawie „prawdziwoœci zeznañ funkcjonariusza” – jak chce prokuratura –
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wych, a nawet fa³szywych zeznañ. [...] Nale¿y ponadto mieæ na uwadze tak¿e i to, ¿e najczêœciej
s¹dy uznaj¹ za wiarygodne zeznania policjantów wystêpuj¹cych w s¹dach w charakterze
œwiadków. W razie sprzecznoœci pomiêdzy zeznaniami stró¿ów prawa i wyjaœnieniami ob-
winionego, s¹dy z regu³y daj¹ wiarê tym pierwszym. Uzasadniaj¹ to tym, ¿e przecie¿ policjanci
nie maj¹ ¿adnego interesu w skazaniu sprawców rzekomych wykroczeñ, ¿e nie znali sprawców
wczeœniej i ¿e nie mo¿e wchodziæ w grê ¿adna wendeta lub spisek. Fakty s¹ jednak takie, ¿e
policjant, który skierowa³ wniosek o wykroczenie przeciwko przypadkowemu sprawcy, nigdy
nie wycofa swego oskar¿enia, choæby nawet mia³ pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e wniosek by³ przed-
wczesny b¹dŸ nieuzasadniony. Dlaczego tak siê dzieje? Nie wiem. To pytanie kierowaæ nale¿y
nie do prawnika, ale do psychologa.”



w wyroku nakazowym skaza³ obwinionego za naruszenie normy zaka-
zuj¹cej wjazdu za sygnalizator nadaj¹cy czerwony sygna³ œwietlny, daj¹c
jednoczeœnie opis w sentencji: „przejecha³ przez skrzy¿owanie [...] nie sto-
suj¹c siê do czerwonego sygna³u œwietlnego”. Do zaistnienia przestêpstwa
z art. 233 § 1 k.k. wystarczy naruszenie tej normy w sposób formalny,
bezskutkowy. W tym przypadku skutki zatajenia prawdy zosta³y uwidocz-
nione w materialnych konsekwencjach, w wyroku nakazowym skazuj¹cym
na grzywnê, gdzie s¹d okrêgowy jako wystarczaj¹c¹ uzna³ karê nagany.
Przedmiotem ochrony w œwietle postanowieñ art. 233 § 1 k.k. jest
prawid³owe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwoœci oraz wiarygodnoœæ
ustaleñ. Jest to tym bardziej widoczne w postêpowaniu nakazowym, w któ-
rym s¹d jest zdany na dowody dostarczone przez oskar¿yciela.

Bezpoœrednim przedmiotem ochrony jest wydanie prawid³owego orze-
czenia w konkretnej sprawie. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e „przestêpstwem jest
równie¿ takie zachowanie siê œwiadka, które sk³ada siê i z zeznania nie-
prawdy i z zatajenia prawdy (gdy co do pewnych faktów œwiadek mówi
nieprawdê, a inne prawdziwe fakty zataja)”47. Nieprawdziwy, cz¹stkowy,
by³ opis czynu sk³adaj¹cy siê z podania normy prawnej zakazuj¹cej wjazdu
za sygnalizator nadaj¹cy czerwony sygna³ œwietlny oraz opis sugeruj¹cy
zarówno wjazd za sygnalizator nadaj¹cy czerwony sygna³ œwietlny, jak
i kontynuacjê jazdy, a zatajeniem prawdy by³o zatajenie faktu wjazdu za
sygnalizator nadaj¹cy ¿ó³ty sygna³ œwietlny.

W nastêpstwie dezinformacji w sferze subsumpcji oraz zatajenia prawdy
w sferze okolicznoœci faktycznych, przy braku zeznañ drugiego œwiadka
i przy zatajeniu istnienia nagrania wykroczenia, s¹d w postêpowaniu naka-
zowym da³ wiarê b¹dŸ co b¹dŸ fachowcowi, który z urzêdu niejako rozumie
znaczenie swoich s³ów i potrafi okreœliæ wykroczenie. Narazi³o to obwi-
nionego na niewspó³miernie surowy wymiar kary. We wszystkich przy-
padkach, w których za naruszon¹ uznano normê zakazuj¹c¹ wjazdu za
sygnalizator nadaj¹cy czerwony sygna³ œwietlny, próbowano wymierzyæ
karê grzywny. Mandat – 200 z³, wyrok nakazowy – 230 z³ (plus koszty),
wyrok s¹du rejonowego – 300 z³. W przypadku, gdy s¹d okrêgowy uzna³ za
naruszon¹ normê zakazuj¹c¹ wjazdu za sygnalizator nadaj¹cy ¿ó³ty sygna³
œwietlny, uznano za wystarczaj¹c¹ naganê. Obowi¹zek œwiadka przedsta-
wiania prawdy obejmuje nie tylko okolicznoœci mog¹ce mieæ wp³yw na
rozstrzygniêcie sprawy, lecz równie¿ okolicznoœci niemog¹ce mieæ takiego
wp³ywu. W tym przypadku zatajono prawdê co do podstaw odpowie-
dzialnoœci. Jednoczeœnie sam s¹d nie da³ sobie szansy na poznanie prawdy
materialnej kieruj¹c sprawê jako oczywist¹ do postêpowania nakazowego.
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47 B. Kunicka-Michalska [w:] W¹sek A. (red.), Kodeks Karny. Komentarz, Warszawa 2006, t. II,
s. 151.



Dla bytu przestêpstwa z art. 233 § 1 k.k. nie wymaga siê zaistnienia skutków
procesowych w postaci nies³usznego rozstrzygniêcia sprawy. W tym wy-
padku takie skutki jednak wyst¹pi³y. Najbardziej widoczne jest to w wyroku
nakazowym, w którym s¹d przyj¹³ zeznania œwiadka-oskar¿yciela za praw-
dziwe. W zwi¹zku z osobistymi w³aœciwoœciami sprawcy (policjant) nale¿y
przyj¹æ, ¿e z jednej strony s¹d da³ mu wiarê „na wyrost”, przypisuj¹c mu
cechê wiarygodnoœci, a któr¹ to cechê prokuratura w zasadzie podda³a
w w¹tpliwoœæ, wskazuj¹c na brak wiedzy zawodowej policjanta poprzez
uznanie, ¿e „ró¿nicê wynikaj¹c¹ z opisu czynu zabronionego z jego
kwalifikacj¹ prawn¹ nale¿y oceniæ jako b³¹d wynikaj¹cy z niewiedzy funk-
cjonariusza co do stosowania prawa”. Przypadek ten ilustruje, i¿ w polskim
systemie prawnym pokutuje wyniesiona prawdopodobnie jeszcze z czasów
PRL zasada „milicjant ma zawsze racjê”, niezale¿nie od prawdy materialnej,
po³¹czona z PRL-owskim faktycznym brakiem odpowiedzialnoœci funkcjo-
nariuszy publicznych za swoje dzia³ania. Czy w takim razie, w takim stanie
jakoœciowym kadr s¹dowych i policyjnych, utrzymywanie w k.p.w. postê-
powania nakazowego jest zasadne? Je¿eli œwiadek – jak chce prokuratura –
nie zatai³ prawdy, to winê za wydanie wyroku nakazowego sprzecznego
z zasad¹ prawdy materialnej ponosz¹ równie¿ sêdziowie, osoba która skie-
rowa³a sprawê do postêpowania nakazowego i ta, który w tym postê-
powaniu orzeka³a.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ sama kara za przestêpstwo nie wystarczy od
powstrzymania decydenta od podejmowania b³êdnych decyzji. Sankcja jest
bardzo wa¿nym czynnikiem hamuj¹cym niepo¿¹dane zachowania, ale nie
jest jedynym i wystarczaj¹cym sposobem na zwalczanie nieracjonalnoœci
w dzia³aniach administracji publicznej48, s¹dów itd. Potrzebna jest tu akcep-
tacja wartoœci wskazanych przez prawo, akceptowanych tak¿e przez pra-
cowników struktur publicznych i innych cz³onków wspólnoty. Je¿eli w³adza
bêdzie respektowaæ wartoœci uznane spo³ecznie w swoich decyzjach, tym
czêœciej te decyzje bêd¹ spo³ecznie uznane za racjonalne i wykonywane.
Je¿eli w³adza jest sprawowana bez uznania wartoœci, stosowanie przymusu
bêdzie przejawem s³aboœci w³adzy i jej spo³ecznej bezradnoœci49. Terror
administracyjny nigdy nie jest skuteczny w d³u¿szym przedziale czasu, gdy¿
bez spo³ecznej akceptacji wartoœci realizowanych podczas postêpowania
s¹dowego ¿adna struktura s¹dowo-urzêdnicza nie bêdzie w stanie wymusiæ
na wszystkich obywatelach oczekiwanego przez ni¹ zachowania. Wyda-
wanie wyroku lub decyzji administracyjnej w warunkach terroru admi-
nistracyjnego jest dzia³aniem nieracjonalnym. Jak wskazuje M. Zdyb, „pra-
wo obowi¹zuje nie tylko dlatego, ¿e jest prawem, ale te¿ i dlatego, ¿e
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48 Por. M. Zdyb, dz. cyt., s. 57.
49 Zob. tam¿e, s. 73.



urzeczywistnia pewne wartoœci i jest tych wartoœci noœnikiem, oderwane od
rzeczywistoœci traci swoj¹ »duchowoœæ« i realnoœæ zarazem. Staje siê tworem
sztucznym, niezrozumia³ym i przez to czêsto nieakceptowanym”50.

Sprawiedliwoœæ wyroku wyra¿a siê równie¿ w jego celowoœci, wyzna-
czanej tak¿e przez wartoœci. Orzekanie w oderwaniu od prawdy materialnej
mija siê z celem, gdy¿ kara nie odniesie ¿adnego skutku motywuj¹cego
sprawcê do zmiany zachowania. Skoro s¹du nie interesuje prawda mate-
rialna, to negatywne skutki spo³eczne wyroków opartych o prawdê formaln¹
(czyli w zasadzie o to, jak zarzut sformu³uje oskar¿yciel) bêd¹ – w odczuciu
autora – daleko gorsze od d³ugotrwa³ych postêpowañ s¹dowych51, zako-
ñczonych jednak rozstrzygniêciem opartym o prawdê materialn¹. Na wp³yw
wartoœci na dzia³anie prawa i struktur publicznych wskazuje wielu autorów,
miêdzy innymi S. Fundowicz, który zauwa¿a, ¿e „Biurokracja, podobnie jak
prawo, staje siê niebezpieczna wtedy, gdy odetnie siê od œwiata wartoœci.
Wtedy zamiast troski o wype³nianie swoich zadañ, po³¹czonych z potrzeb¹
zaspokajania potrzeb cz³owieka, biurokracja stanie siê sztuk¹ sam¹ w sobie.
£atwo w takim przypadku organ stosuj¹cy prawo zas³ania siê star¹ premi¹
»dura lex, sed lex« i czuje siê zwolniony od ocen moralnych, a w³aœciwie od
myœlenia”52.

Ka¿dy system prawny opiera siê na jakimœ systemie wartoœci. Skoro,
zgodnie z art. 7 Konstytucji RP „organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na
podstawie i w granicach prawa”, to prawny system wartoœci bêdzie bez-
poœrednio oddzia³ywa³ na realizacjê wartoœci przez administracjê publiczn¹.
St¹d te¿ koniecznoœæ przypominania, i¿ postêpowanie nakazowe nie mo¿e
byæ prowadzone w oderwaniu od wartoœci, którym s³u¿y, choæ jego kon-
strukcja prawna w zbyt ³atwy sposób prowadzi do ³amania tych wartoœci. W.
£¹czkowski zauwa¿a, ¿e „¿adne pañstwo nie jest w stanie unikn¹æ wkra-
czania w podstawowe dziedziny aksjologii i zawsze kieruje siê jakimœ
œwiatopogl¹dem”53. Skoro prawda materialna jest dla ustawodawcy war-
toœci¹, to w œwietle tego oraz konstytucyjnej zasady pañstwa prawnego stale
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50 Tam¿e, s. 123.
51 Na marginesie nale¿y dodaæ, ¿e postêpowanie w trybie zwyczajnym nie musi byæ d³ugo-

trwa³e. Wiele zale¿y w tym wzglêdzie od umiejêtnoœci sêdziego.
52 S. Fundowicz, Systemowe i personalne Ÿród³a biurokracji, [w:] J. £ukasiewicz (red.), Biuro-

kracja. III Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006, Rzeszów 2006,
s. 188.

53 W. £¹czkowski, Ograniczenia prawa stanowionego, [w:] A. Dêbiñski, A. Pomorska, P. Smoleñ
(red.), W s³u¿bie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecnoœci profesora Jana G³uchowskiego w Katedrze
Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II, Lublin 2010, s. 71;
por. W. £¹czkowski, Prawo a zmiana ustroju pañstwa, Poznañ 1992; W. £¹czkowski, Granice prawa,
[w:] W. Depo, M. Leszczyñski, T. Guz, P. Marzec (red.), Veritatem in Caritate. Ksiêga Jubileuszowa
z okazji 70. urodzin Ksiêdza Biskupa Profesora Jana Œrutwy, Lublin 2011, s. 447-457.



powraca pytanie o zasadnoœæ pozostawienia w systemie prawnym postê-
powania nakazowego.

Wybór decyzyjny – jak pisze M. Zdyb – „jest procesem, poprzez który
decydent bior¹c pod uwagê preferencje, które wi¹¿e z ró¿nymi mo¿li-
woœciami dzia³ania (wariantami decyzji) wybiera ten sposób dzia³ania (wa-
riant decyzyjny), który ma najwy¿sz¹ preferencjê ze wzglêdu na okreœlony
system wartoœci, z którym w danej chwili uto¿samia siê lub go po prostu
uznaje”54. Wybór zak³ada istnienie luzu decyzyjnego „pomiêdzy wolnoœci¹
rozstrzygania a czynnikami warunkuj¹cymi treœæ i sam wybór decyzji”55,
powinna byæ tak¿e zapewniona „niezale¿noœæ (lub wzglêdna niezale¿noœæ)
procesów psychicznych zwi¹zanych z prze¿yciem poczucia wyboru i po-
trzeby rozstrzygniêcia procesu decyzyjnego od porz¹dku naturalnego, który
jest niezawis³y i niezale¿ny od konkretnego podmiotu podejmuj¹cego de-
cyzjê”56. Wybór decyzyjny o skierowaniu sprawy do postêpowania nakazo-
wego nie mo¿e byæ jednak samowol¹.

G³ównym wnioskiem p³yn¹cym z analizy materia³u prawnego i do-
kumentów s¹dowych jest fakt, i¿ postêpowanie nakazowe w sprawach
o wykroczenia utrudnia w znacznym stopniu orzekanie zgodnie z prawd¹
materialn¹, narusza zasadê bezstronnoœci s¹du, niezale¿noœci sêdziego
i obiektywizmu orzekania, gdy¿ s¹d staje siê swego rodzaju „stron¹” tego
postêpowania, przejmuj¹c równie¿ rolê oskar¿yciela. Wp³ywa na to wiele
czynników, nie tylko prawnych – wp³yw maj¹ równie¿ pozaprawne zwy-
czaje stosowane pomiêdzy policj¹, prokuratur¹ i s¹dem (np. stosowanie
niepisanej zasady: „policjant ma zawsze racjê”).

1. Odpowiedzialnoœæ za orzekanie niezgodnie z prawd¹ materialn¹
ponosz¹ g³ównie s¹dy, a dok³adnie poszczególni sêdziowie, przekraczaj¹cy
swoje kompetencje, w bezpodstawny sposób kieruj¹cy sprawy do postê-
powania nakazowego staraj¹c siê szybko „pozbyæ sprawy z wokandy”.

2. Sposób postêpowania sêdziów w bezpoœredni sposób wp³ywa na
zachowanie siê oskar¿yciela publicznego. Tolerowanie b³êdów we wnios-
kach o ukaranie, a tak¿e stosowanie zasady „policjant ma zawsze racjê”
prowadzi do utraty bezstronnoœci s¹du i zamiany ról w procesie. S¹d
uzurpuje sobie rolê oskar¿yciela57 i poprawia jego b³êdy. Niszczy to bez-
stronnoœæ s¹du i kontradyktoryjnoœæ procesu. Zachowania te prowadz¹ do
³amania praw obwinionego przez oskar¿yciela publicznego. Œwiadomoœæ
faktycznej bezkarnoœci, œwiadomoœæ skutecznoœci obwinienia niezale¿nie od
prawdy materialnej, œwiadomoœæ, i¿ s¹d bêdzie stronniczo orzeka³ – tak jak

208 Tomasz Sienkiewicz
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55 Tam¿e.
56 Tam¿e.
57 Zob. A. Mezglewski, Mankamenty postêpowania..., s. 61, 65.



chce oskar¿yciel, prowadzi bezpoœrednio do tego, i¿ nie bêd¹ realizowane
gwarancje procesowe ujawniania prawdy materialnej. W szczególnoœci po-
stêpowanie wyjaœniaj¹ce w zasadzie nie bêdzie prowadzone, oskar¿enie
zostanie sformu³owane w nierzetelny sposób, a dowody przedstawiane
s¹dowi bêd¹ niekompletne – przecie¿ „policjant ma zawsze racjê”. S¹d
w postêpowaniu nakazowym traci przymiot „s¹du”, redukuj¹c swoj¹ rolê do
biurokratycznego wype³nienia oczekiwañ oskar¿yciela i formalizacji uka-
rania. W postêpowaniu nakazowym s¹d opiera siê w zasadzie wy³¹cznie na
danych dostarczonych przez oskar¿yciela, stad te¿ tolerowanie jego nie-
rzetelnoœci w prowadzeniu postêpowania, gromadzeniu dowodów, a przy
tym kierowanie sprawy do postêpowania nakazowego jest praktyk¹ szcze-
gólnie nagann¹.

3. Normy prawne reguluj¹ce postêpowanie nakazowe powinny zostaæ
poddane g³êbokiej reformie m. in. w aspekcie przes³anek koniecznych do
zastosowania tego trybu. Sytuacja, w której prze³o¿ony sêdziego orzeka-
j¹cego kieruje sprawê jako „oczywist¹” do rozpoznania w postêpowaniu
nakazowym, jest sytuacj¹ wywierania nacisku na sêdziego orzekaj¹cego
i niszczy niezale¿noœæ sêdziego. W zasadzie o tym, jak sprawa bêdzie
rozpatrzona, decyduje nie sêdzia rozpatruj¹cy sprawê, a jego prze³o¿ony,
kieruj¹cy sprawê do postêpowania nakazowego.

4. Nale¿y wprowadziæ przepis nakazuj¹cy oskar¿ycielowi publicznemu
uzasadniaæ we wniosku o ukaranie, z jakiej przyczyny odst¹piono od zasto-
sowania wobec sprawcy wykroczenia œrodków oddzia³ywania wychowaw-
czego (np. pouczenia) i skierowano sprawê do postêpowania s¹dowego. Sam
fakt naruszenia normy prawnej nie powinien byæ automatycznie podstaw¹
kierowania sprawy do s¹du. Nale¿y równie¿ wprowadziæ do k.p.w. normê
podobn¹ do stosowanej w k.k.s., i¿ nie jest wykroczeniem czyn zabroniony,
którego spo³eczna szkodliwoœæ jest znikoma. O tym, ¿e minima non curat
praetor wiedziano ju¿ w staro¿ytnym Rzymie.

5. Nale¿y wprowadziæ zakaz wynikaj¹cy z regu³y reformationis in peius
pomiêdzy wyrokiem nakazowym a wyrokiem wydanym wskutek wnie-
sienia sprzeciwu58, gdy¿ gwarancj¹ prawdy materialnej jest m. in. mo¿liwoœæ

Zasada prawdy materialnej w postêpowaniu w sprawach o wykroczenia... 209

58 Por. A. Skowron, Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2010,
s. 507-508, gdzie Autor powo³uj¹c siê na J. Grajewskiego wyg³asza nastêpuj¹cy pogl¹d.
„W postêpowaniu, które toczy siê w razie wniesienia i przyjêcia sprzeciwu, s¹d nie jest zwi¹zany
treœci¹ wyroku nakazowego, który utraci³ moc. Nie obowi¹zuje wiêc zakaz reformationis in peius,
a s¹d mo¿e orzec surowsz¹ karê ni¿ ta, która zosta³a orzeczona w wyroku nakazowym. W pe³ni
jednak zas³uguje na akceptacjê pogl¹d, ¿e de lege lata nale¿y w sposób stanowczy postulowaæ
dyrektywê interpretacyjn¹, w myœl której orzeczenie w wyroku (wydanym w postêpowaniu
poprzedzonym nakazem karnym, od którego oskar¿ony lub jego obroñca wniós³ sprzeciw)
surowszych konsekwencji karnych jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy w toku przewodu
s¹dowego ujawnione zosta³y nowe, istotne okolicznoœci obci¹¿aj¹ce, wykraczaj¹ce poza mate-
ria³y, które stanowi³y podstawê nakazu karnego. W tym kontekœcie wymierzenie kary surow-



prowadzenia obrony bez nara¿enia siê na dodatkowe negatywne kon-
sekwencje w razie bezskutecznoœci obrony.

6. Traktowanie przez s¹d œwiadków urzêdowych w uprzywilejowany
sposób, np. poprzez usprawiedliwianie nieobecnoœci na rozprawie „na tele-
fon”, gdy jako powód nieobecnoœci podaje siê bli¿ej nieokreœlone obowi¹zki
s³u¿bowe, podró¿ s³u¿bow¹ itp., nale¿y okreœliæ jako praktykê wyj¹tkowo
szkodliw¹. W koñcu najwa¿niejszym obowi¹zkiem s³u¿bowym jest
popieranie wniosku o ukaranie, skoro siê go z³o¿y³o. Poza tym, w jaki sposób
przez telefon zosta³ zidentyfikowany rozmówca? Je¿eli jest znany pra-
cownikom s¹du (w tym sêdziom) osobiœcie, to na tym tle ca³y czas powraca
pytanie o niezawis³oœæ, bezstronnoœæ orzekania i niezale¿noœæ sêdziego.

7. Je¿eli w ogóle postêpowanie nakazowe powinno pozostaæ w k.p.w.,
nale¿y wprowadziæ zmiany, w których niemo¿liwe bêdzie skierowanie
sprawy do postêpowania nakazowego, gdy oskar¿yciel nie przeprowadzi³
postêpowania wyjaœniaj¹cego w pe³nym wymiarze, ustalaj¹c jednoczeœnie
nie tylko okolicznoœci obci¹¿aj¹ce, ale równie¿ to, czy zachodz¹ okolicznoœci
³agodz¹ce wskazane w k.w.59 Ponadto w tym postêpowaniu czynny udzia³
powinien mieæ obwiniony, i jeœli brak jest jego podpisu na protokole prze-
s³uchania (na znak, ¿e siê z nim zapozna³ i akceptuje treœæ) albo podpisanych
uwag do protoko³u, to postêpowanie powinno toczyæ siê w trybie zwy-
czajnym, aby s¹d mia³ mo¿liwoœæ zapoznaæ siê z ocen¹ sytuacji przez osobê
obwinion¹, a nie tylko z ocen¹ oskar¿yciela. Brak tych informacji powinien
automatycznie eliminowaæ mo¿liwoœæ skierowania sprawy do postêpowania
nakazowego. Obecna praktyka s¹dów uniemo¿liwia orzekanie na podstawie
prawdy materialnej.

8. Konieczna jest stopniowa zmiana kultury organizacyjno-prawnej
dzia³ania s¹dów i organów œcigania, aby normy karne mog³y byæ faktycznie
egzekwowane równie¿ wobec funkcjonariuszy publicznych s¹downictwa
i organów œcigania. Obecnie, pomimo teoretycznej karalnoœci nadu¿ycia
uprawnieñ lub zatajania prawdy w postêpowaniu dowodowym mo¿na
odnieœæ wra¿enie ma³ej skutecznoœci tych norm60.
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szej bez stwierdzenia nowych okolicznoœci by³oby odbierane jako swoista kara za wniesienie
sprzeciwu od nakazu karnego i by³oby sprzeczne z postulatem zapewnienia swobody w podej-
mowaniu decyzji o wniesienie sprzeciwu.”

59 Zgodnie z art. 33 § 2 i 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeñ (tekst jedn. Dz. U.
z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z póŸn. zm.), s¹d bierze pod uwagê „sposób ¿ycia przed pope³nieniem
i zachowanie siê po pope³nieniu wykroczenia”, „prowadzenie przez sprawcê nienagannego
trybu ¿ycia przed pope³nieniem wykroczenia i wyró¿nianie siê spe³nianiem obowi¹zków,
zw³aszcza w zakresie pracy”. Doktryna wskazuje opisuj¹c art. 33 § 3 k.w., ¿e „sêdziowie
zobowi¹zani s¹ uwzglêdniaæ jako okolicznoœci ³agodz¹ce to, co ustawodawca wskaza³ w § 3”,
M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeñ. Komentarz, Warszawa 2006, s. 263.

60 Por. W. Kulesza, Czy sêdzia lub prokurator mo¿e odpowiadaæ za stosowanie prawa?, [w:]
A. Grzeœkowiak (red.) Prawo karne stanu wojennego, Lublin 2003, w szczególnoœci s. 184 i n.



9. Orzekanie niezgodnie z prawd¹ materialn¹ prowadzi do wyroków
nieadekwatnych do stanu prawnego i faktycznego. Jak wynika z akt wy¿ej
opisanej sprawy, wystarczy³o, i¿ ocena s¹du okrêgowego dotyczy³a w³aœ-
ciwego stanu faktycznego w³aœciwie podci¹gniêtego pod normê prawn¹,
¿eby wyrok s¹du rejonowego w zakresie na³o¿onej kary zosta³ uznany za
ra¿¹co niewspó³mierny.

10. W postêpowaniu w sprawach o wykroczenia prowadzonych w trybie
nakazowym wskutek utrudnionej realizacji zasady prawdy materialnej ist-
nieje powa¿ne niebezpieczeñstwo nierealizowania prawa do obrony.
W szczególnoœci dotyczy to sytuacji, gdy postêpowanie wyjaœniaj¹ce by³o
prowadzone w szcz¹tkowy sposób, albo gdy obwinienie dotyczy osoby
chorej psychicznie. S¹d rezygnuj¹c z osobistego kontaktu z obwinionym nie
ma mo¿liwoœci oceny, czy zachodz¹ przes³anki do obowi¹zkowego udzia³u
obroñcy w procesie61. Przerzucanie na obwinionego obowi¹zku dopro-
wadzenia do wydania wyroku zgodnie z prawd¹ materialn¹ dopiero wsku-
tek wniesienia sprzeciwu jest praktyk¹ niedopuszczaln¹. To oskar¿yciel ma
obowi¹zek udowodniæ winê i precyzyjnie wskazaæ okolicznoœci czynu zabro-
nionego, a nie obwiniony ma udowadniaæ swoj¹ niewinnoœæ lub precyzowaæ
normê prawn¹, któr¹ naruszy³.

11. Orzekanie niezgodne z prawd¹ materialn¹ niszczy zaufanie spo-
³eczne do wymiaru sprawiedliwoœci, obni¿a jego presti¿, kreuje negatywny
obraz policji, prokuratury, s¹downictwa w spo³eczeñstwie i wp³ywa na
sposób postêpowania poszczególnych obywateli. W zwi¹zku z tym, i¿ wyrok
jest stosowaniem prawa, niszczy równie¿ oddzia³ywanie norm prawnych
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61 Por. A. Skowron, dz. cyt., s. 503-504, gdzie Autor stwierdza:”obecnie wyrok nakazowy
mo¿e byæ wydany na posiedzeniu bez udzia³u stron (art. 93 1 in fine i art. 60 § 1 pkt 7). Powoduje
to, ¿e w niektórych przypadkach s¹d mo¿e wydaæ wyrok nakazowy pomimo tego, ¿e sprawca
nie ponosi winy z uwagi na niepoczytalnoœæ. Zapobiegaæ temu mia³ wprowadzony nowel¹
wymóg przes³uchania obwinionego na etapie czynnoœci wyjaœniaj¹cych, jednak ze wzglêdu na
zbyt liberalne traktowanie instytucji z art. 54 § 7, w dalszym ci¹gu nie nale¿¹ do rzadkoœci
sytuacje, gdy w¹tpliwoœci co do stanu zdrowia psychicznego obwinionego ujawniaj¹ siê do-
piero po uprawomocnieniu wyroku nakazowego. [...] Negatywn¹ przes³anka do wydania
wyroku nakazowego s¹ okolicznoœci okreœlone w art. 21 § 1 (art. 93 § 4). Koniecznoœæ prze-
s³uchania osoby podejrzanej o pope³nienie wykroczenia mia³a w zamyœle ustawodawcy zapo-
biegaæ sytuacjom, gdy wyrok nakazowy zostanie wydany w stosunku do osoby g³uchej, niemej
lub niewidomej, lub gdy zachodz¹ uzasadnione w¹tpliwoœci co do jej poczytalnoœci. Wymóg
przes³uchania sprawcy wykroczenia ju¿ na etapie czynnoœci wyjaœniaj¹cych jest w praktyce
bardzo czêsto pomijany, co wynika w g³ównej mierze z dotychczasowych przyzwyczajeñ
organów uprawnionych do dokonywania czynnoœci wyjaœniaj¹cych – nie tylko Policji. Mo¿na
pokusiæ siê nawet o stwierdzenie, ¿e poza stra¿ami gminnymi (miejskimi) oraz inspektorem
pracy, pozosta³e podmioty uprawnione do dokonywania czynnoœci wyjaœniaj¹cych nagminnie
nie stosuj¹ siê do tego wymogu, zw³aszcza ¿e nie jest to powodem zwrotu wniosku do
uzupe³nienia. Rodzi to oczywiœcie pytanie o sens wydawania wyroków nakazowych w tych
sprawach, gdy w aktach brak tego rodzaju dowodu (wyjaœnieñ obwinionego), a ju¿ z ca³¹
pewnoœci¹ wtedy, gdy wniosek o ukaranie pochodzi od oskar¿yciela prywatnego.”



w spo³eczeñstwie w po¿¹danym przez ustawodawcê kierunku. Sytuacja,
w której wyrok s¹dowy nie jest stosowaniem sprawiedliwoœci, budzi spo-
³eczne wspó³czucie dla „ofiary” systemu s¹dowego, prowadzi do postawy
lekcewa¿enia prawa, policji, prokuratury i s¹dów. Nieakceptowanie w spo-
³eczeñstwie norm prawnych oraz nieakceptowanie systemu organów wy-
muszaj¹cych stosowanie prawa jest równie¿ wynikiem zachowania siê
przedstawicieli tego systemu. Wymierzanie sprawiedliwoœci mo¿e ³¹czyæ
siê z wymierzaniem sankcji. Je¿eli natomiast celem dzia³ania s¹du staje siê
formalizacja ukarania (skazanie) na wniosek oskar¿yciela, jako samoistny cel
procedury, a celem nie jest wymiar sprawiedliwoœci, nastêpuje oderwanie
stosowania prawa od spo³ecznego porz¹dku wartoœci62, a wiêc oderwanie go
od podstawy jego skutecznego dzia³ania w spo³eczeñstwie. Przyczyn
nieskutecznoœci norm prawnych nale¿y zatem szukaæ nie tylko w braku
akceptacji spo³ecznej tych norm, ale i w zachowaniu poszczególnych
funkcjonariuszy organów œcigania i sêdziów stosuj¹cych normy prawne
w oderwaniu od wartoœci, w bezrefleksyjny sposób (summum ius, summa
iniuria) – a niekiedy wychodz¹cych nawet poza t¹ zasadê, realizuj¹cych
orzekanie niezgodnie z prawem i prawd¹ materialn¹.

THE PRINCIPLE OF MATERIAL TRUTH IN THE PROCEEDINGS
FOR AN OFFENCE. CASE ANALYSIS

S u m m a r y

The main conclusion drawn from the analysis of the legal material and court
records is that the order of payment procedure in contravention cases makes it
very difficult to pass judgement in line with the material truth, violates the prin-
ciple of court’s impartiality, judge’s independence and objective ruling because
the court becomes a „party” to the procedure by assuming the role of the prose-
cutor. This is caused by many, not only legal factors, but is also affected by
non-judicial practices adopted among the police, prosecutors and the court (e.g.
the use of an unwritten rule: „the police officer is always right”).

In connection with Article 2 § 1(a) of the Code of Procedure for Petty Of-
fences which provides that “ordinary procedure occurs when no grounds are
given for examining the case in the summary procedure or the order of payment
procedure,” it should be noted that most guarantees of judicial protection when
adjudicating in line with the material truth will be ostensible. The application of
the order of payment procedure and summary procedure as ordinary impinges
on the compliance with this principle. Indicated in the article, the guarantees of
judicial protection when adjudicating in line with the material truth are fully ap-
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62 Szerzej na temat relacji prawa i wartoœci zob. A. Koœæ, dz. cyt., s. 193-208.



plied in the ordinary procedure, to a minor extent in the summary procedure,
and almost never in the order of payment procedure. Due to extensive simplifica-
tion of the order of payment procedure, such a statutory conjecture may lead to
a temptation to address issues as „open-and-shut” cases, thus violating the prin-
ciple of a fair trial.

ÏÐÈÍÖÈÏ ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÑÒÈÍÛ Â ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ ÄÅË
Î ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈßÕ

P å ç þ ì å

Îñíîâíûì âûâîäîì, âûòåêàþùèì èç àíàëèçà ïðàâîâûõ è ñóäåáíûõ äîêó-
ìåíòîâ, ÿâëÿåòñÿ ôàêò, ÷òî ïðèêàçíîå ïðîèçâîäñòâî äåë î ïðàâîíàðóøåíèÿõ
çíà÷èòåëüíî çàòðóäíÿåò âûíåñåíèå ïðèãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìàòåðèàëüíîé
èñòèíîé, íàðóøàåò ïðèíöèï áåñïðèñòðàñòíîñòè ñóäà, íåçàâèñèìîñòè ñóäüè
è îáúåêòèâíîñòè ïîñòàíîâëåíèÿ, òàê êàê ñóä ñòàíîâèòñÿ ñâîåãî ðîäà «ñòîðî-
íîé» ýòîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðèíèìàÿ òàêæå ðîëü îáâèíèòåëÿ. Ýòî ñâÿçàíî ñî
ìíîãèìè ôàêòîðàìè, íå òîëüêî þðèäè÷åñêèìè, íî è âíåïðàâîâûìè îáû÷àÿìè,
èñïîëüçóåìûìè ìåæäó ïîëèöèåé, ïðîêóðàòóðîé è ñóäîì (íàïðèìåð, èñïîëüçî-
âàíèå íåïèñàíîãî çàêîíà: «ïîëèöåéñêèé âñåãäà ïðàâ»).

Â ñâÿçè ñ ñîäåðæàíèåì ñò. 2 §1à ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà ïî äåëàì î ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ, êîòîðàÿ ãëàñèò, ÷òî ïîñòàíîâëåíèå â îáûêíîâåííîì ïðîèçâî-
äñòâå ñëåäóåò òîãäà, êîãäà íåò äîñòàòî÷íûõ îñíîâàíèé äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äåëà
â óñêîðåííîì èëè ïðèêàçíîì ïðîèçâîäñòâå, ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî
ïðîöåññóàëüíûõ ãàðàíòèé, ÷òî ïîñòàíîâëåíèå áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü ìàòåðè-
àëüíîé èñòèíå, áóäóò èìåòü ìíèìûé õàðàêòåð. Ïðèìåíåíèå óñêîðåííîãî è ïðè-
êàçíîãî ïîðÿäêîâ, êàê îñíîâíûõ, íåïîñðåäñòâåííî âëèÿåò íà ðåàëèçàöèþ ýòîãî
ïðèíöèïà Óêàçàííûå â ñòàòüå ïðîöåññóàëüíûå ãàðàíòèè î òîì, ÷òî ïîñòàíîâëå-
íèÿ áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü ìàòåðèàëüíîé èñòèíå, ïðèìåíÿþòñÿ â ïîëíîì îáúå-
ìå â îáû÷íîì ïðîèçâîäñòâå, â ìåíüøåé ñòåïåíè â óñêîðåííîì ïðîèçâîäñòâå,
è ïî÷òè íèêîãäà íå ïðèìåíÿþòñÿ â ïðèêàçíîì. Â âèäó ñèëüíîãî óïðîùåíèÿ
ïðèêàçíîãî ïðîèçâîäñòâà, íà ïðàêòèêå òàêàÿ ïðåäóñìîòðåííàÿ çàêîíîì ïðåçóì-
ïöèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê æåëàíèþ íàïðàâëÿòü äåëà, êàê «î÷åâèäíûå» íà ðàññìî-
òðåíèå â ïðèêàçíîì ïðîèçâîäñòâå, íàðóøàÿ ïðè ýòîì íîðìû ñïðàâåäëèâîãî.
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CZY POTRZEBNA JEST ZMIANA USTAWY

O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM?

I.

S¹dowa ochrona konstytucji odbywa siê poprzez dzia³anie niezawis³ych
organów pañstwa, odrêbnych od w³adzy ustawodawczej i wykonawczej, za
pomoc¹ sformalizowanej procedury, która ma na celu ocenê zgodnoœci norm
prawa z konstytucj¹. S¹dowa kontrola zgodnoœci ustaw z ustaw¹ zasadnicz¹
jest jedn¹ z podstawowych gwarancji konstytucji. W wiêkszoœci pañstw
europejskich jest ona realizowana przez organ w³adzy s¹downiczej nazy-
wany trybuna³em konstytucyjnym lub te¿ s¹dem konstytucyjnym1. Jest to
równie¿ jeden z podstawowych wymogów wspó³czesnego pañstwa demo-
kratycznego, aby zapewniæ pe³n¹ zgodnoœæ obowi¹zuj¹cych aktów praw-
nych z konstytucj¹, która w hierarchii Ÿróde³ prawa zajmuje nadrzêdn¹
pozycjê. Kontrola s¹dowa jest najskuteczniejszym sposobem zagwaranto-
wania tej zgodnoœci2.

Polski Trybuna³ Konstytucyjny powsta³ w wyniku kompromisu, który
wprowadza³ szereg ograniczeñ jego kompetencji i w³aœciwoœci w porówna-
niu ze standardami europejskimi. Pierwotny model Trybuna³u charakteryzo-
wa³y nastêpuj¹ce cechy:

1. Wykonywanie kontroli konstytucyjnoœci na zasadzie koncentracji.
Trybuna³ wystêpowa³ jako szczególny organ konstytucyjny, niezale¿ny,
pozaparlamentarny, pozostaj¹cy równie¿ poza struktur¹ s¹downictwa.

2. Przedmiotem kontroli by³y ustawy i inne akty normatywne na-
czelnych oraz centralnych organów pañstwowych – akty ustanawiaj¹ce

S T U D I A P R A W N I C Z E K U L
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0* Prof. zw. dr hab.; Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie.
1 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2007, s. 361.
2 M. Domaga³a, Charakter prawny i miejsce Trybuna³u Konstytucyjnego i Trybuna³u Stanu

w systemie organów pañstwa, [w:] W. Skrzyd³o (red.), Ustrój i struktura aparatu pañstwowego
i samorz¹du terytorialnego, Warszawa 1997, s. 156.



normy prawne, wydawane wówczas przez Radê Pañstwa, naczelne i cen-
tralne organy administracji pañstwowej.

3. Kryterium kontroli stanowi³a konstytucyjnoœæ, rozumiana jako zgod-
noœæ wszystkich aktów normatywnych z Konstytucj¹, oraz legalnoœæ. Kon-
trola abstrakcyjna jak i konkretna mia³a charakter jedynie nastêpczy, re-
presyjny.

4. Wszczêcie postêpowania mog³o nast¹piæ na wniosek podmiotów
wskazanych w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym3. Ustawa kategoryzo-
wa³a wnioskodawców ze wzglêdu na rodzaj legitymacji: 1) podmioty ogólnie
legitymowane – zasadniczo nie ograniczone w prawie do wszczynania
postêpowania w zakresie konstytucyjnoœci; 2) podmioty legitymowane indy-
widualnie ze wzglêdu na ich prawny zakres dzia³ania; istnienie owej legity-
macji podlega³o wstêpnej kontroli na posiedzeniu niejawnym przez jednego
sêdziego Trybuna³u; 3) podmioty szczególnie legitymowane w sprawach
dotycz¹cych obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa. Istnia³a równie¿ mo¿li-
woœæ wszczêcia postêpowania z inicjatywy w³asnej Trybuna³u (z urzêdu),
z wnioskiem takim móg³ wyst¹piæ Prezes Trybuna³u.

5. Nastêpstwa wynikaj¹ce z orzeczenia niekonstytucyjnoœci by³y zró¿-
nicowane ze wzglêdu na ich moc wi¹¿¹c¹. W stosunku do aktów ni¿szej
rangi mia³y moc wi¹¿¹c¹, a w stosunku do aktów ustawodawczych ogra-
niczon¹ moc wi¹¿¹c¹. Istotne ograniczenie dotyczy³o odebrania ostatecz-
noœci orzeczeniom Trybuna³u o niekonstytucyjnoœci ustaw. Podlega³y one
rozpatrzeniu przez Sejm i mog³y byæ odrzucone wiêkszoœci¹ dwóch trzecich
g³osów.

6. Polski Trybuna³ Konstytucyjny spe³nia³ funkcjê sygnalizacyjn¹. Mia³
on obowi¹zek przedstawiania Sejmowi oraz innym w³aœciwym organom
stanowi¹cym prawo uwagi o stwierdzonych uchybieniach i lukach w prawie,
w celu zapewnienia spójnoœci systemu prawnego poprzez ich usuniêcie4.

Jedynie status prawny sêdziów Trybuna³u odpowiada³ modelowi euro-
pejskiego s¹du konstytucyjnego. W tej sytuacji zaistnia³a potrzeba umoc-
nienia pozycji Trybuna³u i usuniêcia jego ograniczeñ. Ma³a Konstytucja
z 1992 r. utrzyma³a w mocy postanowienia Konstytucji z 1952 r. dotycz¹ce
Trybuna³u Konstytucyjnego, a na zmianê pozycji Trybuna³u, jego modelu
trzeba by³o poczekaæ a¿ do 1997 r. Nie stanowi³o to jednak przeszkody do
stworzenia przez Trybuna³ bogatego orzecznictwa oraz do usuniêcia nie-
których z jego ograniczeñ.
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3 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. Nr 22, poz. 98
z póŸn. zm.

4 Z. Czeszejko-Sochacki, Zarys modelu polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] E. Zwierz-
chowski (red.), Prawo i kontrola jego zgodnoœci z Konstytucj¹, Warszawa 1997, s. 91-92.



Uchwa³a Trybuna³u Konstytucyjnego z 20 paŸdziernika 1993 r., W 6/935,
wprowadzi³a zmianê co do ostatecznoœci orzeczeñ stwierdzaj¹cych nie-
zgodnoœæ ustawy z konstytucj¹. Je¿eli Sejm w terminie szeœciu miesiêcy nie
odrzuci³ takiego orzeczenia (a dla odrzucenia konieczna by³a wiêkszoœæ
dwóch trzecich g³osów), ustawa traci³a moc obowi¹zuj¹c¹6. Dziêki zmianom
dotycz¹cym ustroju pañstwa w latach 1989-1992, wprowadzeniu zasady
demokratycznego pañstwa prawnego oraz zasady podzia³u w³adzy Try-
buna³, w wy¿ej przedstawionej uchwale, móg³ uznaæ siê za organ niezale¿ny
od parlamentu, w³aœciwy w zakresie kontroli prawa, oraz ograniczyæ inge-
rencjê Sejmu w swoje kompetencje. Zmiany, które dokona³y siê w modelu
Trybuna³u do roku 1997, mia³y charakter g³ównie normatywny,7 choæ wy-
nika³y z przemian politycznych. Rozszerzono kr¹g podmiotów uprawnio-
nych do wystêpowania przed Trybuna³em Konstytucyjnym o podmioty
takie jak:

1. Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 16 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich8),

2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po zlikwidowaniu Rady Pañstwa
(art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej9),

3. Koœcio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe (art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania10).

Kontrola nastêpcza zosta³a uzupe³niona o kontrolê prewencyjn¹. Usta-
wa o zmianie Konstytucji z dnia 7 kwietnia 1989 r. przyzna³a Prezydentowi
kompetencje do wystêpowania do Trybuna³u z wnioskiem o stwierdzenie
zgodnoœci ustawy z Konstytucj¹ przed jej podpisaniem. Rozszerzono kom-
petencje Trybuna³u Konstytucyjnego o ustalanie powszechnie obowi¹zu-
j¹cej wyk³adni ustaw na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., szczegó³owo
okreœlono kr¹g wnioskodawców: Prezydent, Prezes Rady Ministrów, Pierw-
szy Prezes S¹du Najwy¿szego, Prezes Naczelnego S¹du Administracyjnego,
Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli, Prokurator
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5 OTK z 1993 r. cz. II, poz. 51.
6 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne..., s. 362.
7 J. Trzciñski, Kszta³towanie siê kompetencji Trybuna³u Konstytucyjnego do kontroli konstytucyj-

noœci prawa (1985-1997). Zarys problematyki, [w: ] F. Rymarz i A. Jankiewicz (red.), Trybuna³
Konstytucyjny, Ksiêga XV-lecia, Warszawa 2001, s.87 i n.; Z. Czeszejko-Sochacki, S¹downictwo
konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003, s. 79, L. Garlicki, Ewolucja ustrojowej
roli i kompetencji polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] M. Zubik (red.), Ksiêga XX-lecia, Orzecz-
nictwo Trybuna³u Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 3 i n., P Winczorek, XX- lecie Trybuna³u
Konstytucyjnego, „Pañstwo i Prawo” 2006, z. 9, s. 3 i n.

8 Tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z póŸn. zm.
9 Dz. U. Nr 19, poz. 101.

10 Tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319 z póŸn. zm.



Generalny. Przyznano kompetencje do orzekania o sprzecznoœci z Kon-
stytucj¹ celów lub dzia³alnoœci partii politycznych11.

Jednak dopiero Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.12 wprowadzi³a
najpe³niejsz¹ jak dotychczas regulacjê na poziomie konstytucyjnymi i usta-
wowym Trybuna³u13. W nowej ustawie zasadniczej postanowienia doty-
cz¹ce Trybuna³u Konstytucyjnego zawarte s¹ w rozdziale VIII pod tytu³em
S¹dy i trybuna³y. Konstytucja zalicza Trybuna³ do w³adzy s¹downiczej (art. 10
ust. 2), s¹dy i trybuna³y uznane s¹ za „w³adzê odrêbn¹ i niezale¿n¹ od innych
w³adz”14. Art. 188 pkt 1-3 wprowadzi³ do hierarchicznej kontroli norm
umowy miêdzynarodowe, wprowadzona zosta³a instytucja skargi konstytu-
cyjnej (art. 188 pkt. 5). Poszerzono kompetencje Trybuna³u o rozstrzyganie
sporów kompetencyjnych pomiêdzy centralnymi konstytucyjnymi orga-
nami pañstwa. Orzeczenia Trybuna³u sta³y siê ostateczne i maj¹ moc po-
wszechnie obowi¹zuj¹c¹, z zastrze¿eniami przewidzianymi w art. 190. Kon-
stytucja okreœli³a sk³ad Trybuna³u, kadencjê sêdziów, zasady powo³ywania
Prezesa i wiceprezesa Trybuna³u, niezawis³oœæ sêdziowsk¹ i gwarancje za-
wodowe (art. 194-196). W pozosta³ym zakresie Konstytucja odsy³a do posta-
nowieñ ustawy.

Sejm dnia 1 sierpnia 1997 r. uchwali³ ustawê o Trybunale Konsty-
tucyjnym15, która wesz³a w ¿ycie w dniu 17 paŸdziernika 1997 r. i zast¹pi³a
wczeœniejsz¹ ustawê o Trybunale Konstytucyjnym. Nowa ustawa precyzyj-
nie reguluje organizacjê i tryb postêpowania przed Trybuna³em, by³a ona
tylko nieznacznie nowelizowana w latach nastêpnych16.

Obecnie Trybuna³ orzeka w sprawach:
1) zgodnoœci ustaw i umów miêdzynarodowych z Konstytucj¹,
2) zgodnoœci ustaw z ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi,

których ratyfikacja wymaga³a uprzedniej zgody wyra¿onej w ustawie,
3) zgodnoœci przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy

pañstwowe, z Konstytucj¹, ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi
i ustawami,

4) skargi konstytucyjnej,
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11 H. Ziêba-Za³ucka, Trybuna³ Konstytucyjny, [w:] H. Ziêba-Za³ucka (red.), System organów
pañstwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s. 178-179.

12 Dz. U. Nr 87, poz. 483 z póŸn. zm.
13 J. Trzciñski, Trybuna³ Konstytucyjny- Regulacja konstytucyjna i praktyka, [w:] W. Skrzyd³o

(red.), S¹dy i Trybuna³y, Warszawa 2005, s. 89 i n.
14 A. Dêbowska, Polski Trybuna³ Konstytucyjny na tle zasady podzia³u w³adz (wybrane problemy),

[w:] M. Zubik (red.), Dwadzieœcia lat transformacji ustrojowej w Polsce. 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr
i Zak³adów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa, 19-21.06.2009, Warszawa 2010, s. 475 i n.

15 Tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 102, poz. 643 z póŸn zm.
16 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne..., s. 362; H. Ziêba-Za³ucka, Trybuna³ Konstytucyjny,

[w:] H. Ziêba-Za³ucka (red.), System organów..., s. 180; H. Ziêba-Za³ucka, Trybuna³ Konstytucyjny,
[w:] H. Ziêba-Za³ucka (red.), Wybrane instytucje prawa konstytucyjnego, Przemyœl 1998, s. 179-180.



5) sporów kompetencyjnych pomiêdzy centralnymi konstytucyjnymi
organami pañstwa,

6) zgodnoœci z Konstytucj¹ celów i dzia³alnoœci partii politycznych,
7) na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Trybuna³ stwierdza zgod-

noœæ z Konstytucj¹ ustawy przed jej podpisaniem oraz umów miêdzynaro-
dowych przed ich ratyfikacj¹,

8) na wniosek Marsza³ka Sejmu Trybuna³ Konstytucyjny rozstrzyga
w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzêdu przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej17.

II.

Art. 194 Konstytucji stanowi, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny sk³ada siê z 15
sêdziów, którzy s¹ wybierani indywidualnie przez Sejm na dziewiêcioletni¹
kadencjê, spoœród osób wyró¿niaj¹cych siê wiedz¹ prawnicz¹. W odró¿-
nieniu od sêdziów zatrudnionych w organach wymiaru sprawiedliwoœci,
sêdziowie Trybuna³u pe³ni¹ swój urz¹d przejœciowo. Ponowny wybór na
stanowisko sêdziego Trybuna³u jest niedopuszczalny, ustawa stwarza mo¿li-
woœæ by³emu sêdziemu powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko,
otrzymanie stanowiska równorzêdnego lub przejœcie w stan spoczynku.
Poprzednio obowi¹zuj¹ce przepisy przewidywa³y liczbê 12 sêdziów wcho-
dz¹cych w sk³ad Trybuna³u, wybieranych przez Sejm na oœmioletni¹ ka-
dencjê, a co cztery lata nastêpowa³a wymiana po³owy sk³adu sêdziowskiego.
Zwiêkszenie liczby sêdziów do 15 osób wi¹za³o siê ze zwiêkszeniem zakresu
kompetencji Trybuna³u w porównaniu do wczeœniejszych uregulowañ18.

Okreœlenie „wyró¿niaj¹cy siê wiedz¹ prawnicz¹” oznacza wymóg posia-
dania przez kandydata wysokiego poziomu wiedzy z zakresu prawa, co
zosta³o precyzyjnie uregulowane w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym
w art. 5 ust. 3. Sêdzi¹ mo¿e byæ osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania
stanowiska sêdziego S¹du Najwy¿szego lub sêdziego Naczelnego S¹du
Administracyjnego. Aby móc zostaæ sêdzi¹ Trybuna³u Konstytucyjnego,
nale¿y legitymowaæ siê przynajmniej dziesiêcioletnim sta¿em w jednym
z zawodów prawniczych (np. sêdzia, prokurator, adwokat)19. Z obowi¹zku
tego s¹ zwolnione osoby posiadaj¹ce co najmniej stopieñ naukowy doktora
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17 B. Naleziñski, Organy w³adzy s¹downiczej, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne
Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. 7, Warszawa 2008, s. 415 i n.

18 H. Ziêba-Za³ucka, W³adza ustawodawcza, wykonawcza i s¹downicza w Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s. 220.

19 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne..., s. 364.



habilitowanego nauk prawnych20. W praktyce wiêkszoœæ sêdziów Trybuna³u
rekrutowana jest spoœród profesorów prawa. Odró¿nia to Trybuna³ Kon-
stytucyjny od S¹du Najwy¿szego jak i Naczelnego S¹du Administracyjnego,
tym bardziej od innych s¹dów. Wnosi to specyfikê do dzia³ania Trybuna³u21.

Kandydatów na sêdziego Trybuna³u Konstytucyjnego przedstawia gru-
pa co najmniej piêædziesiêciu pos³ów lub Prezydium Sejmu. Sêdziowie
wybierani s¹ przez Sejm. Uchwa³a zapada bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w obecnoœci co najmniej po³owy ogólnej liczby pos³ów22. Osoba wybrana na
stanowisko sêdziego Trybuna³u sk³ada wobec Prezydenta Rzeczypospolitej
œlubowanie o treœci: „Œlubujê uroczyœcie przy wykonywaniu powierzonych
mi obowi¹zków sêdziego Trybuna³u Konstytucyjnego s³u¿yæ wiernie Naro-
dowi, staæ na stra¿y Konstytucji, a powierzone mi obowi¹zki wype³niaæ
bezstronnie i z najwy¿sz¹ starannoœci¹”. Œlubowanie mo¿e byæ z³o¿one
z dodaniem „Tak mi dopomó¿ Bóg”. Odmowa z³o¿enia œlubowania jest
równoznaczna ze zrzeczeniem siê stanowiska sêdziego23.

III.

Jedn¹ z zasadniczych kwestii, dziœ najbardziej kontrowersyjn¹24, jest
status sêdziów Trybuna³u25. Status ten kszta³tuj¹ sposób wyboru sêdziego,
niezawis³oœæ, zakaz przynale¿noœci do zwi¹zków zawodowych oraz zakaz
prowadzenia dzia³alnoœci publicznej nie daj¹cej siê pogodziæ z zasadami
niezawis³oœci i niezale¿noœci sêdziowskiej, jak te¿ odpowiednie ukszta³to-
wanie warunków pracy oraz odpowiednie uregulowanie postêpowania
dyscyplinarnego26.

Elementem wyznaczaj¹cym charakter ustrojowy, a tak¿e pozycjê sê-
dziów Trybuna³u, jest zasada niezawis³oœci sêdziowskiej. Art. 178 Konstytucji
odnosz¹cy siê do wszystkich sêdziów stanowi, ¿e sêdziowie w sprawowaniu
urzêdu s¹ niezawiœli i podlegaj¹ tylko Konstytucji oraz ustawom. Analo-
gicznie zasadê tê formu³uje art. 195 Konstytucji mówi¹cy o tym, ¿e sêdziowie
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20 H. Ziêba-Za³ucka, Trybuna³ Konstytucyjny, [w:] H. Ziêba-Za³ucka (red.), System organów...,
s. 183.

21 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne..., s. 364.
22 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004, s. 113.
23 Art. 5 ust. 5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 1997 r.
24 Wyst¹pienie Prezesa TK, B. Zdziennickiego podczas 51 Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr

i Zak³adów Prawa Konstytucyjnego, tekst dostêpny na stronie internetowej: http://www.
trybunal.gov.pl/Wiadom/Prezes/Bohdan_Zdziennicki/zjazd%20katedr%20prawa%20konstytu
cyjnego.pdf. (dostêp: 25 kwietnia 2011r.).

25 W. Sokolewicz, Status prawny sêdziego TK, [w:] M. Zubik (red.), Ksiêga XX-lecia..., s. 159 i n.
26 H. Ziêba-Za³ucka, Trybuna³ Konstytucyjny, [w:] H. Ziêba-Za³ucka (red.), Wybrane..., s. 183.



Trybuna³u Konstytucyjnego s¹ niezawiœli w sprawowaniu swojego urzêdu
i podlegaj¹ tylko Konstytucji. Tak samo stanowi ustawa o Trybunale Konsty-
tucyjnym w art. 6 ust. 1. Podleganie sêdziów wy³¹cznie Konstytucji nale¿y
³¹czyæ z funkcj¹ orzekania o zgodnoœci prawa z ustaw¹ zasadnicz¹. Sêdzio-
wie Trybuna³u nie podlegaj¹ ustawom, inaczej ni¿ sêdziowie innych s¹dów,
poniewa¿ Trybuna³ bada zgodnoœæ z ustawami przepisów wydawanych
przez centralne organy pañstwowe27. Odmienne ujêcie pozycji sêdziego
Trybuna³u Konstytucyjnego i sêdziów innych s¹dów wynika z innej pozycji
ustrojowej tych organów oraz z odmiennych zadañ, jakie organy te wy-
konuj¹ w pañstwie. Niezawis³oœæ sêdziego Trybuna³u oznacza, ¿e sêdziowie
orzekaj¹c o zgodnoœci prawa z konstytucj¹ oraz orzekaj¹c w pozosta³ych
sprawach przekazanych do w³aœciwoœci Trybuna³u powinni kierowaæ siê
obiektywnymi kryteriami oceny konstytucyjnoœci prawa jak i swoimi we-
wnêtrznymi przekonaniami co do trafnoœci oraz niezale¿noœci od wszelkich
wp³ywów i nacisków. Podleg³oœæ Konstytucji oznacza obowi¹zek kierowania
siê jej normami przy rozstrzyganiu o zgodnoœci aktów ni¿szego rzêdu
z Konstytucj¹. Poprzez stosowanie i wyk³adniê norm Konstytucji sêdziowie
Trybuna³u s¹ równie¿ zwi¹zani systemem wartoœci, na jakim Konstytucja siê
opiera i który realizuje28. Na niezawis³oœæ sêdziowsk¹ sk³ada siê wiele
elementów, jest ona zabezpieczona w³aœciwymi gwarancjami ustrojowymi,
do których nale¿¹:

1) podleg³oœæ sêdziego Trybuna³u wy³¹cznie Konstytucji,
2) odpowiednie kwalifikacje zawodowe i moralne sêdziego, wymóg

legitymowania siê wyró¿niaj¹c¹ siê wiedz¹ prawnicz¹,
3) zakaz ³¹czenia stanowisk sêdziego z innymi zajêciami czyli zasada

incompatibilitas, oznaczaj¹ca niepo³¹czalnoœæ stanowiska sêdziego Trybuna³u
z mandatem pos³a, senatora, zakaz przynale¿noœci do partii politycznej,
zwi¹zku zawodowego, zakaz prowadzenia dzia³alnoœci niedaj¹cej siê po-
godziæ z zasadami niezale¿noœci s¹dów i niezawis³oœci sêdziowskiej,

4) nieusuwalnoœæ sêdziego, poza wyj¹tkami przewidzianymi w ustawie
i w trybie okreœlonym ustaw¹,

5) immunitet sêdziowski i odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna przed s¹da-
mi dyscyplinarnymi,

6) materialna niezale¿noœæ sêdziów, zapewnienie sêdziom odpowied-
nich warunków pracy i p³acy, o czym mówi art. 195 ust. 2 Konstytucji, który
stanowi, ¿e sêdziom Trybuna³u zapewnia siê warunki pracy i wynagro-
dzenie odpowiadaj¹ce godnoœci ich urzêdu oraz zakresowi ich obowi¹zków,
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27 H. Ziêba-Za³ucka, Trybuna³ Konstytucyjny, [w:] H. Ziêba-Za³ucka (red.), System organów...,
s. 185-187.

28 S. J. Jaworski, Niezawis³oœæ sêdziego Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] J. Trzciñski, A. Jankie-
wicz (red.), Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania – Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Janiny
Zakrzewskiej, Warszawa 1996, s. 93-94.



co oznacza wed³ug art. 6 ust. 2 ustawy o Trybunale, ¿e wynagrodzenie
sêdziego jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu wicemarsza³ka Sejmu29.

Do ustrojowych gwarancji niezawis³oœci zalicza siê tak¿e kadencyjnoœæ
stanowiska po³¹czon¹ z zakazem reelekcji.

Zasada niepo³¹czalnoœci stanowiska sêdziego znajduje siê bezpoœrednio
w Konstytucji w art. 195 ust. 3. Ustawa zasadnicza wprowadza dwie grupy
wy³¹czeñ: bezwzglêdny zakaz dotycz¹cy ³¹czenia stanowiska sêdziego
z mandatem pos³a i senatora, jak te¿ zatrudnienia w organach pañstwowych,
oraz wzglêdny zakaz wykonywania pozosta³ych zajêæ, który obowi¹zywa³by
tylko wówczas, gdyby zajêcia te przeszkadza³y sêdziemu w wykonywaniu
jego obowi¹zków, uchybia³y godnoœci urzêdu lub podwa¿a³y zaufanie do
jego bezstronnoœci. Ustawa zasadnicza nie precyzuje bli¿ej tych ocennych
sformu³owañ, nie zawiera te¿ katalogu takich zajêæ. W praktyce realizowana
jest mo¿liwoœæ zatrudnienia sêdziego Trybuna³u jako profesora szko³y wy¿-
szej – co wynika z przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o S¹dzie
Najwy¿szym30. Do sêdziów Trybuna³u ma zastosowanie ustawa z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez
osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne31 i wynikaj¹ce z niej zasady: sêdziowie nie
mog¹ byæ cz³onkami zarz¹dów, rad nadzorczych lub te¿ komisji rewizyjnych
spó³ek prawa handlowego, byæ zatrudnieni lub wykonywaæ innych zajêæ
w tych spó³kach, cz³onkami fundacji prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, jak równie¿ posiadaæ udzia³ów kontrolnych lub pakietów akcji
w spó³kach prawa handlowego oraz podejmowaæ dzia³alnoœci gospodarczej.
Zakazy i ograniczeni wynikaj¹ce z zasady incompatibilitas maj¹ na celu
zapewniæ bezstronne i obiektywne rozstrzyganie spraw tocz¹cych siê przed
Trybuna³em32. Gwarancj¹ prawid³owego wykonywania czynnoœci sêdziow-
skich jest zasada nieusuwalnoœci. Jej istota sprowadza siê do zakazu po-
zbawienia sêdziego mandatu oraz do szczegó³owego okreœlenia sytuacji,
w których sêdzia mo¿e ten mandat utraciæ przed up³ywem kadencji. Enume-
ratywne wyszczególnienie przes³anek wygaœniêcia mandatu sêdziego Try-
buna³u Konstytucyjnego zawiera art. 11 ustawy o Trybunale, a nale¿¹ do
nich:

1) zrzeczenia siê stanowiska sêdziego Trybuna³u,
2) stwierdzenie orzeczeniem komisji lekarskiej trwa³ej niezdolnoœci do

pe³nienia obowi¹zków sêdziego Trybuna³u z powodu choroby, u³omnoœci
lub upadku si³,
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3) skazanie prawomocnym wyrokiem s¹du,
4) prawomocne orzeczenia dyscyplinarne o skazaniu na karê usuniêcia

ze stanowiska sêdziego Trybuna³u,
5) œmieræ sêdziego33.
Zasady: niezawis³oœci sêdziowskiej, wybieralnoœci sêdziów Trybuna³u,

immunitetu sêdziowskiego, kadencyjnoœci oraz incompatibilitas tworz¹ za-
sady organizacji i funkcjonowania Trybuna³u.

IV.

Poniewa¿ Trybuna³ dzia³a nieprzerwanie ju¿ ponad 25 lat, warto siê
zastanowiæ, czy sposób wyboru sêdziów TK rzeczywiœcie gwarantuje tak¹
niezawis³oœæ, o jakiej mówi Konstytucja. W Europie systemy wybierania
sêdziów – przy istniej¹cym zró¿nicowaniu – s¹ w jednym punkcie to¿same.
Zawsze w wyborach sêdziów konstytucyjnych bierze udzia³ parlament.
Wybór ten ma zawsze charakter polityczny, a ró¿nice s¹ wynikiem tego, ¿e
czasami oprócz parlamentu w wyborze bierze udzia³ prezydent lub krajowe
rady s¹downictwa. Mo¿na oczywiœcie dyskutowaæ nad doprecyzowaniem
zasad wyboru sêdziów TK34. Czyni¹ to przedstawione poni¿ej projekty
nowelizacji ustawy o TK, zwi¹zane b¹dŸ ze zmian¹ samej ustawy, b¹dŸ
proponowane razem ze zmian¹ Konstytucji. Przedstawione projekty zmian
ustawy najczêœciej dotycz¹ wyboru sêdziów Trybuna³u, wprowadzenia pro-
cedury umo¿liwiaj¹cej lepsze przygotowanie sprawy i szybsze jej rozpa-
trzenie.

Dnia 20 wrzeœnia 2006 r. zosta³ skierowany do Sejmu poselski projekt
ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym35. W nowelizacji tej
proponuje siê, aby zg³oszeñ na kandydatów na sêdziego Trybuna³u mogli
dokonywaæ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zgromadzenie Ogólne Sê-
dziów S¹du Najwy¿szego, Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Naczelnego S¹du
Administracyjnego oraz Krajowa Rada S¹downictwa. Zmiany te s¹ motywo-
wane d¹¿eniem do ograniczenia wp³ywu polityki na s¹downictwo konsty-
tucyjne jak i stworzeniem dodatkowych gwarancji niezale¿noœci Trybu-
na³u36.
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Dnia 16 stycznia 2008 r. klub poselski Lewica i Demokraci zg³osi³ projekt
ustawy nowelizuj¹cej ustawê z dnia 1 wrzeœnia 1997 o Trybunale Konsty-
tucyjnym. Dziœ nie ma ju¿ klubu poselskiego Lewica i Demokraci, a tak¿e do
tej pory nie rozpoczêto prac legislacyjnych nad projektem ustawy.

Przedk³adaj¹c now¹ wersjê nowelizacji ustawy o Trybunale Konsty-
tucyjnym z dnia 10 marca 2010 r.37 pos³owie wnioskodawcy nawi¹zuj¹ do tej
z dnia 16 stycznia 2008 r., a jednoczeœnie wskazuj¹, ¿e problem dotycz¹cy
jakoœci i trybu wy³aniania cz³onków Trybuna³u Konstytucyjnego nabra³
w miêdzyczasie ostroœci. Pos³owie wnioskodawcy pragn¹ zwróciæ uwagê na
wyj¹tkow¹ pozycjê i usytuowanie Trybuna³u Konstytucyjnego.

Te wyj¹tkowe kompetencje, najwy¿sza odpowiedzialnoœæ i znaczenie
przyjmowanych rozstrzygniêæ tworz¹ wymóg najwy¿szej starannoœci w do-
borze sk³adu personalnego sêdziów, których profesjonalizm, neutralnoœæ
polityczna, niepodleg³oœæ wzglêdem formacji politycznych i ich przywód-
ców, autorytet i zaufanie publiczne musz¹ gwarantowaæ ograniczenie do
minimum oddzia³ywania bie¿¹cej polityki na s¹downictwo konstytucyjne
i dlatego te¿ pos³owie wnioskodawcy:

1) okreœlaj¹ kryteria doboru kandydatów na stanowisko sêdziego Try-
buna³u Konstytucyjnego wskazuj¹c na wymóg wy¿szego wykszta³cenia,
posiadanie tytu³u naukowego doktora nauk prawnych, a tak¿e kwalifikacji
do zajmowania stanowiska sêdziego S¹du Najwy¿szego lub Naczelnego
S¹dy Administracyjnego,

2) wnosz¹, aby kandydatów na stanowisko sêdziego Trybuna³u wskazy-
wa³o Kolegium Elektorów w iloœci trzech kandydatów na jedno stanowisko
do obsadzenia; wnioskodawcy proponuj¹, aby spoœród przedstawionych
kandydatów Sejm dokonywa³ wyboru sêdziego w g³osowaniu bezwzglêdn¹
wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy ogólnej liczby pos³ów,

3) proponuj¹:
a) aby Kolegium Elektorów tworzy³o po dwóch przedstawicieli Prezy-

denta RP, na którym spoczywa szczególna odpowiedzialnoœæ za ³ad konsty-
tucyjny, Zgromadzenia Ogólnego Sêdziów Sadu Najwy¿szego, Zgroma-
dzenia Ogólnego Sêdziów Naczelnego Sadu Administracyjnego i Krajowej
Rady S¹downictwa, a tak¿e po jednym przedstawicielu wydzia³ów prawa
polskich uczelni akademickich maj¹cych uprawnienia do nadawani stopnia
doktora nauk prawnych i Komitetu Nauk Prawnych PAN – jako podmiotów
skupiaj¹cych osoby o najwy¿szych kwalifikacjach naukowych w dziedzinie
prawa,

b) aby wyboru kandydatów na sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego
Kolegium dokonywa³o spoœród zgromadzonych zg³oszeñ zwyk³¹ wiêkszoœ-
ci¹ g³osów w g³osowaniu tajnym,
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4) wskazuj¹ Marsza³ka Sejmu RP lub osobê przez niego upowa¿nion¹
jako tych, którzy podaj¹ do publicznej wiadomoœci terminy, tryb i warunki
zg³oszeñ kandydatów na sêdziów Trybuna³u, a tak¿e jako osoby odpo-
wiedzialne za organizacjê i prowadzenie zebrañ Kolegium Elektorów.
Jednoczeœnie wnioskodawcy nie wyposa¿aj¹ Marsza³ka Sejmu RP lub osoby
przez niego wyznaczonej w prawo g³osu w wyborach kandydatów wska-
zanych Sejmowi RP przez Kolegium Elektorów38; poniewa¿ dotychczas nikt
nie bada³, czy kandydaci do TK „wyró¿niaj¹ siê wiedz¹ prawnicz¹”, Kole-
gium Elektorów mog³oby to faktycznie robiæ.

Z³o¿one w dniu 6 listopada 2009 r. przez grupê pos³ów na Sejm RP
z Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwoœæ” dwa powi¹zane ze sob¹
projekty ustaw, maj¹ce w przypadku ich uwzglêdnienia prowadziæ do
badania zgodnoœci z Konstytucj¹ RP przepisów prawa stanowionego przez
organizacjê miêdzynarodow¹, dotycz¹ bardzo z³o¿onych zagadnieñ, na
które szeroko zwróci³ uwagê TK w wyroku z dnia 11 maja 2005 r.39. Postulo-
wane najpierw konstytucyjne rozszerzenie uprawnieñ TK wymaga³oby dal-
szych zmian, w tym w ustawie o TK oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych40.
W skromnych uzasadnieniach przed³o¿onych projektów nie nawi¹zuje siê
w ¿aden sposób do wskazanego wyroku TK, a tak¿e faktu, ¿e cz³onkostwo
RP w UE wywo³uje okreœlone konsekwencje ustrojowo-prawne, w tym
wynikaj¹ce z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP przy niezmienionej treœci art. 8 i 9
Konstytucji RP.

Autorzy przed³o¿onych projektów nie wydaj¹ siê dostrzegaæ równie¿ co
najmniej dwóch istotnych kwestii, a mianowicie zró¿nicowanego charakteru
aktów prawnych UE, z których niema³a czêœæ, aby w ogóle mog³a byæ
stosowana na terytorium RP, wymaga wprowadzenia ich do krajowego
porz¹dku prawnego w formie aktów normatywnych podlegaj¹cych kontroli
TK, a tak¿e faktu istnienia w ramach UE takich rozwi¹zañ instytucjonalnych,
które pozwalaj¹ na „pokojowe” rozwi¹zywanie niewykluczonych sporów
miêdzy UE a pañstwem cz³onkowskim, a wiec takich sporów, jakie mog¹
powstaæ miêdzy innymi na tle interpretacji lub stosowania z jednej strony
traktatów reguluj¹cych funkcjonowanie Unii oraz przepisów stanowionych
przez tê organizacjê (jej organy), a z drugiej tak istotnego aktu norma-
tywnego, jakim jest konstytucja pañstwa cz³onkowskiego41.
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Dnia 19 lutego 2010 r. pos³owie PO wnieœli projekt ustawy o zmianie
Konstytucji RP42, który dotyczy tak¿e zmiany ustawy o TK, ale nic nie mówi
o sposobie wyboru sêdziów. W art. 1 pkt 6 lit. b proponuje siê zwi¹zanie
Trybuna³u Konstytucyjnego trzymiesiêcznym terminem na rozpatrzenie
wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zbadania zgodnoœci
ustawy z Konstytucj¹ RP. Rozwi¹zanie takie mo¿e rodziæ w¹tpliwoœci co do
zamierzonych przez projektodawców skutków ewentualnego niedotrzy-
mania zakreœlonego w tym przepisie terminu. Trybuna³ Konstytucyjny,
mimo ¿e jest niezale¿nym organem w³adzy s¹downiczej, a sêdziowie TK
posiadaj¹ przymiot niezawis³oœci w orzekaniu, zapewne bêdzie czyni³ stara-
nia, by owego terminu dotrzymaæ i nie mo¿e zak³adaæ celowego przewleka-
nia rozpoznawania takich spraw. Mog¹ jednak zaistnieæ przeszkody w ter-
minowym rozpoznawaniu konkretnej sprawy, a w takim wypadku nie
wiadomo, jakie skutki nale¿a³oby wi¹zaæ z tym faktem. Proces legislacyjny
dotycz¹cy ustaw powinien byæ kompleksowo uregulowany w Konstytucji –
przynajmniej co do jego zasadniczych etapów, w tym warunków przejœcia
do etapu nastêpnego. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e wobec braku regulacji
dotycz¹cej skutków niedotrzymania zakreœlonego terminu, autorom pro-
jektu w istocie chodzi jedynie o zwrócenie uwagi na pilnoœæ tego rodzaju
spraw. To jednak nie wymaga okreœlenia konkretnego terminu rozpoznania
takich spraw, a ponadto stawia pod znakiem zapytania przestrzeganie
zasady równoœci w dostêpie do wymiaru sprawiedliwoœci w zakresie orze-
kania o konstytucyjnoœci aktów normatywnych. Takie „dyscyplinowanie”
Trybuna³u Konstytucyjnego i „uprzywilejowanie” wniosków Prezydenta
sk³adanych w trybie kontroli prewencyjnej (i niezale¿nie od przedmiotu
zakwestionowanej w tym trybie regulacji) nie wydaje siê potrzebne. Po-
trzeba dowodzi, ¿e w tych sprawach, w których pilne rozstrzygniêcie proble-
mu konstytucyjnego jest niezbêdne dla sprawnoœci funkcjonowania pañ-
stwa lub skutecznoœci ochrony praw i wolnoœci obywatelskich, Trybuna³
Konstytucyjny z w³asnej inicjatywy przyœpiesza ich rozpoznanie.

Dnia 12 listopada 2010 r. Prezydent RP wniós³ do laski marsza³kowskiej
w³asny projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP43, który ma na celu
uwzglêdnienie przynale¿noœci Polski do Unii Europejskiej i rozwi¹zanie
problemów konstutcyjno-prawnych z tym zwi¹zanych. Wype³nia on lukê,
jaka istnia³a w polskiej ustawie zasadniczej od 2004 r. Prezydent proponuje
koncentracjê problematyki zwi¹zanej z integracj¹ europejsk¹ w jednym
rozdziale ustawy zasadniczej: rozdziale X a.

W tym kontekœcie trzeba zauwa¿yæ, ¿e autorzy projektu nie byli w pe³ni
konsekwentni jeœli chodzi o problematykê europejsk¹, bowiem pozostawili
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na dotychczasowym miejscu art. 91 ust. 3 Konstytucji, który w œwietle
dotychczasowej wyk³adni dotyczy³ miejsca prawa pochodnego UE w po-
rz¹dku prawnym RP. Przyjmuj¹c, ¿e sytuacja w tym zakresie nie uleg³a
zmianie, to przepis ten w zwi¹zku z zasad¹ „koncentracji problematyki
europejskiej” nale¿a³oby przenieœæ do rozdzia³u X a44.

Prezes TK zauwa¿y³, ¿e: „Trybuna³ Konstytucyjny strze¿e ustawy zasad-
niczej. Z pewnym zaniepokojeniem wiêc wypada dostrzec swoist¹ inflacjê
zapowiedzi zmian konstytucyjnych, zw³aszcza wtedy, gdy maj¹ one za-
pobiec rywalizacji politycznej, niekiedy przesadnej, ale przecie¿ nieod-
³¹cznie zwi¹zanej z logik¹ funkcjonowania ustroju demokratycznego. Lo-
gika zmian konstytucyjnych jest jednak inna, poniewa¿ ich horyzont
czasowy w za³o¿eniu wykracza poza najbli¿sze wybory”45.

V.

Warto zauwa¿yæ, ¿e w komisji sejmowej utknê³a nowelizacja ustawy,
która ma odpolityczniæ sêdziów. Prezes TK uwa¿a, ¿e nie jest to dobry
pomys³, aby kandydatów na sêdziów Trybuna³u wskazywa³y rady wy-
dzia³ów prawa, poniewa¿ sêdziowie TK musz¹ mieæ silniejszy mandat
demokratyczny swojego urzêdu ni¿ sêdziowie np. S¹du Najwy¿szego, bo
decyduj¹ o zgodnoœci przepisów z ustaw¹ zasadnicz¹, a wiêc najw³aœciwszy
bêdzie mandat otrzymywany w drodze wyboru przez Sejm (suwerena).
Ja uwa¿am, ¿e pomys³ wskazywania kandydatów na sêdziego TK przez rady
wydzia³ów prawa to dobry pomys³, który powinien byæ poszerzony o mo¿li-
woœæ wskazywania kandydatur tak¿e przez uprawnione organizacje spo-
³eczne i naukowe. Nale¿a³oby równie¿ pomyœleæ o poszerzeniu sk³adu TK
w zwi¹zku z powiêkszeniem jego zadañ, a tak¿e doprecyzowaæ art. 195 ust. 1
Konstytucji w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej – a wiêc
odpowiedzieæ na pytanie, czy podleg³oœæ sêdziów TK tylko Konstytucji
bêdzie wystarczaj¹ca, jeœli sama Konstytucja nie precyzuje jasno kwestii
swojego stosunku do prawa unijnego.

Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na fakt, ¿e niewykonywanie wyroków
Trybuna³u jest zaniechaniem, które musi byæ postrzegane w kategoriach
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odpowiedzialnoœci politycznej w parlamencie46. Niezrealizowanie orzeczeñ
Trybuna³u mo¿e doprowadziæ do ograniczenia presti¿u sêdziów TK
i samego Trybuna³u. Sêdziowie nie uprawiaj¹ gry politycznej, a silne gwa-
rancje niezawis³oœci i niezale¿noœci, nawet jeœli bêd¹ oni wybrani przez
okreœlone œrodowiska parlamentarne i polityczne, pozwalaj¹ im byæ ca³ko-
wicie od tego œrodowiska niezale¿nymi, niesterowalnymi, s¹ bowiem
zwi¹zani Konstytucj¹ i swoim sumieniem. Warto podkreœliæ, ¿e rola, jak¹
odgrywaj¹ sêdziowie TK, wymaga, aby ich wybór dokonywa³ siê w sposób
transparentny47, aby kandydaci na sêdziów byli znani opinii publicznej
przed wyborem, aby odbywa³a siê wokó³ tych osób debata publiczna umo¿li-
wiaj¹ca wybór osób o najwy¿szych kwalifikacjach, o wysokim presti¿u
etycznym i zawodowym. Uwa¿am, ¿e instytucji i organizacji, które mog¹
braæ udzia³ w wy³anianiu sêdziów Trybuna³u, jest sporo, np. Komitet Nauk
Prawnych PAN, Krajowa Rada S¹downictwa, Naczelna Rada Adwokacka,
Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Prokuratorów RP. I do-
piero spoœród zg³oszonych, Sejm, po szerokiej prezentacji i wys³uchaniu,
dokonywa³by ostatecznego wyboru. S¹dzê, ¿e projekt nowelizacji ustawy
przygotowywany przez trzech by³ych sêdziów Trybuna³u przyniesie oczeki-
wane rezultaty zarówno co do wyboru sêdziów, jak i usprawnienia prac tej
instytucji.

DOES THE ACT ON THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL NEED AMENDMENT?

S u m m a r y

The article addresses the question of validity of amending the Act on the
Constitutional Tribunal. Against the backdrop of the general principles of the tri-
bunal’s operation, the author discusses the role and significance of this body and
its judges. A judicial review of constitutionality of laws is among the fundamen-
tal guarantees of the Constitution and is achieved by the action of independent
state authorities, isolated from the legislative and executive powers.

A key and perhaps the most controversial issue today is the status of the tri-
bunal judges. Since the body has been operating incessantly for over 25 years, it
is worth considering, as the author does, whether the method of electing the
judges actually guarantees their independence as provided for in the Constitu-
tion. The article highlights some newly drafted laws amending the Act on the
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Constitutional Tribunal TK and aiming to compartmentalize and resolve this
problem. This concerns both the criteria for the pre-selection of judges as well as
the method and procedure of their election. The author elaborates upon the most
noteworthy and interesting draft produced by three former acting judges of the
Constitutional Tribunal.

ÍÓÆÍÎ ËÈ ÈÇÌÅÍßÒÜ ÇÀÊÎÍ Î ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÌ ÒÐÈÁÓÍÀËÅ?

P å ç þ ì å

Îñíîâíîé òåìîé äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ ïîèñê îòâåòà íà âîïðîñ, íóæíî ëè
èçìåíÿòü çàêîí î Êîíñòèòóöèîííîì Òðèáóíàëå. Àâòîð íà ôîíå îáùèõ ïðèíöè-
ïîâ ðàáîòû ÊÒ ïîêàçûâàåò ðîëü è çíà÷åíèå ýòîãî îðãàíà è åãî ñóäåé. Ñóäåáíûé
êîíòðîëü íàä êîíñòèòóöèîííîñòüþ çàêîíîâ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ ãàðàí-
òèé Êîíñòèòóöèè è ïðîèñõîäèò ïóòåì äåéñòâèÿ íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ, êîòîðûå îòäåëåíû îò çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

Îäíèì èç êëþ÷åâûõ âîïðîñîâ, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàèáîëåå ñïîðíûì,
ÿâëÿåòñÿ ñòàòóñ ñóäåé Êîíñòèòóöèîííîãî Òðèáóíàëà. Ïîñêîëüêó Òðèáóíàë äå-
éñòâóåò óæå áîëåå 25 ëåò, ñòîèò çàäóìàòüñÿ, ÷òî àâòîð è äåëàåò â äàííîé ñòàòüå,
äåéñòâèòåëüíî ëè ñïîñîá âûáîðà ñóäåé ÊÒ ãàðàíòèðóåò èõ òàêóþ íåçàâèñè-
ìîñòü, î êîòîðîé ãîâîðèòñÿ â Êîíñòèòóöèè. Â ñòàòüå ïîêàçàíî, êàêèì îáðàçîì
ïîäãîòàâëèâàåìûå íîâûå çàêîíîïðîåêòû î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîí î ÊÒ
ïîçâîëÿþò ðåøèòü è äèôôåðåíöèðîâàòü ýòó ïðîáëåìó. Îíè äåëàþò ýòî â îáëàñ-
òè êðèòåðèåâ îòáîðà ñóäåé, à òàêæå ñïîñîáà è ïîðÿäêà èõ âûáîðà. Ïðè ýòîì
óêàçûâàåòñÿ íà âåäóùèé è íàèáîëåå èíòåðåñíûé ïðîåêò ïîïðàâêè ê çàêîíó,
ïîäãîòîâëåííûé òðåìÿ áûâøèìè ñóäüÿìè Êîíñòèòóöèîííîãî Òðèáóíàë.
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GIORGIO FELICIANI* 0

LA LAICITÀ DELLO STATO NEGLI

INSEGNAMENTI DI BENEDETTO XVI

1. Da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI

Negli insegnamenti di Giovanni Paolo II la libertà religiosa occupa un po-
sto di singolare rilievo, persino sotto il profilo quantitativo. Infatti una raccol-
ta dei suoi pronunciamenti in materia nei primi venti anni di pontificato an-
novera dieci documenti di notevole importanza e più di quattrocento
menzioni per così dire occasionali1. Una tale insistenza non deve sorprende-
re: il pontefice polacco riconosceva nella libertà religiosa un diritto che, stan-
do “alla radice di ogni altro diritto e di ogni altra libertà”2, può senz’altro esse-
re considerato “uno dei pilastri che sorreggono l’edificio dei diritti umani”3 o,
ancor più precisamente, la sua “pietra angolare”4. Un diritto che “esiste in
ogni persona ed esiste sempre, anche nell’ipotesi che non venga esercitato
o sia violato dagli stessi soggetti cui inerisce”5.

Benedetto XVI si colloca nel solco di questi insegnamenti – come dimostra da
ultimo e in modo particolarmente evidente il Messaggio del 1° gennaio 2011, inti-
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0* Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
1 Università Cattolica del Sacro Cuore, Centro di ricerche per lo studio della dottrina sociale

della Chiesa, La libertà religiosa negli insegnamenti di Giovanni Paolo II (1978-1998), Milano, Vita
e pensiero, 2000.

2 Discorso ai partecipanti al IX Colloquio internazionale romanistico canonistico organizza-
to dalla Pontificia Università Lateranense, 11 dicembre 1993, n. 3 (d’ora innanzi Discorso al IX
Colloquio). Salvo diversa indicazione tutti gli atti pontifici citati nel presente studio sono consul-
tabili sul sito www.vatican.va

3 Discorso ai membri della “Società Paasikivi” nella sala dei concerti della “Finlandia Hall”,
5 giugno 1989, n. 2.

4 Messaggio per la celebrazione della XXIV giornata della pace, 8 dicembre 1990, n. 5.
5 Discorso ai partecipanti al V Colloquio internazionale di studi giuridici, 10 marzo 1984, n. 5.

Per più ampie notizie vedi G. Feliciani, La libertà religiosa nel magistero di Giovanni Paolo II, “Rivista
Internazionale dei Diritti dell’Uomo”, 12 (1999), pp. 158-167.



tolato “Libertà religiosa, via per la pace”6 – ma con una certa novità di accenti e di
sottolineature che appare dovuta sia alla sua formazione e allo stesso suo tempe-
ramento, sia alle circostanze a cui si è trovato e si trova a fare fronte.

2. Il principio di laicità

In questa prospettiva merita soffermarsi sulla specifica attenzione dedi-
cata da Benedetto XVI alla complessa problematica concernente la laicità del-
lo Stato. A suo giudizio essa, in quanto consistente nella distinzione tra i due
poteri7, “non è in contrasto con il messaggio cristiano, ma piuttosto è ad esso
debitrice”8. Infatti “la distinzione tra religione e politica è un ottenimento
proprio del Cristianesimo e uno dei suoi fondamentali contributi storici e cul-
turali”9. Ancor più precisamente e diffusamente, nella enciclica “Deus caritas
est”, il pontefice mette in luce come “la distinzione tra ciò che è di Cesare e ciò
che è di Dio, cioè la distinzione tra Stato e Chiesa, o, come dice il Vaticano II,
l’autonomia delle realtà temporali” appartenga “alla struttura fondamentale
del Cristianesimo”10. Affermazioni indubbiamente significative, ma che per
lo più si limitano a riecheggiare il magistero precedente. Già Pio XII ricondu-
ceva la laicità dello Stato a quella distinzione dei poteri che costituisce “uno
dei principi della dottrina cattolica”11, un insegnamento citato e confermato
da Paolo VI12. E Giovanni Paolo II non ha mancato di ricordare come il cristia-
nesimo abbia riconosciuto “fin dalle sue origini una sana laicità delle struttu-
re della società civile, favorendo la fondamentale distinzione tra l’ordine tem-
porale e l’ordine spirituale”13.
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6 Messaggio per la celebrazione della XLIV giornata mondiale della pace, 1° gennaio 2011
(d’ora innanzi Messaggio, 1° gennaio 2011). Si avverta che il presente studio prende in esame gli
interventi di Benedetto XVI fino a tutto il gennaio 2011.

7 “Le principe de laïcité consiste en une saine distinction des pouvoirs”, Discours à S.E. Ber-
nard Kessedjian ambassadeur de France près du Saint-Siège à l’occasion de la présentation des
lettres de créance, 19 dicembre 2005 (d’ora innanzi Discours à l’ambassadeur de France, 19 di-
cembre 2005).

8 Lettera all’onorevole Pier Ferdinando Casini Presidente della Camera dei Deputati, 18 ot-
tobre 2005 (d’ora innanzi Lettera all’on. Casini, 18 ottobre 2005).

9 Discorso a S.E. Cristina Castañer-Ponce Enrile, Ambasciatore delle Filippine presso la San-
ta Sede, 27 ottobre 2008.

10 Lettera enciclica “Deus caritas est”, 25 dicembre 2005, n. 28.
11 Oriundis e Picena Provincia, Romae degentibus, 25 marzo 1958, “Acta Apostolicae Sedis”,

25 (1958), p. 220 (d’ora innanzi Oriundis).
12 Udienza generale, 22 maggio 1968 (d’ora innanzi Udienza generale).
13 Discorso al IX Colloquio, 11 dicembre 1993, cit., n. 2. Circa tale distinzione vedi anche Ponti-

ficio Consiglio della giustizia e della pace, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Libreria Edi-
trice Vaticana, 2004, n. 571, p. 311.



3. Laicità e libertà

È di tutta evidenza che la laicità così descritta ha una stretta connessione
con la libertà religiosa, come Benedetto XVI avverte, più che con formulazio-
ni di carattere generale, con la positiva valutazione delle specifiche esperien-
ze di alcuni Paesi, pur tra loro notevolmente diverse. Sotto questo profilo le
considerazioni più significative sono proposte in un’intervista concessa ai
giornalisti durante uno dei suoi viaggi, dove ha dichiarato: “quanto io trovo
affascinante negli Stati Uniti è che hanno incominciato con un concetto posi-
tivo di laicità, perché questo nuovo popolo era composto da comunità e per-
sone che erano fuggite dalle Chiese di Stato” e volevano uno Stato laico “pro-
prio per amore della religione nella sua autenticità, che può essere vissuta
solo liberamente”. Nasce così “uno Stato volutamente e decisamente laico,
ma proprio per una volontà religiosa, per dare autenticità alla religione”14.
Considerazioni che, in modo più sintetico, sono riproposte dal pontefice an-
che a proposito dei regimi vigenti in altri Stati. Così, ad esempio, riguardo alla
Turchia, ricorda che nel secolo scorso essa si è dotata “dei mezzi per divenire
un grande Paese moderno, in particolare facendo la scelta di un regime di lai-
cità, distinguendo chiaramente la società civile e la religione, così da permet-
tere a ciascuna di essere autonoma nel proprio ambito, sempre rispettando la
libertà dell’altra”15. Analogamente, a proposito della laicità francese, il ponte-
fice ritiene che essa “doit aussi permettre de promouvoir davantage l’autono-
mie de l’Église, que ce soit dans son organisation ou dans sa mission”16.

Valutazioni che nel loro complesso meritano particolare attenzione in
quanto, in modo ben più esplicito e deciso del precedente magistero, da un
lato disapprovano il sistema delle Chiese di Stato e dall’altro riconoscono nel-
la laicità di quest’ultimo la condizione necessaria a una vera libertà religiosa
e all’autenticità delle stesse fedi17. La loro originalità fa persino apparire non
del tutto adeguata la qualifica di “legittima” che i pontefici precedenti aveva-
no talvolta attribuito alla laicità dello Stato18, probabilmente allo scopo di giu-
stificarla rispetto alle concezioni tradizionali dello ius publicum ecclesiasticum.
Infatti, alla luce delle valutazioni di Benedetto XVI, è da ritenere che la laicità
e più che lecita, sia necessaria e doverosa, e che, di conseguenza, la Chiesa ab-
bia non solo il compito di rispettarla, ma anche quello di promuoverla. Non
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14 Intervista concessa ai giornalisti durante il volo diretto negli Stati Uniti d’America, 15 apri-
le 2008.

15 Incontro con il corpo diplomatico presso la Repubblica di Turchia, 28 novembre 2006.
16 Discours à l’ambassadeur de France, 19 dicembre 2005, cit.
17 Al riguardo merita però ricordare che, secondo Giovanni Paolo II, il riconoscimento della

libertà di religione è scaturito dall’atteggiamento assunto dal cristianesimo circa la laicità dello
Stato, Discorso al IX colloquio, cit., n. 2.

18 Vedi Pio XII, Oriundis, cit.; Paolo VI, Udienza generale, cit.



sembra dunque un caso che l’attuale pontefice, almeno a quanto risulta, ab-
bia qualificato come “legittima” la laicità dello Stato solo nei primi mesi di
pontificato19.

4. Le degenerazioni del principio

Peraltro Benedetto XVI ha ben presente che esistono altre concezioni del-
la laicità e, in particolare, che “nei tempi moderni” essa ha finito con l’assu-
mere il significato “di esclusione della religione e dei suoi simboli dalla vita
pubblica mediante il loro confinamento nell’ambito del privato e della co-
scienza individuale”. Di più: in questo quadro di “crescente emarginazione
[...] si tende a considerare la religione, ogni religione, come un fattore senza
importanza, estraneo alla società moderna o addirittura destabilizzante” e si
cerca di impedirne “ogni forma di rilevanza politica e culturale”. Di conse-
guenza si vuole giungere a una “totale separazione tra lo Stato e la Chiesa”,
rifiutando “alla comunità cristiana, e a coloro che legittimamente la rappre-
sentano” il “diritto di pronunziarsi sui problemi morali che oggi interpellano
la coscienza di tutti gli esseri umani, in particolare dei legislatori e dei giuri-
sti”. Si intende anche “bandire dalla vita pubblica feste e simboli religiosi in
nome del rispetto nei confronti di quanti appartengono ad altre religioni, o di
coloro che non credono”20. E, infine, si arriva a “pretendere che i cristiani agi-
scano nell’esercizio della loro professione senza riferimento alle loro convin-
zioni religiose e morali, e persino in contraddizione con esse”21.
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19 Vedi Discorso in occasione della visita al Presidente della Repubblica Italiana S.E. il Signor
Carlo Azeglio Ciampi, 24 giugno 2005, e Lettera al Presidente del Senato Marcello Pera in occasio-
ne del Convegno di Norcia “Libertà e laicità”, 15 ottobre 2005.

20 “Agendo così, non soltanto si limita il diritto dei credenti all’espressione pubblica dello loro
fede, ma si tagliano anche radici culturali che alimentano l’identità profonda e la coesione sociale
di numerose nazioni”.

21 In particolare “paradossalmente con lo scopo di eliminare le discriminazioni”, si ritiene che
“i cristiani che rivestano cariche pubbliche dovrebbero, in determinati casi, agire contro la pro-
pria coscienza”. Per tutti questi insegnamenti vedi, passim, Discorso ai partecipanti al Convegno
nazionale promosso dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani, 9 dicembre 2006 (d’ora innanzi Di-
scorso all’Unione Giuristi, 9 dicembre 2006); Incontro con le autorità civili durante il viaggio apo-
stolico nel Regno Unito, 17 settembre 2010 (d’ora innanzi Incontro con le autorità del Regno Uni-
to, 17 settembre 2010); Discorso agli eccellentissimi membri del Corpo diplomatico accreditato
presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno, 10 gennaio 2011 (d’ora
innanzi Discorso al Corpo diplomatico, 10 gennaio 2011). Si veda anche, più in generale, Incontro
con i membri dell’Assemblea generale dell’ONU, 18 aprile 2008 (d’ora innanzi Incontro all’ONU,
18 aprile 2008), dove il pontefice denuncia come “inconcepibile” che, a causa dell’”ideologia seco-
lare prevalente” o delle “posizioni di una maggioranza religiosa di natura esclusiva”, i credenti
“debbano sopprimere una parte di se stessi – la loro fede – per essere cittadini attivi”.



A giudizio del pontefice simili tendenze non sono “espressione di laicità,
ma sua degenerazione in laicismo”22, in quanto manifestano una “intransi-
genza secolare [...] nemica della tolleranza”23 e dunque incompatibile con un
“corretto concetto” della libertà religiosa24. A ben guardare si tratta di un at-
teggiamento speculare al fondamentalismo, in quanto, al pari di esso, rifiuta
il “legittimo pluralismo” e il “principio di laicità”25. In questo modo si genera
“una società ingiusta poiché non proporzionata alla vera natura della perso-
na umana”, rendendo “impossibile l’affermazione di una pace autentica
e duratura di tutta la famiglia umana”26.

5. Laicità sana e laicità positiva

Dato che le concezioni denunciate sono ampiamente diffuse, il magi-
stero, ogni volta che valuta positivamente la laicità dello Stato, avverte l’e-
sigenza di precisare che non intende riferirsi a qualunque forma di laicità,
ma solo a quella che merita la precisa qualifica di “sana”, così come era av-
venuto nella prima menzione del termine ad opera di Pio XII. Una laicità
che, tenendo presente la “duplice dimensione” “religiosa” e “sociale” della
persona umana27, sancisce “l’effettiva autonomia delle realtà terrene, non
certo dall’ordine morale, ma dalla sfera ecclesiastica”28. Una laicità, dunque,
che non nega “la dimensione pubblica della religione”29 sotto il duplice pro-
filo comunitario e personale. Da un lato riconosce la religione, in quanto
“organizzata in strutture visibili”, come “presenza comunitaria pubblica”30
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22 Discorso all’Unione Giuristi, 9 dicembre 2006, cit. Si veda anche Discorso ai vescovi della
conferenza episcopale di Porto Rico in visita “ad limina Apostolorum”, 30 giugno 2007 (d’ora in-
nanzi Discorso alla conferenza di Porto Rico, 30 giugno 2007), n. 5, dove il pontefice lamenta il
propagarsi di “un laicismo che, in modo più o meno consapevole, sta gradualmente portando al
disprezzo e all’ignoranza del sacro”.

23 Discorso ai partecipanti al Convegno promosso dal Partito Popolare Europeo, 30 marzo
2006.

24 Discorso alla conferenza di Porto Rico, 30 giugno 2007, cit., n. 5.
25 Messaggio, 1° gennaio 2011, cit. n. 8.
26 Messaggio, 1° gennaio 2011, cit., n. 1.
27 Messaggio, 1° gennaio 2011, cit., n. 3.
28 Discorso all’Unione Giuristi, 9 dicembre 2006, cit.
29 Messaggio, 1° gennaio 2011, cit., n. 9
30 Discorso all’Unione Giuristi, 9 dicembre 2006, cit. Vedi anche Discorso a S.E. il Signor. Char-

les Ghislain, ambasciatore del Belgio presso la Santa Sede, 24 aprile 2010: la Chiesa “in quanto isti-
tuzione ha il diritto di esprimersi pubblicamente. Lo condivide con tutti gli individui e tutte le
istituzioni, al fine di dire il suo parere sulle questioni di interesse comune”. In altra occasione il
pontefice ha sottolineato il “giusto posto che il credo religioso mantiene nel dibattito politico”,
avvertendo che la religione “non è un problema da risolvere, ma un fattore che contribuisce in



e, dall’altro, consente ai credenti di “fare la loro parte nella costruzione del-
l’ordine sociale”31.

A questo proposito merita però segnalare una certa evoluzione nel lin-
guaggio adottato. Sia pure occasionalmente, ma più frequentemente in tempi
recenti, Benedetto XVI, nel qualificare la concezione della laicità proposta
dalla Chiesa, privilegia l’aggettivo “positiva”, rispetto a quello tradizionale di
“sana”. Il nuovo termine compare per la prima volta il 15 ottobre 2005, nella
lettera inviata al Presidente del Senato Marcello Pera, per indicare una laicità
“che garantisca ad ogni cittadino il diritto di vivere la propria fede religiosa
con autentica libertà anche in ambito pubblico”. Riappare poi solamente il 15
aprile 2008 nella intervista concessa ai giornalisti durante il volo diretto negli
Stati Uniti. Questa rivisitazione dopo quasi tre anni è probabilmente dovuta
al fatto che il presidente della Repubblica francese Sarkozy il 20 dicembre
2007, in occasione dell’accettazione del titolo di canonico onorario in San Gio-
vanni in Laterano, aveva testualmente dichiarato, sulla base di ampie e diffu-
se argomentazioni: “j’appelle de mes voeux l’avénement d’une laïcité positi-
ve, c’est-à-dire d’une laicité, qui tout en veillant à la liberté de pensée, à celle
de croire et de ne pas croire, ne considère pas que les religions sont un dan-
ger, mais plutôt un atout”. La formulazione di questo auspicio ottenne
specifica e puntuale attenzione da parte di Benedetto XVI che il 12 settembre
2008, incontrando le autorità dello Stato francese all’Eliseo, non aveva
mancato di ricordare “la bella espressione di ‘laicità positiva” usata da
Sarkozy.

Dopo un tale apprezzamento sarebbe stato lecito aspettarsi un utilizzo si-
stematico di questa espressione da parte del magistero, ma l’8 gennaio 2009,
nel discorso di Benedetto XVI al Corpo diplomatico accreditato presso la San-
ta Sede, ricompare la “sana laicità”, poi accantonata in favore della “laicità po-
sitiva” nel discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede
dell’11 gennaio 201032, come pure nel messaggio per la giornata della Pace del
2011 (n. 9).

Quest’ultima aggettivazione appare, comunque decisamente preferibile
in quanto da un lato evita di qualificare senz’altro come “insana” qualunque
altra concezione, e dall’altro indica, sia pure implicitamente, trattarsi di una
laicità caratterizzata da un atteggiamento aperto nei confronti della religione.
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modo vitale al dibattito pubblico nella nazione”, Incontro con le autorità del Regno Unito, 17 set-
tembre 2010, cit.

31 Incontro all’ONU, 18 aprile 2008, cit.
32 Dove si precisa che laicità così qualificata è una laicità “aperta che, fondata su una giusta

autonomia tra l’ordine temporale e quello spirituale, favorisca una sana collaborazione e un sen-
so di responsabilità condivisa”.



6. Chiesa e Stato

Nei discorsi di Benedetto XVI ricorre con una certa frequenza l’afferma-
zione che “la Chiesa, in Italia e in ogni Paese, come pure nei diversi Consessi
internazionali, non intende rivendicare per sé alcun privilegio, ma soltanto
avere la possibilità di adempiere la propria missione, nel rispetto della legitti-
ma laicità dello Stato”33.

Anche se non viene espressamente citato, in queste enunciazioni è fin
troppo trasparente il riferimento a un passo degli insegnamenti conciliari che
merita essere riportato integralmente, per sottoporlo poi ad attenta valuta-
zione critica. La costituzione “Gaudium et spes” al n. 76 dichiara: la Chiesa “si
serve di strumenti temporali nella misura in cui la propria missione lo richie-
de”, ma “non pone la sua speranza nei privilegi offerti dall’autorità civile”,
anzi “rinunzierà all’esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove con-
statasse che il loro uso possa far dubitare della sincerità della sua
testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni”.

Da più parti, negli anni immediatamente successivi al Concilio, si è rite-
nuto che queste enunciazioni confermassero la tesi che, nelle relazioni della
comunità ecclesiale con la società civile, il Concilio privilegiasse i “rapporti di
base” al punto di ripudiare qualunque forma di “rapporti di vertice”. In altri
termini e ancora più esplicitamente: il Vaticano II sarebbe stato la tomba dei
concordati, una previsione smentita dalla esperienza che nei decenni succes-
sivi ha visto la stipulazione di numerose conventiones tra la Santa Sede e gli
Stati34.

In realtà il passo in questione, mentre riconferma la dottrina assoluta-
mente pacifica e del tutto tradizionale che la Chiesa può riporre la propria
speranza solo nella “potenza del Signore risorto”35, non nega minimamente
che essa possa legittimamente acquisire privilegi dall’autorità civile e libera-
mente servirsene. Avverte soltanto che essa rinuncerà autonomamente al lo-
ro esercizio qualora risultassero di obiettivo ostacolo alla propria missione
o non rispondessero più alle sue esigenze a causa delle mutate circostanze
storiche.
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33 Lettera all’on. Casini, 18 ottobre 2005, cit. Vedi anche Discorso ai vescovi della conferenza
episcopale di Grecia in visita “ad limina Apostolorum”, 30 ottobre 2006 (d’ora innanzi Discorso
alla conferenza di Grecia, 30 ottobre 2006); Discorso a S.E. il Signor César Maurizio Velásquez
Ossa, nuovo ambasciatore di Colombia presso la Santa Sede, 18 ottobre 2010; Discorso al Corpo
diplomatico, 10 gennaio 2011, cit.

34 Per una esposizione critica di tale tesi vedi G. Casuscelli, Concordati, intese e pluralismo con-
fessionale, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 82 ss., e M. Tedeschi, Le attuali relazioni tra Chiesa e Stato, in ID.,
Saggi di diritto ecclesiastico, Torino, Giappichelli, 1987, pp. 136 ss.

35 Vedi costituzione conciliare “Lumen gentium”, n. 8.



Si può dunque affermare che, in questa materia, le sintetiche e occasiona-
li enunciazioni di Benedetto XVI risultano ben più significative in quanto da
un lato non si limitano a prevedere delle eventualità e, dall’altro, non
riguardano il passato ma il futuro.

Tuttavia anch’esse non possono leggersi come un ripudio dello strumen-
to concordatario dal momento che questo genere di conventiones ha lo scopo
di definire lo status della Chiesa in un determinato Paese, e dunque, soprat-
tutto attualmente, non può considerarsi genericamente come sinonimo di re-
gime privilegiario. È utile in proposito ricordare che non poche disposizioni
degli accordi intervenuti nel 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
hanno trovato puntuale riscontro nelle intese intervenute tra la stessa
Repubblica e le rappresentanze di altre confessioni religiose.

In ogni caso Benedetto XVI ritiene non solo leciti o opportuni, ma assolu-
tamente indispensabili i “rapporti di vertice”, deprecati da taluni autori. Defi-
nisce, infatti, “un sano dialogo tra le istituzioni civili e quelle religiose” “fon-
damentale” “per lo sviluppo integrale della persona umana e dell’armonia
della società”36. Un dialogo da realizzarsi anche in forme strutturate come
l’”istanza ufficiale” istituita in Francia nel 200237, la commissione bilaterale al-
lo studio in Iran “per sviluppare le relazioni e la conoscenza reciproca tra la
Repubblica Islamica d’Iran e la Chiesa Cattolica”38, o l’analogo organismo di
cui si auspica la creazione in Turchia39.

A tali strutture è spesso affidato anche il compito specifico di ottenere da
parte dello Stato “il riconoscimento giuridico della Chiesa e dei suoi beni”, co-
me si vorrebbe in Turchia, o, più precisamente, la definizione di “uno statuto
giuridico” della Chiesa “appropriato e riconosciuto”, come avviene in Gre-
cia40.

Uno statuto che, come noto, in non pochi Paesi è assicurato dai concorda-
ti o da analoghe conventiones, per le quali Benedetto XVI manifesta il più deci-
so apprezzamento. Afferma, infatti, che tali “patti internazionali” trovano “il
loro fondamento nella giusta volontà da parte dello Stato di garantire ai sin-
goli e alla Chiesa il pieno esercizio della libertà religiosa”41. Essi hanno quindi
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36 Messaggio, 1° gennaio 2011, cit., n. 9.
37 Discorso a Sua Eccellenza il Signor Stanislas Lefebvre de Laboulaye, nuovo ambasciatore

di Francia presso la Santa Sede, 26 gennaio 2009 (d’ora innanzi Discorso all’ambasciatore di Fran-
cia, 26 gennaio 2009); vedi anche Discorso in occasione dell’incontro con le autorità dello Stato
all’Elysée, cit. Per ampie notizie su tale organismo vedi P. Valdrini, Francia, in AA.VV., Le conferenze
episcopali in Europa, a cura di S. Coglievina, Milano, Vita e pensiero, 2010, pp. 3-18.

38 Discorso ai vescovi dell’Iran in visita “ad limina Apostolorum”, 16 gennaio 2009.
39 Discorso ai vescovi della Turchia in visita “ad limina Apostolorum”, 2 febbraio 2009.
40 Discorso alla conferenza di Grecia, 30 ottobre 2006.
41 Discorso a S.E. il Signor Francesco Maria Greco, nuovo ambasciatore d’Italia presso la San-

ta Sede, 17 dicembre 2010.



per quest’ultima “la funzione fondamentale di aiutarla a svolgere la sua mis-
sione al servizio di ogni uomo e di tutti gli uomini nella loro vita quotidiana,
partecipando così allo sviluppo delle persone e della nazione, e infondendo
in ognuno una speranza nuova nel futuro”42. Di conseguenza Benedetto XVI
si rallegra che “Stati di diverse regioni del mondo e di diverse tradizioni reli-
giose, culturali e giuridiche scelgano il mezzo delle convenzioni internazio-
nali per organizzare i rapporti tra la comunità politica e la Chiesa cattolica”43.

Convenzioni che – dopo la fioritura ad opera di Giovanni Paolo II – han-
no già avuto ulteriore diffusione in questi primi anni del pontificato di Bene-
detto XVI grazie alla stipulazione di accordi con Paesi che finora non si era av-
valsi di questi strumenti o li avevano utilizzati in misura molto parziale. Si
vedano, in particolare, il Basic agreement con la Bosnia Erzegovina del 19 apri-
le 200644; l’accordo con la Repubblica delle Filippine sui beni culturali del 17
aprile 200745; l’Accord con la Repubblica Francese “separatista” “sur la recon-
naissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur” del 18 di-
cembre 200846 e, di notevole rilevanza, l’Accordo con la Repubblica Federati-
va del Brasile sullo statuto giuridico della Chiesa Cattolica del 13 novembre
200847. Si ha pure notizia che “negoziati sono attualmente in corso in diversi
Paesi”48.
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42 Discorso a S.E. il Signor Firmin Mboutsou, ambasciatore del Gabon presso la Santa Sede, 26
giugno 2008. Si tenga presente che in Gabon vige una convenzione con la Santa Sede per le scuo-
le cattoliche firmata e contestualmente ratificata il 26 luglio 2001, vedi “Acta Apostolicae Sedis”,
93 (2001), pp. 839-844. Per un commento alla stessa vedi J. Martín de Agar, L’Accordo gabonese sulla
scuola cattolica, “Ius Ecclesiae” 14 (2002), pp. 576-581.

43 Discorso al Corpo diplomatico, 10 gennaio 2011, cit.
44 “Acta Apostolicae Sedis”, 99 (2007), pp. 939-946.
45 “Acta Apostolicae Sedis”, 101 (2009), pp. 1068-1070. Non si conoscono altri accordi della

Santa Sede con gli Stati esclusivamente dedicati a questa materia. In precedenza le Filippine ave-
vano sottoscritto una sola conventio riguardante l’erezione del vicariato castrense, si veda il testo
del relativo scambio di note in J.T. Martín de Agar, Raccolta di concordati 1950-1999, Libreria Editri-
ce Vaticana, 2000, pp, 199-204.

46 “Acta Apostolicae Sedis”, 101 (2009), pp. 59-64. Il pontefice non ha mancato di dichiararsi
“lieto” di questo accordo di cui “beneficeranno numerosi studenti francesi e stranieri”, Discorso
all’ambasciatore di Francia, 26 gennaio 2009, cit.

47 “Acta Apostolicae Sedis”, 102 (2010), pp. 118-129. Per un commento vedi F. Vecchi, Il concor-
dato brasiliano del 2008: dal “separatismo privilegiario” al “pluralismo concordatario” nel modello pattizio
di “Vereinbarung”, “Ius Ecclesiae”, 22 (2010), pp. 427-446.

48 Discorso al Corpo diplomatico, 10 gennaio 2011, cit. Per quanto specificamente riguarda la
situazione di Cuba il pontefice auspica che, soprattutto a vantaggio dei cittadini, si possa giunge-
re a “fissare insieme, seguendo forme simili a quelle che si stabiliscono con altre Nazioni e rispet-
tando le caratteristiche proprie del [...] Paese, un quadro giuridico che definisca conveniente-
mente le relazioni esistenti e mai interrotte” con la Santa Sede e “garantisca un adeguato
sviluppo della vita e dell’azione pastorale della Chiesa”, Discorso a S.E. il Signor Eduardo Delga-
do Bermúdez, ambasciatore di Cuba presso la Santa Sede, 10 dicembre 2009.



Si aggiunga che recentemente “la rete diplomatica della Santa Sede si
è ulteriormente consolidata in Africa” e le “Autorità vietnamite hanno accet-
tato” la designazione di “un Rappresentante, che esprimerà nelle sue visite
alla [...] comunità cattolica di quel Paese la sollecitudine del successore di Pie-
tro”49.

7. Riflessioni conclusive

In tutti questi insegnamenti Benedetto XVI non intende certo enunciare
nuovi principi in materia di libertà religiosa e di rapporti della Chiesa con lo
Stato. Vuole solo riflettere sulla dottrina tradizionale così come rivisitata dai
suoi immediati predecessori, ma non si limita a ripetere quanto già acquisito,
attualizzandolo e reinterpretandolo secondo la propria sensibilità e le
specifiche esigenze dei tempi.

Sotto questo profilo è indubbiamente significativo che la sua riflessione
in materia si polarizzi in larga misura intorno alla problematica della laicità
dello Stato: una questione certo ben presente ai suoi immediati predecessori,
ma senza una tale rilevanza.

Come si è visto, Benedetto XVI continua a riconoscere in tale laicità un
principio cristiano in quanto, in ultima analisi, essa consiste in quella distin-
zione dei poteri che è stata sancita da Cristo stesso nel ben noto episodio
evangelico del tributo a Cesare, ed è stata quindi proposta dalla Chiesa fin
dalle origini. Ma, al tempo stesso, l’attuale pontefice offre una lettura non
priva di originalità di questa dottrina del tutto tradizionale.

In proposito è opportuno ricordare che la distinzione in questione è così
presentata dal Concilio: “La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti
e autonome l’una dall’altra nel proprio campo”50. Una formulazione che ri-
calca fedelmente quella adottata da Leone XIII nella enciclica “Immortale
Dei”51: “Dio volle ripartito tra due poteri il governo del genere umano, cioè il
potere ecclesiastico e quello civile, l’uno preposto alle cose divine, l’altro alle
umane. Entrambi sono sovrani nella propria sfera”.

Dagli stessi termini utilizzati dal pontefice risulta evidente che l’afferma-
zione di questo principio ha come funzione principale ed essenziale quella di
rivendicare l’indipendenza della Chiesa di fronte a qualunque potere civile.

240 Giorgio Feliciani

49 Discorso al Corpo diplomatico, 10 gennaio 2011, cit. Per quanto specificamente riguarda
degli Emirati Arabi Uniti, vedi il Discorso a S.E. la Signora Hissa Abdulla Ahmed Al-Otaiba, pri-
mo ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti presso la Santa Sede, 20 maggio 2010.

50 Costituzione conciliare “Gaudium et spes”, n. 76.
51 De civitatum constitutione christiana, 1° novembre 1885.



Una indipendenza, che è bene ricordare, il Codice di diritto canonico ha cura
di sancire espressamente in diverse norme riguardanti specifiche materie52.

Ovviamente Benedetto XVI non nega tutto questo, ma nel suo insegna-
mento, almeno finora, privilegia una diversa prospettiva. Infatti, come si è
avuto modo di mettere in luce, da un lato fonda la laicità dello Stato sulla di-
stinzione dei poteri finendo quasi con l’identificarla con la stessa, ma dall’al-
tro propone una concezione della laicità “sana”, o meglio “positiva”, che lasci
cioè doveroso spazio al contributo che la Chiesa può offrire alla costruzione
della società degli uomini in questo mondo. In altri termini: più che dell’indi-
pendenza della Chiesa dallo Stato, si preoccupa, di fronte ai molteplici
tentativi di emarginazione, della presenza della Chiesa nelle contingenze
politiche, sociali ed economiche.

Una preoccupazione che concerne non solo la Chiesa, ma, più ampia-
mente, la religione nella sua dimensione personale e comunitaria. E per
quanto specificamente riguarda le confessioni religiose la legittimità della lo-
ro presenza nello spazio pubblico non è giustificata con le prerogative pro-
prie delle stesse53, ma con il diritto di qualunque soggetto, individuale o co-
munitario, ad esprimersi liberamente in ambito sociale e a partecipare
attivamente al dibattito politico.

Peraltro l’attenzione di Benedetto XVI per i profili che concernono speci-
ficamente la libertas Ecclesiae ha modo di esprimersi sia con affermazioni di
portata generale presenti in alcuni discorsi, sia, soprattutto, nella concretezza
dell’azione diplomatica. Infatti egli, come si è avuto modo di evidenziare,
mentre ripudia le Chiese di Stato, si preoccupa che la comunità ecclesiale ab-
bia nei diversi Paesi un statuto giuridico adeguato e appropriato54. E per
quanto riguarda la concreta definizione dello stesso mostra di apprezzare,
per non dire preferire, lo strumento dei concordati o di simili conventiones,
che già nella loro stipulazione comportano il riconoscimento da parte degli
Stati interessati della indipendenza e della sovranità della Chiesa negli ambiti
che le sono propri.
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52 Se ne veda una rassegna in G. Feliciani, La Chiesa di fronte agli Stati, “La Scuola Cattolica”,
124 (1996), pp. 264-266 e 281-282.

53 Enunciate da Giovanni Paolo II nel Messaggio ai Capi di Stato dei Paesi firmatari dell’atto
finale di Helsinki, 1° settembre 1980, n. 4.

54 Da segnalare anche, soprattutto in questi ultimi tempi, la sua preoccupazione per le perse-
cuzioni di cui sono oggetto i cristiani in vari Paesi del mondo, vedi, ad es., Messaggio, 1° gennaio
2011, cit., n. 1.



SECULARISM OF A STATE IN THE WORKS OF POPE BENEDICT XVI

S u m m a r y

The purpose of this article is to present the approach of Pope Benedict XVI to
the concept of secularism of a state in the perspective on modern world. As
shown in Pope’s statements and encyclicals, he is firmly in favor of separation of
political and religious sections. His views are based on evangelical beliefs it is
necessary to render to Caesar what is Caesar’s, and to God what is God’s. Pope
refers also to Medieval concept of two powers: secular and spiritual one. Bene-
dict’s approach is definitely not against the idea of secularism. On the contrary,
in his opinion, only in the completely secular state, religion has a chance to gain
true freedom. However, secularism should not mean hostility towards religion
but pursuit to providing every person with freedom of religious expression. In
this sense, Benedict XVI’s views are continuation of works of his predecessors of
whom the greatest developments of this idea was initiated by Leon XIII, Pius XII
and John Paul II.

ÑÂÅÒÑÊÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ Â Ó×ÅÍÈßÕ ÁÅÍÅÄÈÊÒÀ XVI

P å ç þ ì å

Öåëüþ äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ ïðîñëåæèâàíèå ïîäõîäà ïàïû Áåíåäèêòà
XVI ê êîíöåïöèè ñâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà íà ôîíå ñóùåñòâóþùåé ñèòóàöèè â ñî-
âðåìåííîì ìèðå. Â ñâîèõ âûñêàçûâàíèÿõ è ýíöèêëèêàõ ïîíòèôèê íåîäíîêðàò-
íî è ðåøèòåëüíî ïîääåðæèâàåò îòäåëåíèå ðåëèãèîçíîé ñôåðû îò ïîëèòè÷åñ-
êîé. Îí îïèðàåòñÿ ïðè ýòîì íà åâàíãåëüñêîì ïðèíöèïå, ñîãëàñíî êîòîðîìó
êåñàðþ îòäàåòñÿ êåñàðåâî, à Áîãó – áîæüå. Òàêæå Ñâÿòîé Îòåö âñïîìèíàåò
è ñðåäíåâåêîâóþ êîíöåïöèþ äâóõ âëàñòåé: ðåëèãèîçíîé è ñâåòñêîé. Ïàïà íå ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðîòèâíèêîì ïðèíöèïà ñâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà. Ñîãëàñíî åãî ó÷åíèþ
òîëüêî â àáñîëþòíî ñâåòñêîì ãîñóäàðñòâå ðåëèãèÿ èìååò øàíñ ïîëó÷èòü íàñòî-
ÿùóþ ñâîáîäó. Ñâåòñêîñòü íå äîëæíà îçíà÷àòü âðàæäåáíîñòè ê ðåëèãèè, íî
ñòðåìèòñÿ ãàðàíòèðîâàòü êàæäîìó ñâîáîäó â ãðàíèöàõ åãî âåðîèñïîâåäàíèÿ.
Áåíåäèêò XVI ðàçâèâàåò è äîïîëíÿåò â ýòîì ó÷åíèÿ ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ,
ñðåäè êîòîðûõ íàèáîëåå çíà÷èìûå çàñëóãè äëÿ ðàçâèòèÿ îãîâàðèâàåìîé
êîíöåïöèè âíåñëè Ëåîí XIII, Ïèé XII è Èîàíí Ïàâåë II.
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MATERIA£Y I GLOSY





BOGDAN SEKŒCIÑSKI* 0

UWAGI RECENZYJNE** DO PUBLIKACJI LUDWIKA

STANIS£AWA SZUBY PT. KOMISJA SPECJALNA DO WALKI

Z NADU¯YCIAMI I SZKODNICTWEM GOSPODARCZYM I JEJ

DELEGATURA BYDGOSKA (1945-1954)***

Z apelem o naukowe udokumentowanie represyjnej dzia³alnoœci Ko-
misji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym
(Komisja Specjalna, Komisja, CKS, KS) – stalinowskiego organu terroru, po
raz pierwszy wyst¹pi³ Grzegorz So³tysiak w artykule zatytu³owanym Komisja
Specjalna do Walki, zamieszczonym na ³amach czasopisma „Karta” w 1991
roku1. Do 1989 r. zainteresowanie tym tematem – ze strony historyków – by³o
raczej niewielkie. Po tym okresie jednak, do chwili obecnej ukaza³o siê dosyæ
sporo i to niezwykle wartoœciowych opracowañ poœwiêconych w ca³oœci lub
czêœci Komisji Specjalnej i jej delegaturom (DKS)2, m.in. solidna, Ÿród³owa

0* Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II.
** Niniejsza publikacja jest rozszerzon¹ wersj¹ recenzji, która ukaza³a siê w „Studiach

Prawniczych KUL” 2011, nr 2, s. 191-197.
***L. S. Szuba, Komisja Specjalna do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym i jej

delegatura bydgoska (1945-1954), Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2009, ss. 413.
1 G. So³tysiak, Komisja Specjalna do Walki, „Karta” 1991, z. 1, s. 87.
2 Zob. np.: D. Jarosz, T. Wolsza, Komisja Specjalna do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem

Gospodarczym (1945-1954), „Biuletyn G³ównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu” 1993, t. XXXVI, s. 7-36; B. Rogowska, Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nad-
u¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym na Dolnym Œl¹sku w latach 1945-1947, [w:] S. D¹browski
(red.), Z badañ nad dziejami Dolnego Œl¹ska po II wojnie œwiatowej, Wroc³aw 1993, s. 57-89; T. Grosse
i in., Szarzy ludzie zapl¹tani w codziennoœci komunizmu, „Przegl¹d Historyczny” 1993, t. LXXXIV,
z. 3, s. 335-350; R. Mi¹¿ek, Opolska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkod-
nictwem Gospodarczym (1950-1954), „Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Opolu”
1994, z. 38, s. 77-87; R. Tomkiewicz, Olsztyñska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami
i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954, Olsztyn 1995; B. Wiêc³awski, Z dzia³alnoœci Delegatury
Komisji Specjalnej w Poznaniu 1946-1954, „Kronika Miasta Poznania” 1995, z. 3, s. 193-222; W. Do-
magalski, Dzia³alnoœæ Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym –
w œwietle materia³ów Komisji i jej Delegatury warszawskiej, „Archiwum Kryminologii” 1996, t. XXII,



praca Dariusza Jarosza i Tadeusza Wolszy3 oraz monografia Piotra Fie-
dorczyka – w ca³oœci poœwiêcone tej instytucji4.

Opracowanie, które jest przedmiotem recenzji, nie jest wiêc prac¹ pio-
niersk¹. Nie jest te¿ pierwsz¹ publikacj¹, w której podjêto temat nie tylko
samej Komisji Specjalnej, ale i jej bydgoskiej delegatury5, jednak metodo-
logia badañ przyjêta przez Autora, czyni recenzowan¹ publikacjê niezwykle
wartoœciow¹, wnosz¹c¹ oryginalne spojrzenie na genezê Komisji Specjalnej,
jak i jej dzia³alnoœæ. Ludwik S. Szuba prezentuje w niej szczególnie inspi-
ruj¹cy i innowacyjny punkt widzenia na okolicznoœci, w jakich powsta³a
Komisja, jak równie¿ na jej funkcjonowanie. Ustalenia zawarte w tej pracy
w znacznej czêœci s¹ oparte na informacjach prasowych z tamtego okresu,
dziêki czemu czytelnik poznaje dzia³alnoœæ Komisji Specjalnej w sposób
bardziej przystêpny, dog³êbny i obrazowy.

Recenzowana praca sk³ada siê zasadniczo ze wstêpu, szeœciu rozdzia³ów
i zakoñczenia. Na pocz¹tku opracowania zosta³ zamieszczony spis treœci
(s. 3-4). Po nim nastêpuje wstêp (s. 5-13), kolejne rozdzia³y (s. 14-318), a po
nich zakoñczenie napisane w jêzyku polskim (s. 319-321), niemieckim
(s. 322-324) i angielskim (s. 325-327), obszerna bibliografia (s. 328-344) oraz
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s. 85-148; Z. A. Ziemba, Prawo przeciwko spo³eczeñstwu. Prawo karne w latach 1944-1956, Warszawa
1997, s. 437-460; Z. Chmielewski (red.), Dzia³alnoœæ Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nad-
u¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945-1954. Materia³y z konferencji
naukowej z 20 marca 1998 r., Szczecin 1998; A. Lityñski, O prawie i s¹dach pocz¹tków Polski Ludowej,
Bia³ystok 1999, s. 94-95, 192-215; M. Fajst, Komisja Specjalna do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem
Gospodarczym (1945-1955) i jej ofiary, cz. II, „Wojskowy Przegl¹d Prawniczy” 2000, nr 3-4, s. 96-140;
A. Pasek, Uwagi wokó³ dzia³alnoœci Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem
Specjalnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2002, nr 2367, s. 287-331; B. Sekœciñski, Pocz¹tki
dzia³alnoœci Lubelskiej Delegatury Komisji do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym
(1946), „Studia Iuridica Lublinensia” 2004, t. III, s. 169-187; M. Rusek, W³aœciwoœæ rzeczowa Komisji
Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym w latach 1946-1949 na przyk³adzie
krakowskiej Delegatury, [w:] W. Uruszczak, D. Malec (red.), Krakowskie studia z historii pañstwa
i prawa, Kraków 2004, s. 269-280; R. Skobelski, Dzia³alnoœæ Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami
i Szkodnictwem Gospodarczym na Ziemiach Odzyskanych w latach 1950-1954, [w:] J. Dudek, D. Jani-
szewska, U. Œwiderska-W³odarczyk, Europa Œrodkowo-Wschodnia. Ideologia, historia a spo³eczeñ-
stwo. Ksiêga poœwiêcona pamiêci Profesora Wojciecha Peltza, Zielona Góra 2005, s. 311-320;
W. Tomczyk, Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym
w Rzeszowie 1946-1954, Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa [http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra –
dostêp: 2 wrzeœnia 2010 r.], Rzeszów 2007; B. Sekœciñski, Lubelska Delegatura Komisji Specjalnej do
Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946-1950), „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 2,
s. 151-171.

3 D. Jarosz, T. Wolsza, Komisja Specjalna do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym
(1945-1954). Wybór dokumentów, Warszawa 1995.

4 P. Fiedorczyk, Komisja Specjalna do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym
1945-1954. Studium historycznoprawne, Bia³ystok 2002.

5 A. Zaæmiñski, Bydgoska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem
Gospodarczym (1946-1954), [w:] Z. Biegañski, W. Jastrzêbski (red.), Zwi¹zki Kujaw i Pomorza na
przestrzeni wieków. Zbiór studiów, Bydgoszcz 2001, s. 323-368.



wykaz skrótów (s. 345-347). W czeœci koñcowej znajduj¹ siê aneksy
(s. 348-399), wœród których mo¿emy znaleŸæ m.in.: fotografie; schematy orga-
nizacyjne Komisji Specjalnej; plan Obozu Pracy w Milêcinie; tabele do-
tycz¹ce wyników dzia³alnoœci bydgoskiej DKS; treœæ wybranych aktów, które
normowa³y funkcjonowanie Komisji Specjalnej; wykazy cz³onków wybra-
nych komisji cennikowych, które wówczas dzia³a³y na terenie województwa
pomorskiego; informacjê o wysokoœci uposa¿eñ pracowników DKS w Byd-
goszczy w 1946 r., a tak¿e wykaz jej pracowników wed³ug stanu na dzieñ 16
wrzeœnia 1950 r. oraz wybrane pisma i sprawozdania z tamtego okresu,
przybli¿aj¹ce obraz struktur, jak równie¿ zasady dzia³ania organów Komisji
i instytucji, które z ni¹ wspó³pracowa³y. Wydawca ponadto publikacjê
zaopatrzy³ w indeks nazwisk (s. 400-413).

W pierwszym rozdziale (s. 14-56) Autor przedstawi³ tzw. „now¹ rze-
czywistoœæ”, która nast¹pi³a w Polsce po II wojnie œwiatowej: ogóln¹ sytuacjê
polityczno-gospodarcz¹ kraju, a tak¿e pokrótce etapy przygotowañ i reali-
zacji „bitwy o handel” oraz jej skutki (1947-1954). Rozdzia³ drugi (s. 57-122)
poœwiêcony jest Komisji Specjalnej sensu largo. Autor ukaza³ w nim genezê tej
instytucji, przedstawi³ jej strukturê organizacyjn¹ w sposób opisowy oraz
omówi³ jej organy wykonawcze, tj. Biuro Wykonawcze Komisji Specjalnej
(BWKS) oraz delegatury, ze szczególnym uwzglêdnieniem Wydzia³ów do
Walki ze Spekulacj¹. W tej czêœci pracy naœwietli³ tak¿e dzia³alnoœæ Spo-
³ecznych Komisji Kontroli Cen (SKKC). Na ss. 76-101 w ramach podrozdzia³u
trzeciego zatytu³owanego Biuro Wykonawcze mo¿emy znaleŸæ ciekawe, „za-
kamuflowane” informacje dot. udzia³u Komisji w wyjaœnianiu pogromu
¯ydów w Kielcach (1946), „bitwie o handel” oraz obrazuj¹ce zakres jej
dzia³alnoœci i przeobra¿eñ strukturalnych oraz zmian kadrowych w po-
szczególnych latach funkcjonowania. W rozdziale III (s. 123-173) mamy
okazjê do zapoznania siê z instytucjonalnym otoczeniem Komisji Specjalnej.
Autor pokrótce scharakteryzowa³ w nim wspó³pracê KS z organami, urzê-
dami oraz organizacjami spo³ecznymi i politycznymi. Rozdzia³ IV (s. 174-219)
traktuje o DKS w Bydgoszczy. Omówione zosta³y w nim okolicznoœci
powstania delegatury bydgoskiej KS oraz jej g³ówne kierunki dzia³ania
w latach 1946-1947, a tak¿e wspó³praca z miejscowymi instytucjami pañ-
stwowymi i spo³ecznymi. W tym rozdziale Autor przedstawi³ tak¿e ruch
kadrowy w delegaturze oraz jej przeobra¿enia strukturalne na przestrzeni lat
1946-1947. W kolejnym rozdziale V (s. 220-285) zosta³ przedstawiony prze-
bieg „bitwy o handel” na Pomorzu w latach 1947-1954, w której g³ówn¹ rolê
odegra³a bydgoska DKS. W ramach tego rozdzia³u zosta³y tak¿e opisane
zmiany kadrowe i strukturalne, jakie mia³y miejsce w tym czasie w dele-
gaturze. Zobrazowano tak¿e inne dzia³ania, jakie bydgoska delegatura KS
podejmowa³a w zakreœlonym powy¿ej okresie, m.in. takie jak nadzór nad
akcj¹ siewn¹ czy zwalczanie tzw. „przestêpstw przemia³owych”. W czêœci
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koñcowej tego rozdzia³u omówiono dzia³alnoœæ DKS w Bydgoszczy po
przekszta³ceniu jej z organu inkwizycyjnego w orzekaj¹cy – w trybie skargo-
wym, na wniosek prokuratora. Na ostatnich stronach tej czêœci opracowania
znajduje siê tak¿e krótki opis likwidacji delegatury.

Rozdzia³ VI (s. 286-318), ostatni, najkrótszy (a szkoda) – zatytu³owany
Obóz pracy w Milêcinie wydaje siê najbardziej interesuj¹cy. W pierwszym
podrozdziale Autor przedstawi³ pokrótce genezê polskich obozów pracy
powsta³ych po II wojnie œwiatowej oraz zawar³ krótk¹ charakterystykê
pierwszego Obozu Pracy Komisji Specjalnej w Chrustach. W dalszej czêœci
tego rozdzia³u omówi³ organizacjê i funkcjonowanie Obozu Pracy KS
w Milêcinie oraz warunki bytowe i pracy wiêŸniów. Szkoda tylko, ¿e Autor
w tej czêœci swojej pracy nie wykorzysta³ ustaleñ ju¿ dokonanych przez
znanych badaczy tej problematyki m.in. takich jak Tadeusz Wolsza6, Bo-
gus³aw Kopka7 czy Edmund Nowak8. Wprawdzie Autor wykaza³ ich prace
w bibliografii, ale analiza przypisów pokazuje, i¿ nie korzysta³ w sposób
oficjalny i formalny z ustaleñ zawartych w tych opracowaniach.

Warto przy okazji dodaæ, i¿ Autor w swej pracy odwo³uje siê tylko do
niektórych materia³ów archiwalnych, zbiorów materia³ów Ÿród³owych
i opracowañ wyszczególnionych w bibliografii. Okazuje siê, ¿e odwo³ania
w przypisach mo¿emy znaleŸæ tylko w odniesieniu do ok. 30% opracowañ,
a jeœli chodzi o materia³y archiwalne, np. dot. zespo³u Komisji Specjalnej do
Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym (AAN), to okazuje siê,
¿e na 1680 sygnatur przytoczonych w bibliografii Autor w odsy³aczach
przywo³a³ zaledwie 17. Nadto w przypisach znajdujemy szereg informacji
bez podania Ÿród³a pochodzenia (wstêp, przypis – 2; rozdz. I, przypisy: 3, 67,
72, 87; rozdz. II, przypisy: 64-65, 69-70, 81, 92, 103, 150, 153, 170; rozdz. III,
przypisy: 1, 8, 13, 27, 31, 33, 51, 91, 105, 111, 124,127, 129, 159, 165, 174, 188;
rozdz. IV, przypisy: 22, 24, 27, 31, 35, 55-57, 60, 93; rozdz. V, przypisy: 18-19,
21, 27, 51, 58, 85, 100; rozdz. VI, przypisy: 13, 26, 55-56, 71, 75, 77, 89),
a niekiedy Autor ogólnikowo informuje, i¿ jakieœ dane zaczerpn¹³ z „lite-
ratury przedmiotu” (s. 292, przypis 28). Na s. 152 znajduje siê przypis 112
(L. Szuba, Polityka oœwiatowa pañstwa polskiego w latach 1944-1956, Lublin 2002,
s. 68), który nie jest przypisany do ¿adnego fragmentu podstawowego tekstu
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6 T. Wolsza, Obozy pracy niewolniczej w Polsce. Dokumenty ze zbiorów Instytutu Polskiego
i Muzeum Genera³a Sikorskiego w Londynie, „Biuletyn G³ównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu” 1993, t. XXXVI, s. 128-140; ten¿e, Obozy na ziemiach polskich w latach
1945-1956, [w:] T. Szarota (red.), Komunizm. Ideologia, system, ludzie, Warszawa 2001, s. 80-98;
ten¿e, W cieniu Wronek, Jaworzna i Piechcina... 1945-1956. ¯ycie codzienne w polskich wiêzieniach,
obozach i oœrodkach pracy dla wiêŸniów, Warszawa 2003.

7 B. Kopka, Obozy pracy w Polsce 1944-1950, Warszawa 2002.
8 E. Nowak, Obozy na Œl¹sku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945-1950).

Historia i implikacje, Opole 2002.



recenzowanej ksi¹¿ki (jak Autor tego dokona³ i w jakim celu?). Z kolei na
s. 17 (i nie tylko), w przypisie 10 Autor powo³uje siê na opracowanie
T. Mo³dawy, ale nie podaje ani pe³nego jego tytu³u, ani miejsca i roku
wydania9. Opracowanie to tak¿e nie jest wyszczególnione w bibliografii
recenzowanej pracy. Podobnie Autor postêpuje z pracami innych autorów
(s. 39, przypis 106).

Pewne zastrze¿enia mo¿na mieæ co do jêzyka, stylu i pisowni sensu largo
– nie tylko w odniesieniu do tekstu w jêzyku polskim (np. s. 11, 13, 16, 17, 18,
1910, 20, 23, 60, 62, itd.), ale równie¿ do t³umaczeñ. Na przyk³ad, jedno ze
zdañ w jêzyku polskim: „Dnia 27 kwietnia 1956 r. Sejm uchwa³¹ o amnestii
puœci³ w niepamiêæ i »wspania³omyœlnie przebaczy³ kary« orzeczone przez
Komisjê Specjaln¹ i jej agendy.” (s. 321) – po przet³umaczeniu na jêzyk
angielski otrzyma³o brzmienie: „On 27 February 1966 Sejm approved a reso-
lution of amnesty and »generously forgave« all sentences imposed by Special
Commission and its departments” (s. 327). Autor niekiedy mylnie podaje
tak¿e nazwy aktów prawnych. Np. o rozporz¹dzeniu Prezesa Rady Minis-
trów z 16 lutego 1945 r. pisze jako o dekrecie (s. 20), na dodatek wyraz
„dekret” w œrodku zdania jest napisany z du¿ej litery i nie jest to od-
osobniony przypadek. Na s. 82 (przypis 85) wed³ug Autora: „»Bitwê o han-
del« mia³o legitymowaæ Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z 22
sierpnia 1947 r.” (Dz. U. z 1947 r. Nr 57, poz. 310) – które wymienia na
pierwszym miejscu, a nastêpnie kolejne rozporz¹dzenie te¿ z sierpnia tego
roku (Dz. U. z 1947 r. Nr 57, poz. 311-312) i na tym poprzestaje w tym
przypisie. Trudno podzieliæ w pe³ni ten pogl¹d, gdy¿ podstawowym aktem
legitymizuj¹cym i inicjuj¹cym „bitwê o handel” by³a ustawa z 2 czerwca 1947
r.11. Na kolejnej stronie (przypis 87) Autor dwukrotnie wymienia ten sam akt
prawny (Dz. U. z 1947 r. Nr 47, poz. 244) – niepotrzebnie (b³¹d drukarski?).
Na dalszej stronie (s. 84) pisze, i¿: „Ustawa o »zwalczaniu dro¿yzny« wesz³a
w ¿ycie 2 VI 1947 r.” – co jest nieprawd¹, gdy¿ faktycznie akt ten wszed³
w ¿ycie z dniem 13 czerwca 1947 r.12.

Za pozbawione waloru prawdy nale¿y uznaæ tak¿e twierdzenia Autora,
i¿ rozporz¹dzenie Rady Pañstwa z 18 czerwca 1947 r.13 zwiêkszy³o: „Dotych-
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9 Niew¹tpliwie chodzi tu o pracê T. Mo³dawy, Ludzie w³adzy 1944-1991, Wyd. PWN, War-
szawa 1991.

10 Np. s. 19, przypis 32: „S³owa nie dotrzymali, bowiem w miejsce kontyngentów wpro-
wadzili tzw. dekrety »sierpniowe« – wojenne, a nastêpnie œwiadczenia rzeczowe”.

11 Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu dro¿yzny i nadmiernych zysków w obrocie
handlowym, Dz. U. z 1947 r. Nr 43, poz. 218.

12 Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu dro¿yzny i nadmiernych zysków w obrocie
handlowym, art. 22.

13 Rozporz¹dzenie Rady Pañstwa z dnia 18 czerwca 1947 r. w sprawie ustalenia przepisów
dotycz¹cych wewnêtrznej organizacji, sposobu urzêdowania i trybu postêpowania Komisji



czasowe uprawnienia (KS) o mo¿liwoœci tworzenia nowych delegatur, roz-
patrywania próœb o u³askawienie i wznowienie umorzonego œledztwa oraz
o odroczenie kary obozu na okres powy¿ej szeœciu miesiêcy”. Wed³ug Autora
te¿: „Nowoœci¹ by³o przyznanie sprawcy prawa do obrony w trakcie postê-
powania przygotowawczego” (s. 84-85). Otó¿, w œwietle prawa wówczas
normuj¹cego tryb dzia³ania Komisji nie by³y to ¿adne „nowoœci”. Komisja
Specjalna mog³a tworzyæ nowe delegatury ju¿ od chwili jej powo³ania, tj. od
7 grudnia 1945 r.14. Zasady tworzenia nowych delegatur by³y okreœlone
w przepisach z 8 stycznia 1946 r.15, a nastêpnie w przepisach z 9 stycznia
1947 r.16. Gdyby Autor zaznajomi³ siê chocia¿by z treœci¹ swej ksi¹¿ki,
a w szczególnoœci z zamieszczonymi w niej przepisami z 9 stycznia 1947 r. na
s. 372-385, to dowiedzia³by siê, i¿ Komisja Specjalna – oficjalnie – prawem do
rozpatrywania próœb o u³askawienie i wznowienie umorzonego œledztwa
oraz o odroczenie kary obozu na okres powy¿ej szeœciu miesiêcy dyspo-
nowa³a ju¿ przed wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia z 18 czerwca 1947 r., tj.
formalnie od 14 lutego 1947 r.17. W tym akcie zosta³o tak¿e oficjalnie zapisane
prawo sprawcy do obrony w trakcie postêpowania przygotowawczego, ale
zarazem po raz kolejny zosta³o ono ograniczone, a mianowicie zakazano
udzia³u obroñcy po stronie obwinionego we wszystkich posiedzeniach Ko-
misji Specjalnej i jej delegatur, bez wzglêdu na ich przedmiot18 (dotychczas
adwokaci nie mogli wykonywaæ obrony tylko wtedy, gdy postêpowanie by³o
prowadzone w tzw. „trybie obozowym” – na ¿adnym jego etapie)19. Po
ukazaniu siê dekretu z 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie dzia³ania
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Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym, Dz. U. z 1947 r. Nr 47,
poz. 244.

14 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie dzia³ania Komisji Specjalnej do
Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym, Dz. U. z 1945 r. Nr 53, poz. 302, art. 5.

15 Przepisy z dnia 8 stycznia 1946 r. dot. wewnêtrznej organizacji, sposobu urzêdowania
i trybu postêpowania Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym, § 20 – Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), zespó³ archiwalny nr 170 –
Komisja Specjalna do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym (dalej: ZA-170 CKS-W),
sygn. 88, k. 106-111. Zob. D. Jarosz, T. Wolsza, Komisja Specjalna..., Warszawa 1995, s. 20-23.

16 Przepisy z dnia 9 stycznia 1947 r. dot. organizacji wewnêtrznej, sposobu urzêdowania
i trybu postêpowania Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym, M. P. z 1947 r. Nr 19, poz. 42, § 12.

17 Przepisy z dnia 9 stycznia 1947 r. dot. organizacji wewnêtrznej, sposobu urzêdowania
i trybu postêpowania Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym, § 13, 49-50.

18 Przepisy z dnia 9 stycznia 1947 r. dot. organizacji wewnêtrznej, sposobu urzêdowania
i trybu postêpowania Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym, § 5.

19 Dekret z dnia 14 maja 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu
i zakresie dzia³ania Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym,
Dz. U. z 1946 r. Nr 23, poz. 149, art. 1 pkt 2 – [art. 104].



Komisji Specjalnej sprawcy formalnie s³u¿y³o pe³ne prawo do obrony mate-
rialnej i formalnej w postêpowaniu przed organami Komisji Specjalnej,
poniewa¿ w œwietle regulacji niepublikowanego aktu, tj. przepisów
z 8 stycznia 1946 r., instytucja ta i jej organy by³y zobligowane do stosowania
w trakcie postêpowania kodeksu postêpowania karnego (kpk) z 1928 r.20 „ze
zmianami wynikaj¹cymi z przepisów dekretu z dnia 16 listopada 1945 r.”21,
a w ramach kolejnych aktów normuj¹cych tryb dzia³ania KS ju¿ tylko ogra-
niczano to prawo, a nie je przyznawano. Natomiast inn¹ kwesti¹ jest fakt, ¿e
w praktyce pods¹dny w postêpowaniu przed Komisj¹ – w zasadzie – by³
pozbawiony mo¿liwoœci korzystania z obroñcy, na ka¿dym jego etapie. Nie
mo¿na podzieliæ tak¿e pogl¹du Autora, i¿ po reorganizacji Komisji, która
nast¹pi³a w paŸdzierniku 1950 r. „politykê karn¹ przedstawiano podczas
odpraw przedstawicieli Komisji Specjalnej i kierownictwa Biura Wyko-
nawczego z przewodnicz¹cymi delegatur”, a „delegatury zosta³y zobo-
wi¹zane do sk³adania w Biurze Wykonawczym miesiêcznych i rocznych
sprawozdañ” (s. 118-119) – poniewa¿ BWKS zosta³o zniesione z dniem 1 paŸ-
dziernika 1950 r.22

Za zbyt uogólnion¹ nale¿y uznaæ tak¿e konstatacjê Autora stanowi¹c¹, i¿
adwokaci „nie mieli mo¿liwoœci zapoznania siê z zebranym »materia³em
dowodowym«” (s. 76). Otó¿ w œwietle okólnika BWKS nr 3/48 z 27 kwietnia
1948 r. adwokaci w »wyj¹tkowych przypadkach« mogli za zgod¹ w³aœciwego
przewodnicz¹cego DKS kontaktowaæ siê z oskar¿onym, przegl¹daæ akta
sprawy, sporz¹dzaæ ich odpisy oraz braæ udzia³ w czynnoœciach œledczych23.
Nie do zaakceptowania jest równie¿ twierdzenie Autora, i¿ Biura Skarg
funkcjonuj¹ce „na szczeblu Biura Wykonawczego, jak i delegatur” – „by³y
tworzone przy powiatowych radach narodowych” i ”nie podlega³y Komisji”
(s. 86). Otó¿ de facto podlega³y one Komisji, tak na szczeblu delegatur, jak
i BWKS, oraz dzia³a³y w strukturach tych jednostek, a nie przy powiatowych
radach narodowych (PRN). Przy PRN wprawdzie zaczêto w 1946 r. tworzyæ
powiatowe biura skarg (PBS), ale akcja ta zosta³a zaniechana ostatecznie
w 1947 r. Biura skarg przy DKS, BWKS i PRN straci³y racjê bytu po utwo-
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20 Kodeks postêpowania karnego, Dz. U. z 1928 r. Nr 33, poz. 313, z póŸn. zm.
21 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie dzia³ania Komisji Specjalnej, art.

13; przepisy z dnia 8 stycznia 1946 r. dot. wewnêtrznej organizacji, sposobu urzêdowania i trybu
postêpowania Komisji Specjalnej, § 29. Zob. te¿ P. Fiedorczyk, Adwokaci w postêpowaniu przed
Komisj¹ Specjaln¹ do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym, „Palestra” 2001, nr 3-4, s. 84.

22 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu
i zakresie dzia³ania Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym,
Dz. U. z 1950 r. Nr 38, poz. 350, art. 4; Rozporz¹dzenie Rady Pañstwa z dnia 12 paŸdziernika 1950
r. w sprawie wewnêtrznej organizacji, sposobu urzêdowania i trybu postêpowania Komisji
Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym, Dz. U. z 1950 r. Nr 47, poz.
429, § 27.

23 AAN, ZA-170 CKS-W, sygn. 3, k. 5, zob.: P. Fiedorczyk, Adwokaci..., s. 85.



rzeniu w 1947 r. we wszystkich powiatach24 i niektórych miastach tereno-
wych inspektoratów Komisji Specjalnej (TIKS), których zadaniem by³o m.in.
przyjmowanie „skarg” od ludnoœci i instytucji – po prostu utrzymywanie
dublerskich biur skarg przy DKS, jak te¿ przy PRN sta³o siê bezcelowe.

Na s. 19 (przypis 32) Autor napisa³, ¿e: „komuniœci zobowi¹zali siê
[w Manifeœcie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)] do
zniesienia kontyngentów na wsi”. Nie mo¿na w pe³ni podzieliæ tej kon-
statacji, poniewa¿ komuniœci w³aœnie w tym akcie – wprost przeciwnie –
zapowiedzieli wprowadzenie wojennych œwiadczeñ rzeczowych
(kontyngentów25) – w miejsce dotychczasowych „kontyngentów niemiec-
kich”26.

W recenzowanej pracy Autor prezentuje w³asne, kontrowersyjne po-
gl¹dy na temat historii Polski Ludowej, sprzeczne z faktami ju¿ ustalonymi
przez doktrynê historyczno-prawn¹. Trudno jest podzieliæ np. twierdzenie
Autora, i¿ handel pañstwowy „ju¿ w 1947 roku osi¹gn¹³ du¿y stopieñ
rozwoju” (s. 37). Analiza innych opracowañ dot. historii gospodarczej po-
wojennej Polski wyraŸnie pokazuje, i¿ tego rodzaju handel w tym okresie
znajdowa³ siê w powijakach, a dominowa³ prywatny i spó³dzielczy sektor
handlowy. Nawet jeszcze w 1948 r. rozwój placówek pañstwowych by³
niedostateczny, a bezmyœlna likwidacja prywatnej sieci handlowej dopro-
wadzi³a do powstania zjawiska tzw. „pustyñ handlowych”, tj. terenów
pozbawionych minimalnej liczby punktów sprzeda¿y, w szczególnoœci
w województwach takich jak rzeszowskie i wroc³awskie27. Kolejna kon-
statacja Autora (zasygnalizowana drukiem w czêœci pogrubionym), i¿: „W...
1948 r. z inicjatywy PPR rozpoczê³a siê tzw. »bitwa o handel«” (s. 39) jest
tak¿e nie do przyjêcia, gdy¿ powszechnie za termin rozpoczêcia tego szkod-
liwego dla Polski przedsiêwziêcia zosta³ uznany rok 194728. Natomiast rok
1948 nawet same w³adze komunistyczne uzna³y za finalny dla „bitwy
o handel”, i to oficjalnie, og³aszaj¹c wygranie tej „wielkiej bitwy gospo-
darczej” w dniu 12 lutego 1949 r. i rozpoczêcie nowej – „bitwy o hodowlê”29.
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24 D. Szczepañski, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkod-
nictwem Gospodarczym z lat 1946-1949, „Teki Archiwalne” 1998, t. 3, s. 161.

25 Komuniœci wprowadzone przez siebie wojenne œwiadczenia rzeczowe w oficjalnych
aktach nazywali te¿ „kontyngentami”, a ich pobór „akcj¹ kontyngentow¹”, okólnik Nr 52
Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 12 paŸdziernika 1945 r. w sprawie akcji œwiadczeñ
rzeczowych rolnictwa, Lubelski Dziennik Wojewódzki 1945 Nr 12, poz. 133.

26 Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, za³¹cznik do Dz. U. z 1944 r. Nr 1
(dalej: Manifest PKWN z 1944 r.), s. 3.

27 W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1991, Warszawa 1992, s. 193; J. Kaliñski, Bitwa o handel
1947-1948, Warszawa 1970, s. 19, 144-145, 148.

28 A. Lityñski, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2005, s. 51; W. Roszkowski, dz. cyt.,
s. 193; J. Kaliñski, dz. cyt., s. 153.

29 AAN, ZA-170 CKS-W, sygn. 110, k. 99.



Nieuzasadnione wydaje siê tak¿e stwierdzenie Autora, i¿: „W styczniu
1954 r. rozpoczêto kolejny etap bitwy o handel” (s. 54) poniewa¿ kupiectwo
w zasadzie ju¿ zosta³o rozbite w latach 1947-194830. W 1954 r. w³adze
komunistyczne „walczy³y”, ale o rozwój ugruntowanego uspo³ecznionego
sektora handlowego.

Nie do zaakceptowania jest tak¿e informacja Autora zawarta na
s. 125-126, wed³ug której: „w drugiej dekadzie czerwca 1944 r. w œlad za
Armi¹ Czerwon¹” – „przyby³a do Che³ma w Lubelskim”, dwustuosobowa
„elita »bezpieki«” przeszkolona w ZSRR. Ponadto Autor w przypisach poda³,
i¿ informacjê tê zaczerpn¹³ ze s. 16 opracowania Antoniego Dudka
i Zdzis³awa Zblewskiego (s. 126, przypis 7)31. Otó¿ faktycznie Che³m Lubelski
w czerwcu 1944 r. znajdowa³ siê jeszcze w rêkach niemieckich, a jego
wyzwolenie nast¹pi³o dopiero 22 lipca tego roku32. Armia Czerwona wkro-
czy³a do Che³ma w tym dniu o godzinie 3,00 rano33, a to oznacza, i¿
dwustuosobowa „elita bezpieki” z ZSRR nie mog³a przybyæ „w drugiej
dekadzie czerwca 1944 r.” do tej miejscowoœci „w œlad za Armi¹ Czerwon¹”.

Pozbawione waloru prawdy jest tak¿e twierdzenie Autora, i¿: „W stycz-
niu 1945 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego przeistoczy³ siê w Rz¹d
Tymczasowy” (s. 126), gdy¿ faktycznie Rz¹d Tymczasowy RP zosta³ po-
wo³any przez Krajow¹ Radê Narodow¹ (KRN) 31 grudnia 1944 r.34.

Nie do przyjêcia jest tak¿e konstatacja Autora wyra¿ona na s. 151,
wed³ug której „zaraz po wojnie” „s¹dy grodzkie” „podlega³y” m.in. „proku-
raturom s¹dów okrêgowych”. Otó¿ w rzeczywistoœci s¹dy grodzkie nawet
„zaraz po wojnie” nie podlega³y „prokuraturom s¹dów okrêgowych”, gdy¿
by³y organami niezawis³ymi35. Przy s¹dach grodzkich mogli jedynie funkcjo-
nowaæ podprokuratorzy okrêgowi (wyj¹tkowo)36. Na magnesie wypada
dodaæ, i¿ SKKC zosta³y zlikwidowane na mocy rozporz¹dzenia Rady Pañ-
stwa nie „z 6 listopada 1951 r.” (s. 169) – jak napisa³ Autor recenzowanej
pracy, lecz z 6 wrzeœnia tego roku. Za pewn¹ niepoprawnoœæ nale¿y uznaæ
tak¿e zaszeregowanie przez Autora „sprz¹taczki” DKS w Bydgoszczy do
grupy jej „ni¿szych funkcjonariuszy” (s. 188 – tabela), jak równie¿ potrakto-
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30 J. Kaliñski, dz. cyt., s. 143-149, 151.
31 A. Dudek, Z. Zblewski, Utopia nad Wis³¹, Warszawa – Bielsko-Bia³a 2008.
32 E. Olszewski, Lubelszczyzna kolebk¹ Polski Ludowej, [w:] K. Myœliñski, A. A. Wituski (red.),

Spojrzenia w przesz³oœæ Lubelszczyzny, Lublin 1974, s. 234.
33 J. Mas³owski, Che³m a PKWN – mity i fakty, http://chelm.lscdn.pl – [dostêp: 25 paŸdziernika

2010 r.].
34 W. Roszkowski, dz. cyt., s. 144; Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, Powszechna encyklo-

pedia PWN, Warszawa 2004 (wersja multimedialna 2.0).
35 Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju

s¹dów powszechnych,
36 Z. A. Ziemba, dz. cyt., s. 63.



wanie dekretu Prezydium KRN (Dz. U. z 1945 r. Nr 9, poz. 45), jako: „dekretu
Prezesa Krajowej Rady Narady Narodowej” (s. 197, przypis 48). Nieuzasad-
nione s¹ tak¿e konstatacje Autora, w których pisze wprost, i¿ DKS w Byd-
goszczy przed paŸdziernikiem 1950 r. „osadza³a” osoby w obozie pracy
w Milêcinie (np. s. 223, 251, 254, 257, 258, 260, 263), poniewa¿ – w rze-
czywistoœci – w tym czasie delegatury KS nie posiada³y takiego prawa, gdy¿
przys³ugiwa³o ono wy³¹cznie CKS. Na s. 239 Autor o ustawie z 27 kwietnia
1949 r. o zmianie przepisów postêpowania karnego (Dz. U. z 1949 r. Nr 32,
poz. 238), pisze jako o ustawie z 27 czerwca tego roku. Nadto na s. 238 Autor
informuje, i¿ po nowelizacji art. 54 kodeksu postêpowania karnego (kpk)
„stanowi³” o uprawnieniach przewodnicz¹cych DKS, a w rzeczywistoœci te¿
tak nie by³o37. Za przesadn¹ nale¿y uznaæ tak¿e konstatacjê Autora, i¿ od
1 paŸdziernika 1950 r.: „Komisja Specjalna i jej delegatury mia³y spe³niaæ
funkcjê specjalnych s¹dów karnych” (s. 262). Za niezrozumia³e nale¿y uznaæ
tak¿e wypowiedzi Autora odnosz¹ce siê do dzia³alnoœci DKS w Bydgoszczy
po 1 paŸdzierniku 1950 r., typu: „delegatura »zdemaskowa³a« by³ego rzeŸ-
nika [1951]” (s. 264); „W sierpniu 1951 r. inspektorzy delegatury zatrzymali
na gor¹cym uczynku kilku spekulantów” (s. 265); „na wniosek delegatury
zosta³ skazany na dwa lata wiêzienia K. Kownacki [1953]”; „Komisja areszto-
wa³a równie¿ E. Tymosiewicza... za przywiezienie do punktu skupu 400 kg
»zawo³czonego« zbo¿a [1953]” (s. 271). Niew³aœciwe jest te¿ stwierdzenie, i¿
„Od pierwszych dni maja 1954 r., z uwagi na niedostateczny wynik akcji
skupu ¿ywca od rolników, delegatura zajmowa³a siê nadzorem zaopatrzenia
rynku miêsnego. Inspektorzy delegatury stwierdzili powa¿ny wzrost prze-
stêpstw...” (s. 281), gdy¿ w tym okresie DKS, jako organy orzekaj¹ce na
wniosek prokuratora38, nie by³y uprawnione do œcigania sprawców prze-
stêpstw ani do sk³adania wniosków o ich ukaranie, ani do nadzorowania
zaopatrzenia rynku miêsnego.

Nie mo¿na te¿ zgodziæ siê z pogl¹dem Autora, wyra¿onym na s. 55, i¿:
„Opracowany przez H. Minca plan 6-letni mia³ zapocz¹tkowaæ budowê
socjalizmu w Polsce”. Otó¿, nawet z przepisów samej ustawy o planie
6-letnim jasno wynika, ¿e g³ównym jego zadaniem nie by³o zapocz¹tko-
wanie budowy socjalizmu w Polsce, lecz utrwalenie dotychczasowych zdo-
byczy i kontynuacja jego wdra¿ania, tj. „przejœcie do nowego etapu budow-
nictwa socjalistycznego”39.

Za kontrowersyjny nale¿y uznaæ tak¿e pogl¹d Autora, stanowi¹cy, i¿
w okresie stalinowskim: „Rzeczywist¹ w³adzê w kraju [Polsce] posiada³
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37 Kodeks postêpowania karnego z 1928 r., art. 54.
38 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu

i zakresie dzia³ania Komisji Specjalnej, art. 1.
39 Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw

socjalizmu na lata 1950-1955, Dz. U. 1950 Nr 37, poz. 344, rozdz. 1 ust. 3.



I sekretarz PZPR”, a ”Bieruta otaczano kultem [w PZPR] – co prawda
mniejszym – jak Stalina, a jego rola w partii stopniowo ros³a” (s. 52). Analiza
najnowszych opracowañ dotycz¹cych oœrodków w³adzy w Polsce okresu
stalinowskiego wyraŸnie dowodzi, i¿ faktyczna w³adza w tym okresie w na-
szym kraju nale¿a³a do „szarej eminencji”, komunisty narodowoœci ¿y-
dowskiej Jakuba Bermana, a w³aœciwie triumwiratu funkcjonuj¹cego pod
jego przewodnictwem w sk³ad którego, oprócz niego, wchodzili Hilary Minc
i Nusbaum Rubin, wystêpuj¹cy pod polsko brzmi¹cym nazwiskiem Roman
Zambrowski, którzy tak¿e byli stalinowskimi komunistami narodowoœci
¿ydowskiej, realizuj¹cymi misjê sowietyzacji Polski na zlecenie J. Stalina,
a Boles³aw Bierut by³ tylko „marionetk¹”. Jego w³adza by³a „fasadowa
i iluzoryczna”, wrêcz „pozorna”, a ”eksponowanie” jego osoby na naj-
wy¿szych stanowiskach pañstwowych przez komunistyczny triumwirat ¿y-
dowski, za aprobat¹ Stalina „nie by³o dzie³em przypadku, lecz wynika³o
z cynicznej kalkulacji”40. Równie¿ jak dysonans brzmi – w kontekœcie opraco-
wania i historii najnowszej Polski – konstatacja Autora, i¿: „Jako jeden
z pierwszych zmiany w naszym kraju zapocz¹tkowa³... wicedyrektor X De-
partamentu MBP Józef Œwiat³o” (s. 55), vel Izaak Fleichfarb, ubek naro-
dowoœci ¿ydowskiej, prostalinowski dzia³acz komunistyczny i zarazem
aktywista syjonistycznej organizacji Gordonia, ciesz¹cy siê szczególnym za-
ufaniem ówczesnych sowieckich organów bezpieczeñstwa, który bra³ udzia³
w aresztowaniach polskich przywódców komunistycznych, m.in. W. Go-
mu³ki i M. Spychalskiego – przeciwników stalinizacji i sowietyzacji Polski,
a po œmierci Stalina obawiaj¹c siê represji za dzia³alnoœæ antypolsk¹ zbieg³
z Polski do USA41.

Za nietrafny nale¿y uznaæ te¿ pogl¹d Autora, i¿: „zakres przestêpstw
podlegaj¹cych jurysdykcji (sensu largo) Komisji nie by³ zbyt szeroki” (s. 62),
gdy¿ faktycznie by³, i to bardzo szeroki, wrêcz niedookreœlony, poniewa¿ jej
jurysdykcji (sensu largo) podlega³y wszystkie „przestêpstwa, godz¹ce w in-
teresy ¿ycia gospodarczego lub spo³ecznego Pañstwa”, równie¿ polityczne,
a to oznacza, i¿ mog³a wszcz¹æ postêpowanie w ka¿dej sprawie42 – i de facto
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40 T. Torañska, Oni, Warszawa 1989, s. 52-53; A. Sobór-Œwiderska, Jakub Berman. Biografia
komunisty, Warszawa 2009, s. 8-10, 67, 102, 113, 115, 122, 133, 224, 244-245, 258, 266-267, 452, 519;
B. Musia³, Moskwa wybiera Bermana, „Rzeczpospolita” 2009, nr 91, s. A26-A27; A. Werblan,
Stalinizm w Polsce, Warszawa 1991, s. 53-54; A Topol, Rola Bieruta w procesie stalinizacji ¿ycia
w Polsce na przyk³adzie wydarzeñ 1948 roku, [w:] M. E. O¿óg (red.), Rok 1948. Nadzieje i z³udzenia
polskich socjalistów, Rzeszów 2000, s. 169-172; L. ¯ebrowski, Jakuba Bermana biografia u³omna, „Nasz
Dziennik” 2010, nr 25, s. 18-19.

41 Œwiat³o Józef, Powszechna encyklopedia PWN, Warszawa 2004 (wersja multimedialna 2.0).
42 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie dzia³ania Komisji Specjalnej,

art. 1. Zob. te¿ tekst jednolity tego dekretu z 31 sierpnia 1950 r.: Dz. U. z 1950 r. Nr 41, poz. 374,
art. 1.



Komisja Specjalna by³a „haniebnym narzêdziem sprawowania w³adzy przez
komunistów” i ”zajmowa³a siê czym chcia³a”43.

Nie mo¿na równie¿ zaakceptowaæ konstatacji Autora, i¿ „do tej pory
monografii doczeka³y siê delegatury: olsztyñska i szczeciñska, a tak¿e opol-
ska, poznañska, warszawska i wroc³awska” (s. 8, przypis 8). W³aœciwie
z wymienionych delegatur jedynie DKS w Olsztynie doczeka³a siê dysertacji
monograficznej w formie ksi¹¿kowej44, natomiast na temat genezy i dzia³al-
noœci pozosta³ych ukaza³y siê jedynie niewielkie publikacje – np. wymie-
niona przez L. S. Szubê „monografia” dot. opolskiej delegatury KS liczy
zaledwie 11 stron45. Natomiast w tej informacji Autor pomija rzeczywist¹
monografiê o rzeszowskiej DKS46.

W ksi¹¿ce mo¿na natkn¹æ siê te¿ na inne b³êdne informacje. Na przyk³ad
na s. 63 Autor informuje, ¿e: „NajpóŸniej (w marcu 1945 r.), zorganizowano
delegaturê rzeszowsk¹” Komisji Specjalnej. Jest to oczywista nieprawda,
poniewa¿ placówka terenowa KS w Rzeszowie wprawdzie zosta³a utwo-
rzona w marcu, ale nie w roku 1945, lecz w 194647. Nie jest to jedyny b³¹d tego
typu. Na s. 77 Autor napisa³: „Dnia 23 wrzeœnia 1946 r. Krajowa Rada
Narodowa [KRN] zatwierdzi³a dekret z 14 maja 1945 r.”. To te¿ jest fa³szywe
stwierdzenie, gdy¿ wprawdzie KRN w podanym terminie zatwierdzi³a de-
kret z 14 maja, ale 1946 r.48 Takich przeinaczeñ w recenzowanej pracy jest
sporo. Na przyk³ad, Autor na s. 98 pisz¹c o reorganizacji KS, która mia³a
miejsce w drugiej po³owie 1950 r., konstatuje: „W zakresie spraw orga-
nizacyjnych najwa¿niejsze zmiany dotyczy³y liczby cz³onków Komisji [sensu
stricto], która wczeœniej sk³ada³a siê z przewodnicz¹cego i 8 cz³onków, a po
zmianach z przewodnicz¹cego, zastêpcy oraz nieokreœlonej grupy cz³on-
ków” – po czym wyjaœnia powód tego posuniêcia prawodawcy. Niepo-
trzebnie, poniewa¿ i po zmianach liczba cz³onków CKS by³a œciœle okreœlona
i wynosi³a 749, a przed paŸdziernikiem 1950 r. w strukturach CKS równie¿
funkcjonowali zastêpcy przewodnicz¹cego50. Podobnie – na s. 291 Autor
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43 Z. A. Ziemba, dz. cyt., s. 455, 457.
44 R. Tomkiewicz, dz. cyt.
45 Zob. R. Mi¹¿ek, dz. cyt., s. 77-87.
46 Zob. W. Tomczyk, dz. cyt.
47 AAN, ZA-170 CKS-W, sygn. 19, k. 31.
48 Uchwa³a KRN z dnia 23 wrzeœnia 1946 r. w sprawie Komisji Specjalnej do Walki z Nad-

u¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym, „Demokratyczny Przegl¹d Prawniczy” 1946, nr 9/10, s. 54.
49 Rozporz¹dzenie Rady Pañstwa z dnia 12 paŸdziernika 1950 r. w sprawie wewnêtrznej

organizacji, sposobu urzêdowania i trybu postêpowania Komisji Specjalnej, § 4.
50 Przepisy z dnia 8 stycznia 1946 r. dot. wewnêtrznej organizacji, sposobu urzêdowania

i trybu postêpowania Komisji Specjalnej, § 2-3; Przepisy z dnia 9 stycznia 1947 r. dot. organizacji
wewnêtrznej, sposobu urzêdowania i trybu postêpowania Komisji Specjalnej, § 7; Rozpo-
rz¹dzenie Rady Pañstwa z dnia 18 czerwca 1947 r. w sprawie ustalenia przepisów dotycz¹cych
wewnêtrznej organizacji, sposobu urzêdowania i trybu postêpowania Komisji Specjalnej, § 7.



pisze, i¿ obóz w Milêcinie „zosta³ oddany do dyspozycji Komisji Specjalnej 26
listopada 1946 r.” To wyra¿enie nie jest tak¿e w 100% prawdziwe, gdy¿
przekazanie obozu pracy w Milêcinie dla KS faktycznie nast¹pi³o w dniu 25
listopada tego roku51. Niewielka to pomy³ka, ale tego rodzaju przeinaczeñ
w recenzowanej pracy jest za du¿o. Mo¿emy je tak¿e znaleŸæ m.in. w biblio-
grafii, np. na s. 341, 343, 344. W szczególnoœci razi notoryczna b³êdna
pisownia nazwiska znanego polskiego prawnika prof. Andrzeja Rzepliñ-
skiego.

Nie mo¿na tak¿e podzieliæ pogl¹du Autora, i¿ sk³ad Biura Wykonaw-
czego „dyrektora i cz³onków – ustali³o Prezydium KRN dekretem wydanym
16 listopada 1945 r., a nastêpnie rozporz¹dzeniem Rady Pañstwa z 18
czerwca 1947 r.” (s. 67). Abstrahuj¹c od stylu wypowiedzi, nale¿y podkreœliæ,
i¿ ani dyrektor, ani cz³onkowie BWKS nie zostali bezpoœrednio powo³ani tym
dekretem przez Prezydium KRN, lecz organ ten zosta³ jedynie uprawniony
na mocy przepisów tego aktu do powo³ywania cz³onków BWKS – „wed³ug
swego uznania”52. Szczegó³owe zasady powo³ywania cz³onków, dyrektora
i jego zastêpców, po wydaniu dekretu z 16 listopada 1945 r. po raz pierwszy
zosta³y okreœlone w akcie niepublikowanym urzêdowo, tj. w przepisach dot.
wewnêtrznej organizacji, sposobu urzêdowania i trybu postêpowania Ko-
misji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym
z 8 stycznia 1946 r.53, a nie dopiero w rozporz¹dzeniu z 18 czerwca 1947 r.
Autor o tym akcie, który faktycznie normowa³ organizacjê i dzia³alnoœæ
Komisji Specjalnej do 14 lutego 1947 r. w swej ksi¹¿ce w ogóle nie wspomina.
Na s. 67 pomin¹³ tak¿e fakt, i¿ przed wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia z 18
czerwca 1947 r. zasady powo³ywania dyrektora i cz³onków BWKS by³y te¿
unormowane w kolejnych przepisach dot. organizacji wewnêtrznej, sposobu
urzêdowania i trybu postêpowania Komisji Specjalnej do Walki z Nad-
u¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym – tym razem ju¿ opublikowanych
w Monitorze Polskim (M. P.) z 9 stycznia 1947 r., które wesz³y w ¿ycie
z dniem 14 lutego 1947 r. i obowi¹zywa³y do 18 czerwca 1947 r.54. Autor
pomija te regulacje, pomimo ¿e treœæ ksi¹¿ki wskazuje, i¿ oba te akty
powinien znaæ, gdy¿ w bibliografii wykaza³ pracê D. Jarosza i T. Wolszy
w której zamieszczone s¹ przepisy z 8 stycznia 1946 r., a o przepisach
z 9 stycznia 1947 r. sam informuje w recenzowanym opracowaniu na s. 64
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51 B. Kopka, Obozy pracy w Polsce 1944-1950, Warszawa 2002, s. 55, 187.
52 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie dzia³ania Komisji Specjalnej,

art. 4 ust. 2.
53 Przepisy z dnia 8 stycznia 1946 r. dot. wewnêtrznej organizacji, sposobu urzêdowania

i trybu postêpowania Komisji Specjalnej, § 12-14.
54 Przepisy z 9 dnia stycznia 1947 r. dot. organizacji wewnêtrznej, sposobu urzêdowania

i trybu postêpowania Komisji Specjalnej, § 16-17.



(przypis 27), a nadto pe³n¹ treœæ tego aktu (upstrzon¹ b³êdami55) zamieszcza
w aneksach (s. 372-385). Wygl¹da to tak, jakby Autor nie zna³ treœci napisanej
przez siebie ksi¹¿ki oraz opracowañ, z których korzysta³ pisz¹c j¹.

Za przesadn¹ nale¿y uznaæ te¿ konstatacjê Autora, i¿: „Komplet [orze-
kaj¹cy KS] mia³ dwie drogi do wyboru: móg³ skierowaæ sprawê do s¹du albo
te¿ skierowaæ winowajcê do obozu pracy przymusowej na okres dwóch lat”
(s. 69). Przede wszystkim nie „na okres dwóch lat”, lecz na okres „nie
przekraczaj¹cy lat 2”, a ponadto móg³ umorzyæ postêpowanie lub „za³atwiæ
sprawê w inny sposób”, który uzna za stosowny56. Nie do zaakceptowania
jest równie¿ pogl¹d Autora, i¿ orzeczenia skazuj¹ce Komisji Specjalnej nie
podlega³y z³agodzeniu „w drodze ³aski” (s. 69), gdy¿ w œwietle przepisów
normuj¹cych tryb postêpowania Komisji Specjalnej, osoby skazane przez jej
komplety orzekaj¹ce mog³y ubiegaæ siê o u³askawienie57.

Na s. 70 Autor pisze, ¿e: „od dnia wejœcia w ¿ycie noweli z 11 kwietnia
1946 r. Komisja Specjalna mia³a prawo orzekaæ przepadek na rzecz Skarbu
Pañstwa przedmiotów...”, ale nie precyzuje jakiej. Faktycznie taka nowela
nie mia³a miejsca, gdy¿ w rzeczywistoœci jedyn¹ „nowel¹” do dekretu z 16
listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie dzia³ania Komisji Specjalnej, jaka
wesz³a w ¿ycie w 1946 r. by³ dekret z 14 maja 1946 r.58 Ponadto na kolejnej
stronie (s. 71) Autor nies³usznie zastrzeg³, i¿ udzia³ obroñcy w sprawach
o skierowanie do obozu pracy by³ niedopuszczalny tylko w trakcie „roz-
prawy”. Tej wypowiedzi te¿ nie mo¿na uznaæ za prawdziw¹, poniewa¿
podejrzany nie móg³ korzystaæ z pomocy adwokata tak¿e w trakcie postê-
powania przygotowawczego, o ile by³o ono prowadzone w tzw. „trybie
obozowym”59.

Za kontrowersyjn¹, zbyt uogólnion¹ nale¿y uznaæ konstatacjê Autora –
wyró¿nion¹ pogrubionym drukiem, i¿: „Postanowienia Komisji Specjalnej
mia³y charakter ostateczny i nie mo¿na by³o siê od nich odwo³aæ” (s. 74). Otó¿
w praktyce, DKS od 1 stycznia 1949 r. by³y wrêcz zobligowane do przyj-
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55 Np. – tylko jeden krótki § 49 tego aktu zosta³ obarczony a¿ 2 przeinaczeniami. Autor
zast¹pi³ w nim wyraz „próœb” – s³owem „prób”, a termin „przewidzianemu” – wyrazem
„przewodnicz¹cemu” (s. 384).

56 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie dzia³ania Komisji Specjalnej, art.
10 ust. 3; Regulamin KS z dnia 16 listopada 1945 r. dot. postêpowania w sprawach skierowania do
pracy przymusowej w trybie artyku³u 10 dekretu o utworzeniu i zakresie dzia³ania Komisji
Specjalnej, § 11, AAN, ZA-170 CKS-W, sygn. 2, k. 79-81. Zob. D. Jarosz, T. Wolsza, Komisja
Specjalna..., Warszawa 1995, s. 125-127.

57 Przepisy z dnia 9 stycznia 1947 r. dot. organizacji wewnêtrznej, sposobu urzêdowania
i trybu postêpowania Komisji Specjalnej, § 13 ust. A.4, § 49.

58 Dekret z dnia 14 maja 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu
i zakresie dzia³ania Komisji Specjalnej.

59 Dekret z dnia 14 maja 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu
i zakresie dzia³ania Komisji Specjalnej, art. 1 pkt 2 – [art. 104].



mowania odwo³añ od wydanych przez siebie postanowieñ grzywnowych
i przesy³ania ich do rozpoznania BWKS w Warszawie60, a po likwidacji Biura
Wykonawczego (1950 r.), bezpoœrednio KS, co dowodzi, i¿ istnia³a mo¿liwoœæ
zaskar¿ania orzeczeñ wydanych przez organy orzekaj¹ce Komisji Specjalnej
– I instancji. Skazani niejednokrotnie korzystali z tego uprawnienia i nie-
kiedy po zainicjowaniu trybu odwo³awczego byli uwalniani od zarzutu
pope³nienia przestêpstwa b¹dŸ zmniejszano im wymiar kary orzeczonej
w I instancji albo karê obozu pracy zmieniano na karê mniej dolegliw¹ – karê
grzywny61. Nale¿y jednak podkreœliæ, i to wyraŸnie, i¿ orzeczenia organów
Komisji Specjalnej, jako organu administracyjnego, w latach 1945-1954 by³y
wy³¹czone spod kontroli s¹dowej, co ra¿¹co narusza³o obowi¹zuj¹ce wów-
czas62 prawo konstytucyjne63.

W recenzowanej pracy wystêpuj¹ ró¿nego rodzaju sprzecznoœci, a infor-
macje s¹ ma³o precyzyjne, uogólnione. Na przyk³ad Autor na s. 96 pisze, i¿:
„Z analizy dokumentów wynika, i¿ delegatury orzeka³y najczêœciej w spra-
wach o: [m.in.] korupcjê i ³apownictwo”, a na nastêpnej stronie (s. 97)
konstatuje, ¿e: „Dla Komisji Specjalnej [sensu stricto] zastrze¿ono sprawy
o korupcjê i ³apownictwo”. Oczywiœcie pierwsze twierdzenie jest fa³szywe,
a drugie prawdziwe, gdy¿ prawo do orzekania m.in. w sprawach o korupcjê
i ³apownictwo le¿a³o wy³¹cznie w gestii CKS64. Kolejny przyk³ad: Autor na s.
70 pisze, i¿ „Z tysiêcy spraw, jakie wp³ywa³y z delegatur do Komisji Spe-
cjalnej, wiêkszoœæ odsy³ano do s¹dów, a tylko nieliczny odsetek pozostawa³
do rozpatrzenia Komisji.”, a na s. 72 informuje, i¿ Komisja „oko³o dwóch
trzecich spraw” umarza³a. Byæ mo¿e ten dysonans bierze siê st¹d, i¿ pierwsza
informacja oparta jest na doniesieniu prasowym, a druga na archiwalnych
sprawozdaniach Komisji, a Autor nie pokusi³ siê o sprawdzenie wiary-
godnoœci wiadomoœci dziennikarskich. Analiza sprawozdania z dzia³alnoœci
KS w okresie od 7 grudnia 1945 r. do 7 grudnia 1946 r. pokazuje, i¿ w tym
czasie de facto skierowano do s¹dów akty oskar¿enia (opracowane przez
DKS) zaledwie w 211 sprawach (6,4%), natomiast sama Komisja rozpatrzy³a
593 (na 777 otrzymanych z DKS) wnioski o skierowanie do obozu pracy dot.
1 309 osób. Po rozpoznaniu ich – 1036 (79,1%) sprawców skierowa³a do obozu
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60 Zarz¹dzenie BWKS z dnia 30 grudnia 1948 r. normuj¹ce postêpowanie odwo³awcze od
postanowieñ grzywnowych, wydanych przez komplety orzekaj¹ce DKS, AAN, ZA-170 CKS-W,
sygn. 5, k. 193.

61 B. Sekœciñski, Kara obozu pracy w orzecznictwie Lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki
z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1950-195), „Studia Iuridica Lublinensia” 2007, t. IX,
s. 107-108.

62 Obowi¹zuj¹ce z woli samych komunistów, Manifest PKWN z 1944 r., s. 1.
63 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r., Dz. U. z 1921 r. Nr 44,

poz. 267, art. 72, 97, 98.
64 Rozporz¹dzenie Rady Pañstwa z dnia 12 paŸdziernika 1950 r. w sprawie wewnêtrznej

organizacji, sposobu urzêdowania i trybu postêpowania Komisji Specjalnej, § 11 pkt a, § 16 ust. 1.



pracy, sprawy dot. 50 (3,8%) osób przekaza³a do dalszego postêpowania
prokuratorom s¹dów powszechnych, sprawy 26 (2,0%) osób skierowa³a do
postêpowania dyscyplinarnego, w stosunku do 133 (10,2%) osób umorzy³a
postêpowanie, a sprawy 64 (4,9%) obwinionych zwróci³a delegaturom w celu
uzupe³nienia dochodzeñ. Natomiast ok. 2/3 spraw zosta³o umorzonych
w wy¿ej podanym okresie sprawozdawczym, ale przez DKS65.

W recenzowanej pracy mo¿emy te¿ spotkaæ siê z b³êdnym przytacza-
niem informacji prasowych. Na przyk³ad – Autor pisz¹c na s. 23 o rosn¹cych
cenach ¿ywnoœci w 1945 r., informuje, i¿: „m¹ka pszenna 50% w Zamoœciu
w paŸdzierniku [kosztowa³a] 2500 z³, a we wrzeœniu 4500 z³”. Po dotarciu do
oryginalnego egzemplarza „Gazety Ludowej” okaza³o siê, ¿e Autor prze-
inaczy³ informacje w niej zawarte. W artykule, na który siê powo³a³ (s. 23,
przypis 53), nie znajdziemy tak pokrêtnej informacji, gdy¿ z jego treœci
jednoznacznie wynika, i¿ m¹ka pszenna 50% w Zamoœciu we wrzeœniu
1945 r. kosztowa³a 2500 z³, a w grudniu tego roku ju¿ 4500 z³66. Nie jest to
jedyny przypadek przekrêcania przez Autora informacji Ÿród³owych, nie
tylko prasowych (s. 85). W recenzowanej pracy mo¿emy te¿ natkn¹æ siê na
tzw. „czeskie b³êdy” (s. 303). Niekiedy Autor podaj¹c fakty w tekœcie pod-
stawowym, np. z 1949 r., w przypisach sugeruje, ich Ÿród³o ich pochodzenia
opar³ na dokumencie z lat wczeœniejszych np. z 1947 r. (s. 92, przypis 121).
Oczywiœcie ta metoda skutkuje b³êdami. Np. Autor postêpuj¹c w ten sposób,
na s. 92 napisa³, i¿: „Na pocz¹tku 1949 r. stanowisko dyrektora Biura
Wykonawczego [KS] obj¹³ Stefan Kalinowski”. Jest to oczywista nieprawda,
poniewa¿ S. Kalinowskiemu tê funkcjê powierzono w 1948 r.67 Za nie-
uzasadnion¹ nale¿y uznaæ tak¿e konstatacjê Autora, i¿: „W 1949 roku Ko-
misja Specjalna wznowi³a walkê z przestêpstwami urzêdniczymi” (s. 93),
gdy¿ faktycznie KS i jej DKS przestêpstwami urzêdniczymi zajmowa³y siê
nieustannie – przez ca³y okres swego istnienia (1945-1954)68.

Za wysoce nieeleganckie nale¿y uznaæ przytaczanie – w opracowaniach
aspiruj¹cych do kategorii prac naukowych – dosadnych, w pe³nym brz-
mieniu wulgaryzmów, takich jak: „ch..”, „p....”, a niestety ma to miejsce
w recenzowanej pracy (s. 302), czy u¿ywanie w tekœcie zasadniczym po-
tocznych wyra¿eñ, takich jak: „co do joty” (s. 92).
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65 D. Szczepañski, dz. cyt., s. 152-153. Autor (L. S. Szuba) nawet sam na s. 74 swej pracy podaje
czêœæ tych danych, które jednoznacznie przecz¹ wyra¿onemu przez niego stanowisku, i¿ KS
wiêkszoœæ spraw otrzymanych z DKS odsy³a³a do s¹dów, a sama rozpatrywa³a tylko ich
„nieliczny odsetek” (s. 70).

66 Pierwsze kroki Funduszu Aprowizacyjnego, „Gazeta Ludowa” 1945, nr 47, s. 2.
67 D. Jarosz, T. Wolsza, Komisja Specjalna..., Warszawa 1995, s. 56, przypis 2; D. Szczepañski,

dz. cyt., s. 143.
68 Archiwum Pañstwowe w Lublinie (dalej: APL), zespó³ archiwalny nr 771, Komisja Specjalna

do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym – Delegatura w Lublinie (dalej: ZA-771 DKS-L),
sygn. 1-5, 13



W rozdziale V, zatytu³owanym „Bitwa o handel” na Pomorzu (s. 220-285),
mo¿emy znaleŸæ ró¿norodne informacje, o treœci zasadniczo odbiegaj¹cej od
kwestii zasygnalizowanej przez Autora w tytule tej czêœci pracy, a mia-
nowicie dot. m.in.: zmian kadrowych w bydgoskiej DKS (s. 251); wy-
posa¿enia jej siedziby czy zmiany lokum (s. 242, 259); ewolucji kompetencji
Komisji (s. 262); szkoleñ ideologicznych (s. 268); udzia³u delegatury w ”akcji
siewnej” (s. 278); walki z ”bimbrownictwem”, chuligañstwem, „szeptank¹”
(s. 265, 267-268, 279-280). Na b³êdne informacje mo¿emy natkn¹æ siê nawet
na ok³adce ksi¹¿ki – w przytoczonym fragmencie recenzji wydawniczej prof.
zw. dra hab. Ryszarda Sudziñskiego, o charakterze promocyjnym, w której
napisano m.in., i¿: „[Prezentowana publikacja] w naukowy i profesjonalny
sposób analizuje organizacjê i funkcjonowanie bydgoskiej delegatury Ko-
misji Specjalnej w latach 1945-1954”. Tymczasem z treœci ksi¹¿ki jedno-
znacznie wynika, i¿ „otwarcie” DKS w Bydgoszczy „nast¹pi³o 18 stycznia
1946 r.” (s. 181), a to oznacza, ¿e w recenzowanej pracy – w rzeczywistoœci –
na pró¿no mo¿emy szukaæ analiz dot. organizacji i funkcjonowania byd-
goskiej delegatury KS w 1945 r., gdy¿ w tym czasie jeszcze nie istnia³a. M.in.
z tych powodów przed kolejnym wydaniem recenzowanej pracy warto
by³oby ca³y materia³ uporz¹dkowaæ i dokonaæ jego powtórnej selekcji oraz
klasyfikacji, a tak¿e os³abiæ warstwê kazuistyczn¹.

Wydaje siê tak¿e, i¿ dla wyeliminowania m.in. ww. usterek o charak-
terze lapsusowym czy chochlikowym warto by³oby zaopatrzyæ recenzowan¹
ksi¹¿kê w erratê, a przy ewentualnym jej wznowieniu bardziej zadbaæ
o stronê jêzykow¹ i skrupulatniejsz¹ korektê. W konkluzji nieodparcie
nasuwa siê tak¿e myœl, czy nie lepiej by³oby, gdyby Autor, przy istniej¹cej ju¿
fundamentalnej monografii o Komisji Specjalnej – P. Fiedorczyka69, ogra-
niczy³ temat i przedmiot swojej pracy do delegatury Komisji Specjalnej
w Bydgoszczy oraz ukaza³ jej obraz genezy, struktur, dzia³alnoœci w szer-
szym ujêciu, w sposób bardziej uporz¹dkowany i syntetyczny, gdy¿ w³aœ-
ciwie do tej pory zosta³y wydane zaledwie dwa opracowania monograficzne
traktuj¹ce szerzej o wybranych delegaturach KS, a mianowicie wydanie
ksi¹¿kowe Ryszarda Tomkiewicza o DKS w Olsztynie (ss. 210)70 i publikacja
internetowa Waldemara Tomczyka o DKS w Rzeszowie (ss. 264)71. Natomiast
o napisanie kolejnej monografii o Komisji Specjalnej niew¹tpliwie bêdzie
mo¿na siê pokusiæ, ale wtedy, gdy powstan¹ solidne dysertacje o po-
zosta³ych jej delegaturach i poddelegaturach, gdy¿ dopiero wówczas bêdzie
mo¿na stworzyæ, tym razem ju¿ zupe³ny, komparatystyczny obraz genezy
oraz dzia³alnoœci Komisji Specjalnej i jej organów. Ponadto, przed ewen-
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69 Zob. P. Fiedorczyk, Komisja Specjalna....
70 Zob. R. Tomkiewicz, dz. cyt.
71 Zob. W. Tomczyk, dz. cyt.



tualnym kolejnym wydaniem tej ksi¹¿ki, warto by³oby zasiêgn¹æ opinii prof.
zw. dra hab. Adama Lityñskiego z Uniwersytetu Œl¹skiego, który jest nie-
kwestionowanym autorytetem w dziedzinie historii Komisji Specjalnej do
Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym, jak i ca³ej najnowszej
historii Polski.

Na koniec ogólna uwaga, która nasuwa siê po lekturze pracy L. S. Szuby:
dlaczego tytu³ jej brzmi: Komisja Specjalna do Walki z Nadu¿yciami i Szkod-
nictwem Gospodarczym i jej delegatura bydgoska (1945-1954) – skoro Komisja
funkcjonowa³a tak¿e jeszcze w pierwszym kwartale 1955 r. [co nawet za-
uwa¿a sam Autor (s. 100)], podobnie jak i inne jej delegatury, np. lubelska72.

Konkluduj¹c, pragnê podkreœliæ, i¿ praca Ludwika S. Szuby, pomimo
pewnych uchybieñ, przede wszystkim redakcyjnych, i tego, ¿e jest ju¿ jedn¹
z wielu dotychczas powsta³ych, w których podjêto podobn¹ problematykê,
w znacznym stopniu przyczyni³a siê do poszerzenia wiedzy o Komisji
Specjalnej (w skali ogólnokrajowej oraz regionalnej), a jej Autorowi nale¿¹
siê szczere wyrazy uznania i szacunek za trud w³o¿ony w jej napisanie.
Oryginalnoœæ zakresu podjêtej w niej problematyki oraz metodologii badañ,
a tak¿e przyjêta forma przekazu, czyni z niej ksi¹¿kê niezwykle atrakcyjn¹
dla potencjalnych czytelników, pomimo, ¿e trudno j¹ uznaæ za profesjo-
nalne, rzetelne opracowanie – w pe³ni o charakterze naukowym.
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72 Zob. M. Czajka i in., Leksykon historii Polski, Warszawa 1995, s. 978; Z. Chmielewski, Komisja
Specjalna do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym ogniwem systemu represji w Polsce
w latach 1945-1955, [w:] Z. Chmielewski (red.), dz. cyt., s. 9; B. Sekœciñski, Œrodki przymusu
stosowane przez Delegaturê Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym
w Lublinie (1946-1954), „Studia Iuridica Lublinensia” 2006, t. VII, s. 196; APL, zespó³ archiwalny
nr 988 – S¹d Wojewódzki w Lublinie 1953-1954, repertorium Kow. 1955, sygn. 4, nr rep. 306-308.
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Sudiebnik wielkiego ksiêcia Kazimierza Jagielloñczyka z 1468 r. – pierwszy
zbiór przepisów z zakresu prawa karnego i postêpowania s¹dowego
w Wielkim Ksiêstwie Litewskim

Sudiebnik zosta³ wydany dnia 29 lutego 1468 r. przez wielkiego ksiêcia
Kazimierza w Wilnie1. Sk³ada siê z 28 artyku³ów i jest pierwszym na Litwie
zbiorem przepisów z zakresu prawa karnego i postêpowania s¹dowego
(powszechnie znany I Statut litewski, zawieraj¹cy oko³o 100 artyku³ów
poœwiêconych prawu karnemu i procedurze œcigania przestêpstw, zosta³
wydany 60 lat póŸniej).

Artyku³ I Sudiebnika ma charakter wstêpny. Wielki Ksi¹¿ê stwierdza, ¿e
kwestie uregulowane w niniejszym dokumencie zosta³y skonsultowane
z ksi¹¿êtami i Panami Rad¹ Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego.

Artyku³ II traktuje o przestêpstwie kradzie¿y, tzw. notorium delictum. Tak
nazywano kradzie¿, gdy sprawcê schwytano z licem, czyli z rzecz¹ skra-
dzion¹, lub gdy lico znaleziono w domu z³odzieja. Zatem w przypadku, gdy
zosta³by schwytany z³odziej i udowodni³oby mu siê kradzie¿ (czyli przed-
stawi³oby lico), to powinien on zap³aciæ sumê równ¹ wartoœci rzeczy skra-
dzionej (iœciznê). Z kolei jeœli przedmiotu kradzie¿y nie uda³oby siê znaleŸæ,
ale ¿ona i dzieci doros³e wiedzia³yby o kradzie¿y, wówczas z³odziej po-
winien „¿onoju iz diet´mi p³atit”, a sam powinien zostaæ powieszony.
Oznacza to, i¿ ¿onê i doros³e dzieci traktowano jak uczestników prze-
stêpstwa i dlatego powinni oni byæ oddani w niewolê poszkodowanego.
Rozwi¹zanie to wynika³o z faktu, i¿ ¿ona i dzieci byli w³asnoœci¹ mê¿a. Dzieci
poni¿ej siódmego roku ¿ycia nie ponosi³y odpowiedzialnoœci. Tak surowa
odpowiedzialnoœæ za przestêpstwo kradzie¿y wynika³a zapewne st¹d, i¿
wówczas by³o ono bardzo rozpowszechnione. Karê na z³odzieju wyko-
nywano przez powieszenie.

Zgodnie z artyku³em III, gdy z³odziej nie mia³ œrodków do zap³acenia
iœcizny, wówczas lico zwracano w³aœcicielowi, który powinien równie¿ otrzy-
maæ po³ow¹ prosoki, czyli pieniê¿nej nawi¹zki. Z³odziej powinien byæ po-
wieszony.

1 Po raz pierwszy Sudiebnik Kazimierza Jagielloñczyka wyda³ w roku 1826 Ignacy Dani-
³owicz (Statut Kazimierza Jagielloñczyka – pomnik najdawniejszych uchwa³ litewskich z XV wieku [...],
Wilno 1826). Ponownie jego tekst, zaopatrzony w przypisy przez I. Dani³owicza, znalaz³ siê
w Zbiorze praw litewskich od roku 1389 do roku 1529, wydanym przez A. T. Dzia³yñskiego, Poznañ
1841, s. 36-57.



W artykule IV Kazimierz Jagielloñczyk przewidywa³ mo¿liwoœæ wyku-
pienia siê ¿ony i dzieci pozostaj¹cych po wyroku skazuj¹cym s¹du w nie-
woli. Mogli oni wykupiæ siê sami, jeœli posiadali odpowiednie œrodki lub
móg³ ich wykupiæ ich pan-w³aœciciel. W dalszej czêœci artyku³u zastrze¿ono,
i¿ ¿ona i dzieci tylko wówczas mogli byæ wydani okradzionemu, gdy nie by³o
w domu sprzêtów i ruchomoœci bêd¹cych w³asnoœci¹ z³odzieja, wystar-
czaj¹cych na zap³acenie iœcizny.

Artyku³ V regulowa³ przypadek kradzie¿y, gdy sprawcê schwytano na
gor¹cym uczynku w domu poszkodowanego, czyli gdy skradzionej rzeczy
nie zd¹¿y³ zabraæ do swojego domu. Wówczas ¿ona i dzieci z³odzieja by³y
zwolnione z odpowiedzialnoœci, bowiem przyjmowano, ¿e nie wiedzieli oni
o przestêpstwie i nie uczestniczyli w nim.

Z kolei artyku³ VI dotyczy³ kradzie¿y, gdy sprawca przestêpstwa skra-
dzion¹ rzecz zniweczy³ (np. zjad³). Wówczas by³ on zobowi¹zany do wy-
dania w³asnej ruchomoœci, a nie ¿ony lub dzieci. W ten sposób w³adca
uwolni³ od odpowiedzialnoœci ¿onê z³odzieja i dzieci, która to odpowie-
dzialnoœæ by³a regu³¹ wczeœniej.

W artykule VII uregulowano kradzie¿, gdy wiedzia³ o niej pan z³odzieja
lub pan w przestêpstwie uczestniczy³. W przypadku udowodnienia tego,
pan powinien by³ podlegaæ takiej samej odpowiedzialnoœci jak z³odziej.

Zgodnie z artyku³em VIII, gdy ktoœ udzieli³ schronienia w³óczêdze i coœ
zginê³o z domu lub komuœ w okolicy, wówczas udzielaj¹cy schronienia
musia³ dostarczyæ w³óczêgê do s¹du. Kazimierz nakaza³ wyznaczaæ najwy¿ej
jeszcze dwa roki (drugi i trzeci), i jeœli udzielaj¹cy schronienia nie do-
prowadzi³by w³óczêgi do s¹du po raz trzeci, powinien by³ zap³aciæ karê.
Dodatkowo powinien by³ szukaæ sprawcy i znalaz³szy doprowadziæ przed
s¹d. Jednak w zaistnia³ych okolicznoœciach po doprowadzeniu do s¹du, nie
móg³ ¿¹daæ zwrotu pieniêdzy.

W artyku³ach IX i X prawodawca okreœli³ w³aœciwoœæ s¹du. Tak wiêc
pierwsz¹ instancj¹ dla ch³opa podw³adnego by³ jego pan. Pan powinien by³
wymierzaæ sprawiedliwoœæ przy udziale urzêdników ksi¹¿êcych. Pan móg³
przekazaæ rozpatrzenie sprawy do s¹du zwyczajnego – wojewodziñskiego
lub staroœciñskiego. Je¿eli osobê podlegaj¹c¹ ksiêciu, panu lub bojarowi
oskar¿y³ cz³owiek z dóbr wielkoksi¹¿êcych, wówczas sprawê zgodnie z pra-
wem powinien by³ rozstrzygn¹æ s¹d namiestnika lub ciwuna, w³aœciwy ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania stron. Natomiast jeœli oskar¿aj¹cy ¿¹da³by
s¹du zwyczajnego, to wówczas namiestnik lub ciwun powinien by³ taki s¹d
zwo³aæ, wyznaczaj¹c pierwszy termin2.
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2 Warto zauwa¿yæ, ¿e artyku³y od V do IX znalaz³y siê w I Statucie litewskim – art. V, VI, VIII
i IX wprost zosta³y powtórzone, natomiast art. VII zosta³ nieco zmieniony.



W artykule XI uregulowano przebieg postêpowania. Jeœli w rozstrzyg-
niêciu sporu miêdzy poddanymi nie uczestniczy³ pan (dziedzic), bêd¹cy
w sprawach takich pierwsz¹ instancj¹, ale sprawa toczy³a siê przed s¹dem
zwyczajnym, wówczas pan musia³ siê w nim stawiæ. Gdyby z ró¿nych
powodów nie chcia³ siê stawiæ, wówczas panuj¹cy mia³ obowi¹zek wys³aæ po
niego dzieckiego3 lub w przypadku jego nieobecnoœci wojewodê, dla dopro-
wadzenia do s¹du.

Artyku³ XII dotyczy sytuacji, gdy osoba, której oddano z³odzieja w celu
wykonania kary, nie wykona³a jej zgodnie z wyrokiem, bior¹c wykup od
sprawcy, uwalniaj¹c go lub obracaj¹c w niewolnika. W takiej sytuacji zobo-
wi¹zany do wykonania kary pope³nia³ przestêpstwo. Ksi¹¿ê Kazimierz
ostrzega³, ¿e wraz z Panami Rad¹ ukarze go. Z³odziej natomiast poniesie
s³uszn¹ karê.

Kolejne artyku³y by³y poœwiêcone wymierzaniu kar. Zgodnie z arty-
ku³em XIII, je¿eli wartoœæ rzeczy skradzionej przewy¿sza³a po³owê wartoœci
konia lub krowy, wówczas sprawcy nale¿a³o wymierzyæ karê œmierci4.

W artykule XIV zamieszczono ogóln¹ zasadê karania przy przestêpstwie
kradzie¿y, tzn. ¿e je¿eli ktoœ je pope³ni³, powinien byæ ukarany kar¹ pieniê¿n¹.

Z kolei zgodnie z artyku³em XV, jeœli ktoœ ukrad³ rzecz domow¹ o war-
toœci poni¿ej pó³ rubla, mia³ uiœciæ karê w postaci rzeczy domowych. Nato-
miast jeœli wartoœæ rzeczy skradzionej przewy¿sza³a pó³ rubla, to nawet jeœli
sprawca po raz pierwszy dopuœci³ siê kradzie¿y, nale¿a³o go powiesiæ.
Podobnie jeœli ktoœ ukrad³ konia, nawet po raz pierwszy, powinien byæ
ukarany œmierci¹ (art. XVI).

Zgodnie z artyku³em XVII, jeœli zosta³by schwytany z³odziej i sok o tym
doniós³by lub jeœli sprawca dopuœci³by siê kradzie¿y i komuœ zap³aci³, by nie
ujawni³ tego, a „okolica” o tym wiedzia³a, nale¿a³o go powiesiæ nawet bez
lica. Instytucja soka oznacza³a osobê, która wskazywa³a winnego kradzie¿y,
przy czym wskazanie to musia³o byæ po³¹czone z dowodem rzeczowym
kradzie¿y (licem) lub z opini¹ okolicznych mieszkañców, znaj¹cych obwi-
nionego o kradzie¿5. Do us³ug soka odwo³ywano siê wówczas, gdy poszko-
dowany, który nie zna³ osoby z³odzieja (rabusia, wyprowadzaj¹cego ludzi),
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3 Dziecki by³ jednym z urzêdników ksi¹¿êcych na Litwie. Do jego obowi¹zków nale¿a³o
rozwo¿enie królewskich rozkazów i pilnowanie ich wykonania. Dostarcza³ on równie¿ pozwy.

4 Pamiêtaæ nale¿y, i¿ wówczas zwierzêta domowe mia³y o wiele wiêksz¹ wartoœæ ni¿ dzisiaj.
5 �ród³a wschodnioruskie (w odró¿nieniu od Rusi Litewskiej), które zna³y czynnoœæ socze-

nia, nie poœwiadczaj¹ istnienia soka jako osoby bior¹cej udzia³ w postêpowaniu procesowym.
Z kolei w Wielkim Ksiêstwie Litewskim nie zawsze termin sok oznacza³ osobê œcigaj¹c¹ z³odziei
i donosz¹c¹ o pope³nieniu przestêpstwa. Szerzej na temat instytucji soka i jej ewolucji zob.
J. Bardach, Sok, soczenie, prosoka. Studium o postêpowaniu dowodowym w Wielkim Ksiêstwie Litewskim
oraz innych krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej, artyku³ w pierwszej redakcji opublikowany
w „Czasopiœmie Prawno-Historycznym” 1973, z. 1, s. 61-104, w wersji poprawionej w pracy
tego¿ autora O dawnej i niedawnej Litwie, Poznañ 1988, s. 140-187.



nie móg³ wnieœæ przeciw niemu skargi. By odnaleŸæ podejrzanego, zwraca³
siê wiêc do soka, który nie by³ osob¹ urzêdow¹ ani nawet osob¹ spo³ecznego
zaufania (jak polski prawidlnik), ale osob¹ dobrej wiary, któr¹ poszkodowany
dochodz¹c swej krzywdy anga¿owa³ sam i na w³asny rachunek dla
odzyskania przedmiotów (ludzi) utraconych i ukarania sprawcy przestêp-
stwa. Widaæ tu jeszcze elementy samopomocy w dochodzeniu prawa6.
Z drugiej strony, byæ mo¿e pojawienie siê soka w wykrywaniu przestêpstw
mia³o ograniczyæ reakcjê poszkodowanego chc¹cego zemœciæ siê na osobie
podejrzanej przez niego o pope³nienie przestêpstwa. Gdy przestêpca nie
zosta³ schwytany na gor¹cym uczynku z licem lub w wyniku „gonienia
œladu”, wprowadzano soka. To dawa³o wiêksze gwarancje, ¿e bêdzie wska-
zany w³aœciwy sprawca przestêpstwa, a nie np. osoba, z któr¹ poszkodowany
mia³ dawniejsze porachunki. Z czasem w miejsce soka wprowadzono osobê
urzêdow¹. W Polsce by³ to oprawca7.

Wed³ug artyku³u XVIII, jeœli ktoœ dopuœci³ siê kradzie¿y po raz pierwszy,
ale nie zosta³ schwytany z licem, musia³ wynagrodziæ poszkodowanemu
szkodê i zap³aciæ odpowiedni¹ kwotê do skarbu panuj¹cego (tzw. winê) za
naruszenie miru spo³ecznego. Nie by³ zaœ karany œmierci¹.

Podejrzany o kradzie¿ – zgodnie z treœci¹ artyku³u XIX – dla oczysz-
czenia siê móg³ poddaæ siê torturom (s¹dzono, i¿ jeœli podczas tortur nie
przyzna siê do przestêpstwa, to jest niewinny). Gdyby jednak nie przyzna³
siê podczas tortur, ale pojawi³y siê powa¿ne poszlaki, ¿e zna³ zio³a, które
sprawi³y, ¿e nie odczuwa³ bólu, to powinien zostaæ ukarany œmierci¹.

Zgodnie z powy¿szymi artyku³ami za pope³nienie przestêpstwa kradzie¿y
powinien by³ zaostaæ ukarany s³u¿¹cy (artyku³ XX). Za pierwsz¹ kradzie¿
o niewielkiej wartoœci Sudiebnik zaleca³ wynagrodzenie szkody ze sprzêtów
i odzie¿y parobka. Jeœliby parobek nie mia³ sprzêtów, to karê mia³ zap³aciæ pan,
a parobka ukaraæ ch³ost¹ i uwiêziæ. Gdyby natomiast s³u¿¹cy krad³ nadal
i wartoœæ skradzionych rzeczy przewy¿sza³a pó³ kopy – nale¿a³o go powiesiæ.

Artyku³ XXI stanowi³, i¿ w przypadku sporu granicznego powinien by³
zostaæ wezwany s¹d zjazdowy (polubowny), a przy innych sprawach po-
winno siê wezwaæ sêdziów. Dalej jest mowa o tym, ¿e nie nale¿a³o nie-
zgodnie z prawem dokonywaæ wrêbów i najazdów. By³a to reakcja prze-
ciwko samopomocy, polegaj¹cej na bezprawnym wyrêbie drzew w lasach
i naje¿d¿aniu na cudzy maj¹tek.

W artykule XXII Kazimierz przewidzia³ kary za najazdy dokonywane
czêsto przez mo¿now³adców litewskich. W takich przypadkach o wymiarze
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6 J. Bardach, Sok, soczenie, prosoka. Studium o postêpowaniu dowodowym w Wielkim Ksiêstwie
Litewskim oraz innych krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej, [w:] J. Bardach, O dawnej i niedawnej
Litwie, Poznañ 1988, s. 184.

7 Tam¿e, s. 185.



kary mia³a rozstrzygaæ Rada. Gdyby zaœ Wielki Ksi¹¿ê by³ nieobecny, móg³
wojewoda kazaæ sprawcê uj¹æ i osadziæ w areszcie. S¹d móg³ rozpatrywaæ
sprawê dopiero w obecnoœci w³adcy.

Zgodnie z artyku³em XXIII, s¹d zjazdowy powinien by³ powiadomiæ
strony o terminie rozpatrzenia sprawy (roku) cztery tygodnie wczeœniej, aby
strony mia³y mo¿liwoœæ przygotowania siê do rozprawy. Gdyby któraœ ze
stron nie przyby³a na rozprawê, by³a uznawana za winn¹, przegrywa³a spór,
a druga strona uzyskiwa³a to, czego ¿¹da³a. Niemo¿noœæ stawienia siê
w wyznaczonym terminie mog³a byæ usprawiedliwiona s³u¿b¹ publiczn¹,
czyli zajêciami w sprawach pañstwowych, lub „niemoc¹”.

Wed³ug artyku³u XXIV, jeœli ktoœ znalaz³ b³¹kaj¹c¹ siê klacz lub inn¹
rzecz, mia³ obowi¹zek powiadomiæ o tym „okolicê”. Jeœli w ci¹gu trzech dni
w³aœciciel nie znalaz³ siê – znalazca musia³ oddaæ znalezion¹ rzecz na pobliski
dwór panuj¹cego. Wówczas w³aœciciel móg³ odebraæ swoj¹ rzecz, ale musia³
uiœciæ specjaln¹ op³atê, tzw. przejem. Gdyby osoba, która znalaz³a rzecz, fakt
ten utai³a, na co by³by dowód, mia³a byæ traktowana jak z³odziej.

Artyku³ XXV regulowa³ przestêpstwo kradzie¿y ludzi (wywodzenia
z maj¹tku ludzi zale¿nych lub czeladzi niewolnej). Gdyby ktoœ uprowadzi³
ludzi i znalaz³by siê na to dowód (lico), powinien by³ zostaæ ukarany œmierci¹.

W artykule XXVI przewidziano obowi¹zek reperacji mostów przez
w³aœcicieli dóbr przyleg³ych do dróg. Obowi¹zek ten wprowadzi³ ksi¹¿ê
Witold i nastêpnie potwierdzi³ Zygmunt Kiejstutowicz. W drugiej po³owie
XV w. zapewne nie by³ on do koñca przestrzegany, wiêc wielki ksi¹¿ê
Kazimierz odnowi³ ten obowi¹zek.

Artyku³ XXVII przewidywa³ odpowiedzialnoœæ za szkody powsta³e na
drodze (np. w przypadku skaleczenia siê konia, z³amania nogi). Odpo-
wiedzialnoœæ ponosi³ ten, kto by³ zobowi¹zany do naprawy drogi. Jeœliby zaœ
zobowi¹zany do naprawy wykupi³ siê od tego obowi¹zku u urzêdników
ksi¹¿êcych, wówczas musia³ zap³aciæ karê do skarbu ksi¹¿êcego.

W ostatnim artykule ksi¹¿ê nakaza³ przestrzeganie postanowieñ za-
wartych w Sudiebniku.

Znaczenie Sudiebnika polega przede wszystkim na tym, ¿e sankcjonowa³
on praktykê tamtego okresu. Znajomoœæ jego treœci umo¿liwia analizê ewo-
lucji instytucji prawa i postêpowania karnego w Wielkim Ksiêstwie Li-
tewskim w póŸniejszym okresie (poprzez porównanie treœci jego przepisów
z treœci¹ przepisów statutów litewskich). Na uwagê zas³uguje fakt, i¿
w Sudiebniku wyraŸnie widaæ potraktowanie cz³onków Rady Hospodarskiej
jako czynnika w³adzy8. Chodzi o artyku³ XII i XXII: wed³ug obydwu Wielki
Ksi¹¿ê mia³ orzekaæ karê (w szczególnych zreszt¹ przypadkach) wspólnie
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8 Na temat instytucjonalizacji rady wielkoksi¹¿êcej w XV w. zob. L. Korczak, Litewska rada
wielkoksi¹¿êca w XV wieku, Kraków 1998, s. 10-22.



z Panami Rad¹. W artykule XXII Rada dodatkowo wystêpuje jako organ
zastêpuj¹cy monarchê podczas nieobecnoœci w kraju. Sudiebnik nie przyzna³
co prawda Radzie uprawnieñ orzekaj¹cych, ale doraŸne funkcje wyko-
nawcze w zastêpstwie nieobecnego monarchy.

Leszek Æwik³a
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List Papieskiej Komisji ds. Œrodków Spo³ecznego Przekazu o sposobach
obchodzenia Œwiatowego Dnia Œrodków Spo³ecznego Przekazu,
ustanowionego dekretem Inter mirifica, 14 czerwca 1966 r.1

1. Nale¿yte i wierne wykonanie tego, co opatrznoœciowo postanowiono
na Soborze Watykañskim II, wymaga, aby Lud Bo¿y i jego Pasterze wszel-
kimi si³ami d¹¿yli do przeprowadzenia takich dzie³ duszpasterskich i przed-
siêwziêæ, które w du¿ym stopniu decyduj¹ o odnowie ¿ycia chrzeœcijañ-
skiego i rozkrzewianiu s³owa Bo¿ego w spo³ecznoœci ludzkiej.

2. Œrodki spo³ecznego przekazu, do których zalicza siê: prasê, telewizjê,
radio i kino, maj¹ w dzisiejszym œwiecie szczególny wp³yw na ludzkie dusze.
W przysz³oœci ich znaczenie bêdzie do tego stopnia wzrastaæ, ¿e bez nich nie

1 Lettera della Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali tratta delle modalitá per
celebrare la Sociali, decretata dall’ Inter mirifica (doc. 706), 14 giugno 1966, [w:] E. Baragli,
Communicacione, communione e Chiesa. Studio Romano della Comunicazione sociale, Roma 1973, ss.
1103-1008 (pkt 2729-2746). Sobór Watykañski II w dekrecie o œrodkach spo³ecznego przekazu
Inter mirifica zarz¹dzi³ ustanowienie Dnia Œrodków Spo³ecznego Przekazu: „W celu skutecz-
niejszego umacniania ró¿norodnych form apostolstwa w zakresie œrodków spo³ecznego prze-
kazu, zgodnie z postanowieniem biskupów, nale¿y ustanowiæ we wszystkich diecezjach œwiata
dzieñ, w którym ka¿dego roku wierni bêd¹ pouczani o swoich obowi¹zkach pod tym wzglêdem,
zachêcani do zanoszenia w tej intencji modlitw i do sk³adania na ten cel ofiar, które winny byæ
przeznaczane na organizowanie i utrzymywanie instytucji i przedsiêwziêæ popieranych na tym
polu przez Koœció³, stosownie do potrzeb œwiata katolickiego”, Sacrosanctum Concilium Oecu-
menicum Vaticanum II, Decretum de instrumentis communications socialis Inter mirifica,
4.12.1963, „Acta Apostolicae Sedis” [dalej skrót: AAS] 65 (1964), ss. 145-157, tekst polski: Sobór
Watykañski II, Dekret o œrodkach spo³ecznego przekazu Inter mirifica, [w:] Sobór Watykañski II.
Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe t³umaczenie, Poznañ 2002, ss. 87-95, art. 18.
Papieska Komisja ds. Œrodków Spo³ecznego Przekazu 14 czerwca 1966 r. opublikowa³a list
o sposobach obchodzenia Œwiatowego Dnia Œrodków Spo³ecznego Przekazu. Przy tej okazji
zosta³y zaproponowane jego nazwy w ró¿nych jêzykach, a tak¿e zosta³ wyznaczony konkretny
termin jego obchodzenia. Jest nim niedziela po Wniebowst¹pieniu Pana Jezusa. Warto dodaæ, ¿e
Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu jest obchodzony w Polsce w trzeci¹ niedzielê wrzeœnia,
por. Komunikat Biskupów Polskich na Doroczny Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu,
21.09.1975, [w:] F. Adamski (oprac.), Koœció³ a kultura masowa. Wybór tekstów, Kraków 1984, s. 339.
Kolejne uwagi na temat popierania, organizacji, sposobu obchodzenia w diecezjach i w po-
szczególnych pañstwach Œwiatowego Dnia Œrodków Spo³ecznego Przekazu Papieska Komisja
ds. Œrodków Spo³ecznego Przekazu zawar³a w instrukcji duszpasterskiej Communio et progressio,
zob. Pontificium Consilium Instrumentis Communicationis Socialis Praepositum, Instructio
pastoralis Communio et progressio, 23.05.1971, AAS 65 (1971), ss. 593-656, tekst polski: Papieska
Komisja ds. Œrodków Spo³ecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska o œrodkach spo³ecznego
przekazu Communio et progressio, [w:] F. Adamski (oprac.), dz. cyt., ss. 277-320, nr 167-168 i 171.



bêdzie istnieæ nale¿yte przepowiadanie s³owa Bo¿ego, wychowanie chrzeœ-
cijañskie, bliskie relacje wewn¹trz Koœcio³a, a tak¿e zbawcza relacja miêdzy
Koœcio³em i ca³¹ spo³ecznoœci¹ ludzk¹.

3. Gdy weŸmie siê pod uwagê coraz wiêkszy rozwój ludzkoœci i dzi-
siejsze warunki ¿ycia spo³ecznego, mo¿na ³atwo zauwa¿yæ, ¿e jeœli nie
u¿ywa siê dobrze œrodków spo³ecznego przekazu, to nie zaistnieje w pe³ni
podwójny dialog, którego nale¿y sobie ¿yczyæ miêdzy samymi cz³onkami
Koœcio³a oraz miêdzy Koœcio³em i œwiatem (por. Pawe³ VI, Enc. Ecclesiam
suam, AAS 56 (1964), ss. 609-659). Ponadto, sama integralnoœæ doktryny
i obyczajów poszczególnych chrzeœcijan zaczyna siê ró¿nicowaæ; tak bardzo
bowiem rozwinê³y siê prasa i widowiska, ¿e od ich wielkiego wp³ywu wolni
s¹ tylko ci, którzy posiadaj¹ solidn¹ formacjê.

4. Mówi siê wiêc z tej przyczyny o problemie duszpasterskim, który
nale¿y rozwi¹zaæ w sposób skuteczny i nale¿yty. Ma on obecnie du¿e
znaczenie i niesie z sob¹ równie¿ z³o¿one problemy, odnosz¹ce siê do
dziedziny socjalnej, do kultury i do ekonomii.

5. Poniewa¿ mówiæ siê bêdzie o tak wa¿nej rzeczywistoœci, dlatego przy
okazji dwóch zebrañ, które odbyli w Watykanie, w dniach 17 listopada 1964
roku i 27 paŸdziernika 1965 roku, Przewodnicz¹cy Komisji do spraw Œrod-
ków Spo³ecznego Przekazu pochodz¹cy z ró¿nych Konferencji Biskupów,
Papieska Rada [...] poprosi³a ich o wyra¿enie opinii odnoœnie do sposobu
postêpowania w wykonywaniu przepisów art. 18 soborowego dekretu Inter
mirifica [...].

6. Wszyscy uznali, ¿e doroczny obchód tego dnia mo¿e byæ sposobnoœci¹
do wzbudzenia w Koœciele oraz w œwiecie nowego i zbawczego sposobu
pos³ugiwania siê tymi narzêdziami.

7. Prawie wszystkie narody wyrazi³y swoje przychylne zdanie w sprawie
obchodów tego dnia na ca³ym œwiecie. Wielu uwa¿a³o, ¿e korzystne bêdzie
obchodzenie tego dnia corocznie w niedzielê po uroczystoœci Wniebo-
wst¹pienia.

8. Nastêpnie Papieska Rada podda³a wyniki obrad ocenie Papie¿a, który
zaaprobowa³ ustanowienie tego dnia. Jego obchody rozpoczn¹ siê od nie-
dzieli po uroczystoœci Wniebowst¹pienia w 1967 roku, pod warunkiem, ¿e
nie bêdzie to zwi¹zane z now¹ zbiórk¹ pieniêdzy na ca³ym œwiecie; taka
zbiórka mog³aby siê odbyæ, ale tylko jako przedsiêwziêcie diecezjalne lub
narodowe.

9. Mamy wiêc zaszczyt powiadomiæ przez Jego Eminencjê/Ekscelencjê
ca³¹ Konferencjê Biskupów, ¿e w dniu 7 maja 1967 roku na ca³ym œwiecie
bêdzie obchodzony Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu. Zgodnie z prze-
pisem wy¿ej wymienionego dekretu, taki obchód pozostawia siê roztrop-
nemu os¹dowi biskupów ka¿dego narodu. Jednak Urz¹d Stolicy Apostolskiej
gorliwie prosi Konferencjê Biskupów, aby tylko z wa¿nych przyczyn wstrzy-
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ma³a siê od tej opatrznoœciowej inicjatywy, wspólnej dla ca³ego œwiata
katolickiego. Jej pomyœlny rezultat zale¿y w znacznej mierze od ducha
solidarnoœci w ca³ym Koœciele.

10. Do poszczególnych Konferencji Biskupów bêdzie nale¿a³o, zgodnie
z w³asnym roztropnym os¹dem, ustanowienie szczegó³owych przepisów
dotycz¹cych obchodu tego dnia; natomiast Papieska Rada dostarczy po-
szczególnym Komisjom Konferencji Biskupów stosowne zasady i rady.
Pomyœlny rezultat tego dnia bêdzie niew¹tpliwie zale¿eæ równie¿ od jego
starannego przygotowania.

11. Szczególnym celem, którego dotyczy ten obchód, jest pomoc w takim
wychowaniu sumieñ chrzeœcijan, aby na ca³ym œwiecie wszyscy wierni
g³êboko zdali sobie sprawê ze swojej odpowiedzialnoœci w pos³ugiwaniu siê
œrodkami spo³ecznego przekazu.

12. Do Konferencji Biskupów ka¿dego narodu bêdzie nale¿eæ ocena
tego, jakie nak³ady finansowe s¹ konieczne na utrzymanie tych „instytucji
i przedsiêwziêæ promowanych przez Koœció³ w tej dziedzinie” (tam¿e),
których wymaga Sobór. Œrodki spo³ecznego przekazu maj¹ byæ wspomagane
przez zbieranie ofiar pieniê¿nych podczas narodowego lub diecezjalnego
obchodu tego dnia. Pieni¹dze mog¹ pochodziæ równie¿ z innych Ÿróde³,
które s¹ odpowiednie do miejscowych warunków [...].

NOTY:

1) Nazwa dnia – wed³ug terminologii u¿ywanej przez Sobór Eku-
meniczny i obecnie bardzo rozpowszechnionej, proponuje siê u¿ywanie
nastêpuj¹cych okreœleñ: Œwiatowy Dzieñ Spo³ecznego Przekazu (World
Communication’s Day – Journee Mondiale des Communications Sociales –
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales – Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali, itd.). Ta nazwa wskazuje wszystkim ludziom dobrej
woli drogê wspó³pracy z tym przedsiêwziêciem i ujawnia troskê Koœcio³a
katolickiego nie tylko o apostolat katolików na tym polu – chocia¿ ma to du¿e
znaczenie – lecz tak¿e o ogólne zadanie œrodków spo³ecznego przekazu. Ta
nazwa mo¿e byœ dostosowywana zarówno do ojczystego jêzyka, jak i do
warunków lokalnych.

2) Wyznaczony dzieñ: Niedziela po Wniebowst¹pieniu. – Zosta³ wy-
brany dzieñ œwi¹teczny i to nakazany, po unikniêciu bardziej uroczystych
œwi¹t i dni „œwiatowych” ju¿ ustanowionych przez Stolicê Apostolsk¹ (Misji
i Powo³añ do s³u¿by w Koœciele). Ponadto, Papieska Rada bra³a pod uwagê
czas, w którym uczniowie ró¿nych stron œwiata uczêszczaj¹ do szkó³, tak aby
m³odzie¿, do której w du¿ym stopniu odnosi siê ta dziedzina, mog³a byæ
wprowadzana w swoje obowi¹zki na tym polu. Zreszt¹ niedziela po Wniebo-
wst¹pieniu wydaje siê tak¿e stosowna z racji liturgicznych, gdy¿ znajduje siê
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w pobli¿u dnia Piêædziesi¹tnicy, kiedy wspomina siê przekaz Prawdy
i Mi³oœci dziêki Duchowi Œwiêtemu.

3) Znaczenie dnia – Mówi siê o tej inicjatywie duszpasterskiej powziêtej
przez Sobór Watykañski II, która dotyczy ca³ego Koœcio³a. Natomiast „œwia-
towy dzieñ” sprowadza do jednego, dorocznego obchodu œrodków spo-
³ecznego przekazu pozosta³e „dni” prasy, kina itp., obchodzone w wielu
narodach lub diecezjach.

4) Obchód dnia – Porz¹dek i sposób œwiêtowania dnia œrodków spo-
³ecznego przekazu powinien byæ dostosowany do warunków ka¿dego na-
rodu z zachowaniem miejscowych racji i okolicznoœci. Oto g³ówne i ko-
nieczne elementy obchodu:

a) wszyscy ludzie, zw³aszcza chrzeœcijanie, powinni byæ œwiadomi obo-
wi¹zków, które w tej dziedzinie odnosz¹ siê obecnie zarówno do po-
jedynczych ludzi, jak i do ca³ej wspólnoty ludzkiej;

b) modlitwa, aby pos³ugiwanie siê tymi œrodkami zmierza³o ku dobru
duchowemu rodziny ludzkiej oraz ku chwale Bo¿ej;

c) zbiórka pieniêdzy – tam, gdzie uzna siê j¹ za korzystn¹ – stanowi
uzupe³nienie obchodu.

5) Nale¿yte przygotowanie dnia – w ka¿dym narodzie w³aœciwe przygo-
towanie œwiatowego dnia nale¿y do Komisji do spraw œrodków spo³ecznego
przekazu Konferencji Biskupów (lub do delegowanego biskupa) – wed³ug
art. 21 dekretu Inter mirifica. Natomiast zadaniem Urzêdów Narodowych do
spraw prasy, kina, radia i telewizji jest realizacja norm i poleceñ Komisji (lub
delegowanego biskupa).

Wspólnoty parafialne, stowarzyszenia apostolskie, szko³y katolickie ka¿-
dego stopnia, wydawnictwa, stacje radiowe i telewizyjne maj¹ byæ za-
chêcane do tego, aby wraz z Urzêdem Narodowym, wspólnymi si³ami
zatroszczy³y siê o w³aœciwe, wspólne i pomys³owe przygotowanie obchodu
tego dnia. Katolickie stowarzyszenia prasowe (UIPC), kinowe (OCIC), ra-
diowe i telewizyjne (UNDA) powinny chêtnie udzieliæ swojej pomocy Urzê-
dom Narodowym.

Papieskiej Radzie zale¿y na tym, aby przy pomocy Konsultorów przed-
stawiæ i uporz¹dkowaæ praktyczne wskazania, które w odpowiednim czasie
zostan¹ przes³ane Komisjom Konferencji Biskupów. Nale¿y ufaæ, ¿e Stolica
Apostolska opublikuje specjalne przes³anie.

6) Wyznaczenie zbiórki pieniê¿nej – Konferencje Biskupów, które uz-
naj¹ za korzystn¹ zachêtê soborowego dekretu (art. 18) do zebrania sk³adki
dla utrzymania i rozwijania instytucji i przedsiêwziêæ, popieranych przez
Koœció³ w tej dziedzinie, niech popieraj¹ zbiórki z tych powodów, które bêd¹
uwa¿a³y za odpowiedniejsze.

Zbiórka pieniêdzy powinna byæ przeznaczona przede wszystkim na
utrzymanie Urzêdów Narodowych oraz na inne przedsiêwziêcia narodowe
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i diecezjalne w dziedzinie œrodków spo³ecznego przekazu. Jeœli to mo¿liwe,
niech bêdzie ona tak¿e pomoc¹ dla tych regionów, „gdzie postêp religijny
i moralny wymaga pilniejszej aktywnoœci” (art. 13) oraz dla tych przed-
siêwziêæ podejmowanych w skali miêdzynarodowej, które zaleca Sobór
i Stolica Apostolska (art. 22).

Poszczególnym Komisjom Konferencji Biskupów lub Narodowym Kon-
ferencjom, które podjê³yby siê tej braterskiej i chwalebnej pomocy, Papieska
Rada wyznaczy przedsiêwziêcia do utrzymania, przy zachowaniu porz¹dku
koniecznoœci i znaczenia.

t³um. ks. Grzegorz Delmanowicz
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Europejska Karta Wiêzienna (Rezolucja nr 1747/2006)

W dniu 29 maja 2006 r. Sta³y Komitet dzia³aj¹cy w imieniu Zgro-
madzenia Parlamentarnego Rady Europy przyj¹³ Rezolucjê nr 1747 (2006)
dotycz¹c¹ Europejskiej Karty Wiêziennej1.

W rezolucji Sta³y Komitet zwróci³ uwagê, i¿ Zgromadzenie Parlamen-
tarne Rady Europy przyjê³o w dniu 27 kwietnia 2004 r. Rekomendacjê nr
1656 (2004) w sprawie sytuacji w europejskich wiêzieniach i aresztach
œledczych, w której zalecano Komitetowi Ministrów sporz¹dzenie we
wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹ Europejskiej Karty Wiêziennej.

Zalecenie opracowania Europejskiej Karty Wiêziennej spotka³o siê z kry-
tyczn¹ reakcj¹ Komitetu Ministrów Rady Europy, który w odpowiedzi
wystosowanej w czerwcu 2004 r. argumentowa³ na rzecz pozostania przy
dotychczasowych rozwi¹zaniach i skoncentrowaniu siê nad pracami zwi¹za-
nymi z uaktualnieniem Europejskich Regu³ Wiêziennych.

W ocenie Zgromadzenia nie by³o to podejœcie w³aœciwe, choæ równo-
czeœnie Zgromadzenie zaakceptowa³o decyzje Komitetu Ministrów doty-
cz¹ce uaktualnienia Europejskich Regu³ Wiêziennych oraz wysoko oceni³o
prace Europejskiego Komitetu Problemów Przestêpczoœci nad nowelizacj¹
regu³ wiêziennych.

Zgromadzenie wskaza³o jednak na koniecznoœæ kontynuowania prac
nad propozycjami sformu³owanymi w Rekomendacji nr 1656 (2004). Sytua-
cja w wiêzieniach w wielu pañstwach europejskich jest niepokoj¹ca, aby nie
powiedzieæ krytyczna. Przeludnienie, choroby, niedo¿ywienie lub op³akane
warunki sanitarne s¹ udzia³em setek tysiêcy wiêŸniów. Zdaniem Zgroma-
dzenia, nieprzystosowanie zak³adów penitencjarnych i brak jakiejkolwiek
polityki karnej w niektórych pañstwach cz³onkowskich oraz brak w³aœciwej
koordynacji polityki karnej i wiêziennictwa pomiêdzy pañstwami oznacza,
¿e Europa musi przyj¹æ konsekwentny, skuteczny i ambitny program pro-
muj¹cy europejsk¹ politykê wiêziennictwa, a tak¿e opracowaæ dokument
okreœlaj¹cy bezwzglêdnie wi¹¿¹ce dla wszystkich pañstw cz³onkowskich
standardy i wspólne kryteria, umo¿liwiaj¹ce harmonizacjê kar i warunków
odbywania kary oraz monitorowanie ich wdra¿ania.

Europejska Karta Wiêzienna ma na celu zapewnienie przestrzegania
praw i godnoœci osób pozbawionych wolnoœci. Dokument ten ma okreœlaæ

1 Tekst dostêpny na stronie Rady Europy http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/
Documents/AdoptedText/ta06/EREC1747.htm.



szczegó³owe i wi¹¿¹ce zasady, obowi¹zuj¹ce ka¿d¹ osobê zwi¹zan¹ z syste-
mem penitencjarnym, dotycz¹ce poszanowania praw cz³owieka wszystkich
osób pozbawionych wolnoœci od chwili zatrzymania, poprzez okres
tymczasowego aresztowania, a¿ po umieszczenie w zak³adzie karnym i od-
bywanie kary, równoczeœnie reguluj¹c kwestiê resocjalizacji wiêŸniów.

Wed³ug autorów rezolucji, Europejska Karta Wiêzienna bêdzie dosko-
na³ym narzêdziem dzia³ania pod warunkiem monitorowania stosowania
zawartych w niej zasad i regu³. Je¿eli maj¹ zostaæ opracowane bezwzglêdnie
wi¹¿¹ce ramy prawne dla pañstw stron i maj¹ one zagwarantowaæ skuteczne
wdra¿anie jej postanowieñ, Karta bêdzie musia³a zostaæ wyposa¿ona we
w³asne, odpowiednie i skuteczne mechanizmy nadzoru.

Zdaniem Zgromadzenia Parlamentarnego Europejska Karta Wiêzienna
bêdzie w³aœciwym rozwi¹zaniem, o ile zostanie skierowana nie tylko do 462

pañstw cz³onkowskich Rady Europy, ale równie¿ do pañstw spoza Rady
Europy oraz innych organizacji, takich jak Unia Europejska. Zgromadzenie
ubolewa nad faktem, i¿ ¿adne pañstwo spoza Rady Europy nie przyst¹pi³o
jeszcze do Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu Torturom oraz Nie-
ludzkiemu lub Poni¿aj¹cemu Traktowaniu albo Karaniu (ETS Nr 126), choæ
umo¿liwia to Protokó³ Nr 1 (ETS Nr 151).

Pragn¹c promowaæ skuteczne wdro¿enie Rekomendacji nr Rec(2006)2
w sprawie Europejskich Regu³ Wiêziennych w pañstwach cz³onkowskich,
Zgromadzenie zaleca Komitetowi Ministrów:

– niezw³oczne opracowanie dla pañstw cz³onków nowej konwencji,
okreœlaj¹cej szczegó³owe i wi¹¿¹ce zasady traktowania wiêŸniów, na pod-
stawie projektu Europejskiej Karty Wiêziennej za³¹czonej do raportu, która
doprowadzi³a do uchwalenia niniejszej rekomendacji (dokument 10922);

– zaanga¿owania Unii Europejskiej w przygotowanie projektu kon-
wencji na szczeblu miêdzyrz¹dowym za poœrednictwem Parlamentu Euro-
pejskiego i Komisji Europejskiej;

– wzmocnienie roli Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludz-
kiemu lub Poni¿aj¹cemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), w szczególnoœci
poprzez udzielenie mu mandatu ogólnego do nadzorowania sytuacji w za-
k³adach karnych i aresztach œledczych oraz poszanowania praw osób pozba-
wionych wolnoœci;

– rozwa¿enie propozycji utworzenia we wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹
europejskiego obserwatorium wiêziennictwa, którego zadaniem bêdzie mo-
nitorowanie sytuacji w europejskich wiêzieniach i aresztach œledczych i które
bêdzie kontynuowa³o cele i zadania istniej¹cej struktury Rady Europy, CPT,
wspomagaj¹c misjê tego organu.
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Ponadto Zgromadzenie zachêca Komitet Ministrów do aktywnego pro-
mowania ratyfikacji Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu Torturom oraz
Nieludzkiemu lub Poni¿aj¹cemu Traktowaniu i Karaniu przez pañstwa
spoza Rady Europy.

W dokumencie tym Zgromadzenie wzywa ponadto Radê Europy do:
– aktywnego i bezzw³ocznego implementowania Rekomendacji Komi-

tetu Ministrów nr Rec(2006)2 w sprawie Europejskich Regu³ Wiêziennych;
– przyjêcia i implementowania krajowych programów zmierzaj¹cych do

poprawienia warunków w instytucjach penitencjarnych, opartych na za-
sadach wymienionych w Europejskich Regu³ach Wiêziennych;

– wzmocnienia, na szczeblu krajowym, kluczowej roli rzecznika oraz
misji parlamentarzystów polegaj¹cej na przeprowadzaniu kontroli w wiê-
zieniach i aresztach œledczych w celu skutecznego stosowania Europejskich
Regu³ Wiêziennych oraz przysz³ej karty wiêziennej.

Wydaje siê, i¿ na obecnym etapie brak jest realnych mo¿liwoœci, by
w krótkim czasie opracowaæ tekst konwencji Europejskiej Karty Wiêziennej
uwzglêdniaj¹cy za³o¿enia przedstawione w rezolucji a mo¿liwe do zaak-
ceptowania nie tylko przez krêgi Unii Europejskiej, ale tak¿e wszystkie 47
pañstw Rady Europy oraz pañstwa spoza Rady Europy. Kartê pomyœlano
jako dokument bezwzglêdnie wi¹¿¹cy i narzucaj¹cy wysokie standardy,
tak¿e materialne, w traktowaniu osób pozbawionych wolnoœci oraz za-
wieraj¹cy mechanizmy skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem jej posta-
nowieñ. Nie jest ona dokumentem mo¿liwym do zaakceptowania przez
kraje nieprzygotowane do przyjêcia tych daleko id¹cych, a co wa¿niejsze
wi¹¿¹cych zobowi¹zañ co do traktowania osób pozbawionych wolnoœci.
Natomiast w dniu 11 stycznia 2006 r. wesz³y w ¿ycie nowe Europejskie
Regu³y Wiêzienne, które ustanowi³y nowe zalecenia Komitetu Ministrów
Rady Europy dla pañstw w zakresie standardów wykonywania kary pozba-
wienia wolnoœci.

Europejskie Regu³y Wiêzienne z 2006 r. nie s¹ tylko poprawion¹ wersj¹
poprzednich regulacji miêdzynarodowych. Zawieraj¹ now¹ filozofiê wyko-
nywania kary pozbawienia wolnoœci i dlatego ich znaczenie daleko wykracza
poza w¹sko pojêt¹ politykê penitencjarn¹.

Wczeœniejsze dokumenty miêdzynarodowe mia³y inne podejœcie do tej
kary. Nie kwestionowa³y jej istoty ani potrzeby jej stosowania. Wzorcowe
Regu³y Minimalne Postêpowania z WiêŸniami uchwalone w 1955 r. przez
I Kongres Narodów Zjednoczonych w sprawie Przestêpczoœci i Postêpo-
wania z Przestêpcami precyzowa³y, co jest dopuszczalne jako pewne mini-
mum w postêpowaniu z osobami pozbawionymi wolnoœci. Wskazywa³y,
jakie minimalne warunki musz¹ byæ zapewnione osobom uwiêzionym, by
zapewniæ im zachowanie tak zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Gene-
ralnie mia³y wyznaczaæ standardy postêpowania wobec uwiêzionych, chro-
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ni¹ce przed niew³aœciwym traktowaniem osoby wykonuj¹ce tê karê. Na-
rzuca³y wizjê, i¿ skazany mimo uwiêzienia ma prawo do poszanowania jego
ludzkiej godnoœci. Europejskie Regu³y Wiêzienne z 1973 r., a szczególnie
z 1987 r.., w istocie stanowi³y regionaln¹, bardziej wymagaj¹c¹ wersje regu³
ONZ. Istnieje szeroko reprezentowany pogl¹d, i¿ katalog praw wiêŸnia
nale¿y tworzyæ w³aœnie w oparciu o Regu³y Minimalne ONZ i Europejskie
Regu³y Wiêzienne. Przewidywane w tych dokumentach regu³y s¹ uzu-
pe³nieniem ogólnych sformu³owañ Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka
z 1948 r., Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
z 1966 r. i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podsta-
wowych Wolnoœci z 1950 r. Dokumenty europejskie podnosi³y zatem god-
noœæ wiêŸnia do rangi podstawowej zasady wykonywania kary pozbawienia
wolnoœci i narzuca³y wysokie standardy jej realizacji, ale tak¿e nie kwestio-
nowa³y zasadnoœci stosowania kary pozbawienia wolnoœci, choæ zdecy-
dowanie nie by³y do niej nastawione euforycznie. W Europejskich Regu³ach
Wiêziennych z 2006 r. nie tylko od strony aksjologicznej, ale tak¿e pod
wzglêdem semantycznym potraktowano problematykê wykonywania kary
pozbawienia wolnoœci odmiennie od wczeœniejszych dokumentów. Czerpi¹c
z dorobku idei zawartych we wczeœniejszych regu³ach i doœwiadczeniach
praktyki, zmodyfikowano nastawienie, odchodz¹c od nierealnych ocze-
kiwañ stawianych karze pozbawienia wolnoœci, formu³uj¹c jednoczeœnie
nowe przes³anie. W Europejskich Regu³ach Wiêziennych z 2006 r. – na
obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego – karê wiêzienia przyjêto do
wiadomoœci, ale równoczeœnie przyznano wprost, i¿ kara pozbawienia wol-
noœci szkodzi, a zatem jej wykonanie powinno odbywaæ siê w sposób, który
minimalizuje szkody, od pocz¹tku s³u¿¹c spo³ecznej integracji skazanego.

Z punktu widzenia pañstw cz³onkowskich Rady Europy jak i pañstw
spoza Rady Europy Europejskie Regu³y Wiêzienne s¹ ³atwiejsze do zaak-
ceptowania, gdy¿ s¹ zaleceniami, które mog¹ byæ wdra¿ane przez po-
szczególne pañstwa stopniowo i nie rodz¹ konkretnych zobowi¹zañ ju¿
w chwili ich przyjêcia. Zakreœlaj¹ one kierunki reformy systemów peni-
tencjarnych, ale przyjêta formu³a zaleceñ powoduje, i¿ pañstwa akceptuj¹ce
co do zasady ich zapisy, a buduj¹ce dopiero systemy demokratyczne albo
maj¹ce trudnoœci materialne, maj¹ czas na ich implementacjê do krajowego
porz¹dku prawnego.

Jerzy Migda³
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WOJCIECH GÓRALSKI, EDWARD GÓRECKI, JÓZEF KRUKOWSKI, JÓZEF

KRZYWDA, PIOTR MAJER, BRONIS£AW W. ZUBERT

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Ksiêga IV. Uœwiêcaj¹ce zadanie

Koœcio³a, t. III, cz. 2, red. Józef Krukowski
Wydawnictwo Pallotinum, Poznañ 2011, ss. 490.

W obecnym roku kalendarzowym ukaza³a siê kolejna, ju¿ pi¹ta czêœæ
Komentarza do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. wydawana pod
redakcj¹ naukow¹ ks. prof. zw. dr hab. Józefa Krukowskiego przez po-
znañskie wydawnictwo „Pallottinum”.

W tomie III/2 omawia siê 420 kanonów, które zosta³y umieszczone
w ksiêdze zatytu³owanej Uœwiêcaj¹ce zadanie Koœcio³a. Nawi¹zuj¹ one do
dorobku Soboru Watykañskiego II, który pouczy³, ¿e Koœció³ wype³nia
w imieniu Chrystusa, od samego pocz¹tku swego istnienia, w sposób nie-
przerwany, powierzon¹ mu misjê pastersk¹ wzglêdem ludzi w formie trzech
integralnie zwi¹zanych ze sob¹ zadañ: nauczania, uœwiêcania i rz¹dzenia.
Tytu³ czwartej ksiêgi obowi¹zuj¹cego Kodeksu jest zupe³nie nowy. W Codex
Iuris Canonici z 1917 r., który wprowadzi³ podzia³ opieraj¹cy siê na rzymskiej
triadzie „personae – osoby, res – rzeczy, actiones – dzia³ania, skargi”, paralelny
materia³ opatrzono nazw¹ „De rebus – o rzeczach”.

Autorami poszczególnych fragmentów recenzowanej pozycji s¹ wybitni
polscy profesorowie prawa kanonicznego: ks. prof. zw. dr hab. Wojciech
Góralski z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, ks. prof.
zw. dr hab. Edward Górecki z Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we
Wroc³awiu i Papieskiego Wydzia³u Teologicznego w O³omuñcu, ks. prof. zw.
dr hab. Józef Krukowski i ks. prof. zw. dr hab. Bronis³aw W. Zubert OFM
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II, ks. prof. zw. dr hab.
Józef Krzywda CM i ks. dr hab. Piotr Majer z Papieskiego Uniwersytetu Jana
Paw³a II w Krakowie.

Komentarz sk³ada siê z wprowadzenia i trzech zasadniczych czêœci.
Pierwsza dzieli siê na siedem tytu³ów, druga na piêæ, natomiast trzecia
zawiera dwa tytu³y. Analizowane s¹ kolejne kanony kodeksowe (zacyto-
wane najpierw w jêzyku ³aciñskim), z podaniem ich t³umaczenia, wspartego
solidnym komentarzem. Recenzowana pozycja zosta³a poprzedzona wy-
kazem skrótów. Wieñcz¹ j¹ zestawienie literatury przedmiotowej, nota
o autorach oraz dwa spisy treœci, w jêzyku polskim i ³aciñskim.



Zadanie uœwiêcania, jak zauwa¿aj¹ we wprowadzeniu J. Krukowski
i J. Krzywda, mo¿e byæ rozpatrywane z ró¿nych perspektyw, a przede
wszystkim: teologicznej, pastoralnej, liturgicznej i prawnej. W pierwszej
kolejnoœci stanowi ono przedmiot zainteresowañ teologii dogmatycznej
i moralnej, gdy¿ opiera siê na prawdach objawionych i ukazuje ich konse-
kwencje, bêd¹ce podstaw¹ dla norm prawnych. Zadanie to nie jest po-
zbawione licznych odniesieñ pastoralnych. Regulacje prawne w Koœciele
odnosz¹ siê bowiem do takich dóbr duchowych, jak: s³owo Bo¿e, sakramenty
i wspólnota hierarchiczna, w której wyra¿a siê i realizuje dzia³alnoœæ pasto-
ralna Koœcio³a.

Realizacja misji uœwiêcaj¹cej ma œcis³y zwi¹zek z liturgi¹, która zajmuje
siê regulowaniem publicznego sprawowania kultu Bo¿ego. Odnosi siê ona
równie¿ do œrodków pozaliturgicznych, wœród których wylicza siê modlitwy
koœcielne i osobiste praktyki pokutne wi¹¿¹ce siê z pobo¿noœci¹ ludow¹.
Materia³ normatywny zawarty w ksiêdze czwartej reguluje czynnoœci litur-
giczne, ale nie obejmuje ca³ego prawa liturgicznego. Nale¿y pojmowaæ go
jako selektywny zbiór przepisów dotycz¹cych sprawowania sakramentów
i innych aktów kultu Bo¿ego w Koœciele katolickim obrz¹dku ³aciñskiego.

Pierwsza czêœæ komentarza podejmuje zagadnienia zwi¹zane z pro-
blematyk¹ œwiêtych sakramentów. Przed przyst¹pieniem do omówienia
poszczególnych sakramentów zwrócono uwagê na dziewiêæ kanonów, które
zawieraj¹ podstawowe i kluczowe pojêcia oraz wspólne elementy, odno-
sz¹ce siê w sposób szczególny do wszystkich lub do niektórych sakra-
mentów. Po przypomnieniu o tym, ¿e Sobór Watykañski II nie podj¹³ próby
zdefiniowania sakramentów, w tytule pierwszym J. Krzywda omówi³ kwes-
tie dotycz¹ce chrztu œwiêtego, takie jak: udzielanie chrztu, szafarz chrztu,
przyjmuj¹cy chrzest, chrzestny, stwierdzenie i zapisanie przyjêtego chrztu.
W kolejnym tytule wyjaœni³ przepisy odnosz¹ce siê do sprawowania sakra-
mentu bierzmowania, szafarza, przyjmuj¹cego bierzmowanie, œwiadków, do
stwierdzenia i zapisania bierzmowania. W tytule trzecim E. Górecki wskaza³,
¿e Najœwiêtsza Eucharystia jest najbardziej czcigodnym sakramentem i cen-
trum ¿ycia chrzeœcijañskiego. Po wyjaœnieniu podstawowych pojêæ, rozdzia³
pierwszy poœwiêci³ przepisom dotycz¹cym sprawowania Eucharystii, oma-
wiaj¹c w czterech kolejnych artyku³ach takie zagadnienia, jak: szafarz Eu-
charystii, uczestnictwo w Eucharystii, jej obrzêdy i ceremonie, czas i miejsce
jej sprawowania. W kolejnym rozdziale zwróci³ uwagê na kanony dotycz¹ce
przechowywania i kultu eucharystycznego. W rozdziale trzecim przedstawi³
kwestie odnosz¹ce siê do stypendiów mszalnych. W nastêpnym tytule
J. Krukowski przedstawi³ definicjê doktrynaln¹ sakramentu pokuty oraz
omówi³ kanony okreœlaj¹ce sposoby, w³adzê sprawowania tego sakramentu
i osobê penitenta. W koñcowej czêœci wyjaœni³ przepisy traktuj¹ce o od-
pustach. W tytule pi¹tym B. W. Zubert omówi³ sakrament namaszczenia
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chorych. Po podkreœleniu chrystologicznego i eklezjalnego charakteru as-
pektu tego sakramentu, przeanalizowa³ normy okreœlaj¹ce jego sprawo-
wanie, osobê szafarza i tych, którym nale¿y udzieliæ namaszczenia. W tytule
szóstym, który zosta³ oznaczony terminem „œwiêcenia”, J. Krukowski wyjaœ-
ni³ zagadnienia odnosz¹ce siê do kap³añstwa hierarchicznego. Po przedsta-
wieniu kanonów wstêpnych, w trzech rozdzia³ach omówi³ kanony doty-
cz¹ce udzielania tego sakramentu, jego szafarza, kandydatów do œwiêceñ,
zapisania i œwiadectwa œwiêceñ. Ostatni tytu³ zosta³ opracowany przez
trzech autorów. Omówiono w nim kwestie dotycz¹ce sakramentu ma³¿eñ-
stwa, wskazuj¹c, ¿e rozwa¿any materia³ sk³ada siê z oœmiu kanonów wpro-
wadzaj¹cych oraz z dziesiêciu rozdzia³ów, które zosta³y poœwiêcone pas-
terskiej trosce i czynnoœciom poprzedzaj¹cym zawarcie ma³¿eñstwa,
przeszkodom zrywaj¹cym w ogólnoœci, poszczególnym przeszkodom zry-
waj¹cym, zgodzie ma³¿eñskiej, formie zawarcia ma³¿eñstwa, ma³¿eñstwom
mieszanym, ma³¿eñstwom zawieranym tajnie, skutkom ma³¿eñstwa, roz-
³¹czeniu ma³¿onków i uwa¿nieniu ma³¿eñstwa. Cztery pierwsze rozdzia³y
opracowa³ W. Góralski. Kwestiami dotycz¹cymi formy zawarcia ma³¿eñstwa,
ma³¿eñstw mieszanych, ma³¿eñstw zawieranych tajnie oraz skutków
ma³¿eñstwa zaj¹³ siê J. Krukowski. Natomiast uwa¿nienie ma³¿eñstwa, czyli
konwalidacjê, omówi³ w dziesi¹tym rozdziale W. Góralski.

W drugiej czêœci recenzowanej pozycji P. Majer zwróci³ uwagê na normy
prawne odnosz¹ce siê do tych aktów kultu, które nie s¹ sakramentami. Do
„pozosta³ych aktów kultu Bo¿ego” nale¿¹: sakramentalia, Liturgia godzin,
pogrzeb koœcielny, kult œwiêtych obrazów i relikwii, œlub i przysiêga. Autor
rozwa¿anego fragmentu wskaza³, ¿e nowy uk³ad materia³u w Kodeksie Jana
Paw³a II ró¿ni siê od systematyki przyjêtej w Codex Iuris Canonici z 1917 r.,
gdzie tytu³ poœwiêcony sakramentaliom wchodzi³ w sk³ad pierwszej czêœci
(De Sacramentis) trzeciej ksiêgi, normy odnosz¹ce siê do pogrzebu nale¿a³y do
czêœci drugiej (De locis et temporibus sacris), a pozosta³e do³¹czono do trzeciej
czêœci (De cultu divino), razem z innymi przepisami dotycz¹cymi np. kultu
Eucharystii. Nie wszystkie akty kultu religijnego bêd¹ce przedmiotem czêœci
ksiêgi czwartej obowi¹zuj¹cego Kodeksu nale¿¹ w sensie œcis³ym do czyn-
noœci liturgicznych. Wszystkie jednak przynale¿¹ do uœwiêcaj¹cego zadania,
bêd¹c „innymi œrodkami”, poprzez które Koœció³ realizuje munus san-
ctificandi. Wed³ug P. Majera tytu³ Pozosta³e akty kultu Bo¿ego zdaje siê sugero-
waæ, ¿e druga czêœæ czwartej ksiêgi reguluje wszystkie czynnoœci kultu ró¿ne
od sakramentów, ale nie ma ona charakteru ekskluzywnego, gdy¿ istniej¹
inne akty czci Bo¿ej, wobec których poprzestaje tylko na ogólnym sformu³o-
waniu, odsy³aj¹c domyœlnie do norm zawartych w ksiêgach liturgicznych
i w innych dokumentach. Do takich aktów kultu nale¿¹ np. procesje,
nabo¿eñstwa i modlitwy, pielgrzymki, muzyka i œpiew koœcielny.
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W trzeciej czêœci komentarza J. Krukowski omówi³ najpierw kanony
zawieraj¹ce wprowadzenie do ca³ego zespo³u norm o miejscach œwiêtych,
a nastêpnie piêæ rozdzia³ów, których regulacje dotycz¹: koœcio³ów, kaplic
publicznych i kaplic prywatnych, sanktuariów, o³tarzy i cmentarzy. W tytule
Czasy œwiête wyjaœni³, ¿e ca³y rok koœcielny jest poœwiêcony kultowi Bo¿emu
i uœwiêcaniu wiernych. Przypomnia³ równie¿, i¿ ustawodawca wyraŸnie
ustali³ w nim niektóre dni jako czasy œwiête (tempora sacra), ³¹cz¹c z nimi
okreœlone obowi¹zki i uprawnienia, aby wierni mogli owocniej –
wewnêtrznie i zewnêtrznie – oddaæ czeœæ Bogu i aby by³y one im pomoc¹
w uœwiêcaniu siê. W ramach tytu³u drugiego wskaza³ dwa rodzaje czasów
œwiêtych: dni œwi¹teczne, w które Koœció³ celebruje tajemnicê zbawienia oraz
dni pokuty, w które wierni powinni zatroszczyæ siê o zachowanie ³¹cznoœci
z Bogiem przez wstrzymanie siê od spo¿ywania pokarmów miêsnych lub
przez wykonywanie uczynków mi³oœci i pobo¿noœci.

Reasumuj¹c nale¿y zauwa¿yæ, ¿e autorzy poszczególnych fragmentów
recenzowanej pozycji trzymaj¹ siê klasycznego schematu: cytowanie ka-
nonu w jêzyku ³aciñskim, jego t³umaczenie na polski oraz komentarz.
Komentarze s¹ zasadniczo dosyæ rozbudowane, nierzadko przytacza siê
w nich ró¿ne dokumenty Stolicy Apostolskiej wydane ju¿ po promulgacji
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Komentarz jest bardzo wartoœciow¹ pozycj¹ w polskiej literaturze kano-
nistycznej. Zosta³ solidnie przygotowany, staj¹c siê nieodzownym „ele-
mentem wyposa¿enia” ka¿dej biblioteki osoby, która interesuje siê prawem
kanonicznym zawodowo lub nawet hobbystycznie. Z niecierpliwoœci¹ na-
le¿y oczekiwaæ na kolejne tomy tego ambitnego i niezwykle potrzebnego
dzie³a w naszym kraju.

ks. Grzegorz Delmanowicz
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MAGDALENA PYTER

Oswald Balzer i lwowska szko³a historycznoprawna

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II, Lublin
2010, ss. 408.

Nak³adem Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Paw³a II ukaza³a siê monografia Oswald Balzer i lwowska szko³a historyczno-
prawna autorstwa dr Ma³gorzaty Pyter – adiunkta w Katedrze Historii Prawa
na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej
Woli1. Ju¿ we wstêpie niniejszej rozprawy autorka podnios³a, i¿ na pulpit
badañ wziê³a dwa sprzê¿one zagadnienia tj. dzia³alnoœæ Oswalda Balzera
(1858-1933) oraz lwowskiej szko³y historycznoprawnej2.

Na recenzowane opracowanie sk³ada siê: wstêp (s. 5-30), piêæ rozdzia³ów
(s. 31-343), zakoñczenie (s. 345-355), bibliografia (s. 357-394), indeks osobowy
(395-403) oraz spis treœci (s. 405-406). Wstêp jest merytorycznie poprawny
i wystarczaj¹co zapoznaje czytelnika z problemami bêd¹cymi przedmiotem
refleksji naukowej, aczkolwiek jest doœæ obszerny (zawiera 25 stron) i wydaje

1 Zob. publikacje M. Pyter: Dzia³alnoœæ dydaktyczna prof. Oswalda Balzera, „Rocznik Nauk
Prawnych” 2008, z. 18, s. 95-101; G³ówne kierunki badañ lwowskiej szko³y historii prawa koœcielnego,
„Prawo – Administracja – Koœció³” 2004, z. 4, s. 177-199; Lwowska szko³a historii prawa koœcielnego,
„Roczniki Teologiczne KUL” 2002, z. 4, s. 107-128; Prawo kanoniczne na Uniwersytecie Jana Ka-
zimierza we Lwowie w latach 1918-1939, „Rocznik Nauk Prawnych KUL” 2000, z. 1, s. 5-36; Swoboda
nauczania prawa na uniwersytetach galicyjskich na prze³omie, XIX i XX w., [w:] M. Pyter (red.), Studia
prawnicze a rzeczywistoœæ zawodowa, Lublin 2009, s. 31-47; Wk³ad Oswalda Balzera w powstanie
i funkcjonowanie Katedry historii prawa polskiego na Uniwersytecie we Lwowie, „Nasza Przesz³oœæ”
2008, nr 110, s. 313-327; W³adys³aw Abraham – historyk prawa koœcielnego, „Czasopismo Praw-
no-Historyczne” 2006, z. 2, s. 305-319.

2 Z licznych prac Oswalda Mariana Balzera warto wymieniæ m.in.: Genealogia Piastów,
Kraków 1895; Geneza Trybuna³u Koronnego, Warszawa 1886; Hipoteka w dawnym ustawodawstwie
polskim, Lwów 1888; Historia ustroju Polski. Skrypt wyk³adów uniwersyteckich, Lwów 1896; Królestwo
Polskie, t. 1-3, Lwów 1919; Nauka uniwersytecka a kolejnoœæ studiów w uniwersyteckiej nauce prawa,
Warszawa 1921; O Morskie Oko. Wywód praw polskich przed s¹dem polubownym w Grazu, Lwów 1906;
O nastêpstwie tronu w Polsce, Lwów 1897; Rewizja teorii o pierwotnym osadnictwie w Polsce, „Kwar-
talnik Historyczny” 1898, z. 1, s. 21-32; Skarbiec i Archiwum koronne w dobie przedjagielloñskiej,
Lwów 1917; Studium o Kad³ubku, cz. 1–2, [w:] tego¿, Pisma poœmiertne, t. I-II Lwów 1934–1935;
Walka o tron krakowski, Kraków 1894; W obronie historiografii naszej, [w:] M. Serajski (oprac.),
Historycy o historii, t. I, Warszawa 1963, s. 370-377; W sprawie reformy nauki prawa w uniwersytetach
polskich, „Przegl¹d Prawa i Administracji” 1919, nr 46, s. 1-14; W sprawie zamierzonego wydawnictwa
Corpus iuris Polonici mediaevi, „Kwartalnik Historyczny” 1891, nr 5, s. 49-82; Z zagadnieñ ustrojo-
wych Polski, Warszawa 1985 [reedycja wyd. z 1915 r.].



siê, i¿ zbyt szeroko podejmuje w¹tki nie do koñca konieczne do zamiesz-
czenia we wstêpie.

Pierwszy rozdzia³ pracy nosi tytu³ Warunki zewnêtrzne rozwoju i funk-
cjonowania szko³y. W rozdziale tym zaprezentowano czynniki, które wp³ynê³y
na rozwój oraz dzia³alnoœæ lwowskiej szko³y historycznoprawnej. W szcze-
gólnoœci wyodrêbniono nastêpuj¹ce podrozdzia³y: Oddzia³ywanie
historiografii prawniczej w XIX i XX w. na lwowskie œrodowisko historycznoprawne;
Zmiany ustrojowo-prawne w monarchii habsburskiej i ich wp³yw na powstanie
szko³y; Organizacja Uniwersytetu Lwowskiego oraz Wydzia³u Prawa jako miejsc
rozwoju i dzia³ania szko³y. W rozdziale tym podkreœlono, ¿e dla nauki istotna
by³a repolonizacja uniwersytetu i studiów prawniczych, co mia³o miejsce
w latach 1878-1882. W tej sytuacji powo³ana w 1887 r. Katedra Historii Prawa,
z któr¹ nale¿y wi¹zaæ pocz¹tki szko³y, mog³a funkcjonowaæ ju¿ w zde-
cydowanie bardziej wolnoœciowych warunkach.

Drugi rozdzia³ zatytu³owano Rola Oswalda Balzera w procesie tworzenia
szko³y. Bez w¹tpienia profesor O. Balzer by³ kreatorem œrodowiska lwow-
skich historyków prawa, st¹d te¿ szczególne zainteresowanie Autorki w re-
cenzowanej pracy jego sylwetk¹ oraz dzia³alnoœci¹ dydaktyczn¹ i naukow¹.
Jako swoich mentorów sam O. Balzer wskazywa³ Micha³a Bobrzyñskiego
i Ksawerego Liskego. Analogicznie do pierwszego rozdzia³u, w drugim
równie¿ wydzielono mniejsze jednostki. Pierwszy podrozdzia³ zatytu³o-
wano Oswald Balzer i jego pogl¹dy na istotê i funkcjonowanie nauki. Za uzasad-
nione nale¿y uznaæ przedstawienie œrodowiska rodzinnego, szkolnego, uni-
wersyteckiego oraz zapatrywañ spo³ecznych i politycznych bohatera
dysertacji. Autorka opisa³a równie¿ pogl¹dy O Balzera na kwestie szeroko
rozumianej nauki. O Balzer wielokrotnie podkreœla³, ¿e s³u¿ba dla nauki
stanowi równoczeœnie s³u¿bê dla narodu. Pozosta³e podrozdzia³y tej czêœci
to: Wk³ad Oswalda Balzera w powstanie Katedry Historii Prawa Polskiego oraz
Oswald Balzer jako kierownik seminarium naukowego.

Rozdzia³ trzeci pracy zatytu³owano Lwowskie œrodowisko historycznopraw-
ne. Mówi¹c o lwowskim œrodowisku historycznoprawnym, trzeba mieæ na
uwadze grupê uczniów Oswalda Balzera oraz grono jego wspó³pracow-
ników. W pracy przywo³ano sylwetki: Przemys³awa D¹bkowskiego, Lud-
wika Ehrlicha, Zbigniewa Pazdro, W³adys³awa Semkowicza, Tadeusza Silnic-
kiego, Alojzego Winiarza, Leona Halbana, Micha³a Wyszyñskiego, Jana
Loho-Sobolewskiego, Jana Adamusa, Wojciecha Hejnosza, Zygmunta Woj-
ciechowskiego, Zdzis³awa Dêbickiego, Karola Maleczyñskiego oraz jedynej
kobiety w tym zespole – Heleny Polaczkówny. Oprócz tej grupy wyró¿niono
osoby, z którymi Balzer by³ zwi¹zany z racji pracy wykonywanej na uni-
wersytecie oraz wspólnych zainteresowañ badawczych, co najczêœciej prze-
k³ada³o siê na relacje przyjacielskie. Do tego grona nale¿eli m.in.: W³adys³aw
Abraham, Ernest Till, Marceli Chlamtacz czy Leon Piniñski. Wszyscy oni
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uczestniczyli w seminariach naukowych O Balzera, a nastêpnie konty-
nuowali dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ i naukow¹. Osobowoœæ lwowskiego uczo-
nego ukszta³towa³a ich jako póŸniejszych przedstawicieli nauki.

Czwarty rozdzia³ rozprawy Autorka zatytu³owa³a Dzia³alnoœæ naukowa
szko³y. Mówi¹c o naukowej aktywnoœci lwowskiej szko³y historycznopraw-
nej, ze wzglêdu na charakter tego rozdzia³u, zdecydowano siê wprowadziæ
w jego strukturze dodatkowe jednostki podzia³u. Pierwszy podrozdzia³
podzielono zgodnie z nurtami badawczymi na nastêpuj¹ce zagadnienia:
Badania nad histori¹ praw s³owiañskich i pocz¹tkami pañstwa polskiego, Historiê
ustroju i prawa s¹dowego dawnej Polski oraz Przyczyny upadku pañstwa polskiego.
Drugi podrozdzia³ zosta³ zatytu³owany Polemiki z innymi œrodowiskami akade-
mickimi. M. Pyter zwróci³a uwagê czytelników na polemikê, która toczy³a siê
pomiêdzy oœrodkiem akademickim lwowskim i krakowskim. Jej g³ówne
za³o¿enia sprowadza³y siê do prób okreœlenia sposobu i czasu powstania
najwa¿niejszych dla ustroju Polski instytucji. Niemniejsze znaczenie po-
siada³a dyskusja nad przyczynami upadku pañstwa polskiego w XVIII
wieku. Kolejny aspekt naukowej dzia³alnoœci szko³y sprowadza siê do
aktywnoœci edytorskiej (podrozdzia³ trzeci publikacji). Do niew¹tpliwych
zas³ug lwowskiej szko³y historycznoprawnej nale¿y bogata objêtoœciowo
i cenna pod wzglêdem merytorycznym dzia³alnoœæ wydawnicza. Sztan-
darowe okaza³o siê wydawnictwo Corpus Iuris Polonici, które by³o efektem
wspólnej pracy uczniów O. Balzera.

Ostatni rozdzia³ pracy zatytu³owano Inne formy aktywnoœci szko³y. Autor-
ka skupi³a siê w nim na dzia³aniach przedstawicieli szko³y, które w luŸny
sposób by³y zwi¹zane z zagadnieniami naukowymi, jak równie¿ ukazywa³y
aktywnoœæ spo³eczn¹ tego œrodowiska. Dla przyk³adu pozwólmy sobie przy-
pomnieæ wa¿n¹ i g³oœn¹ sprawê tzw. obrony praw do Morskiego Oka.
Pozytywne rozstrzygniêcie problemu dotycz¹cego terytoriów nale¿¹cych do
polskiego spo³eczeñstwa spowodowa³o, ¿e O. Balzer zyska³ miano bohatera
narodowego.

Poszczególne rozdzia³y publikacji finalizuj¹ krótkie podsumowania, zaœ
ca³oœæ rozprawy – zakoñczenie. Do pracy zosta³ do³¹czony wykaz biblio-
grafii. W zakoñczeniu Autorka podkreœla, i¿ „zasadna bowiem wydaje siê
teza, ¿e mimo up³ywu niemal oœmiu dekad od œmierci Balzera, badania
przeprowadzone przez niego i jego uczniów s¹ – przynajmniej w czêœci –
aktualne. Nawet jeœli w jakichœ czêœciach – w œwietle wspó³czesnej nauki – s¹
anachroniczne, to bywaj¹ przywo³ywane, jako przyk³ad pionierskich badañ.
Za³o¿enia szko³y Oswalda Balzera – pomimo pewnego rozproszenia – trwaj¹
zapewne w kolejnych pokoleniach historyków prawa. [...] Na uwagê zas³u-
guje natomiast trend kilku ostatnich lat, zgodnie z którym wzrasta zain-
teresowanie oœrodkiem lwowskim. Œwiadczy o tym coraz wiêksza liczba
publikacji. Warto eksplorowaæ zasoby lwowskich archiwów i bibliotek, po-

Recenzje 289



niewa¿ zawieraj¹ coraz bardziej nikn¹ce dowody œwiadcz¹ce o sile polskiej
nauki i jej luminarzach” (s. 355).

Rozprawa Oswald Balzer i lwowska szko³a historycznoprawna jest ujêciem
nowym, pionierskim. Z treœci i zakresu materia³u Ÿród³owego wynika, ¿e jest
to opracowanie rzetelne, wykonane z nastawieniem, aby niczego nie uroniæ
z bogatego zespo³u informacji, jakie zosta³y zawarte w tym¿e materiale
Ÿród³owym. Stwierdziæ nawet nale¿y, ¿e autorka zebra³a owe informacje
z rzucaj¹c¹ siê w oczy dok³adnoœci¹ i stara³a siê je wykorzystaæ w tekœcie
w sposób pe³ny, niemal detaliczny. Tê solidnoœæ kwerendy Ÿród³owej i dba-
³oœæ o pe³ne przedstawienie dzia³alnoœci lwowskiej szko³y historycznopraw-
nej nale¿y mocno podkreœliæ. Pomimo drobnych potkniêæ (b³êdy literowe
np. jest £abuda, a powinno byæ Labuda, s. 383) – publikacja charakteryzuje
siê du¿¹ doz¹ edytorskiego profesjonalizmu. Na pozytywne podkreœlenie
zas³uguje fakt pos³ugiwania siê w pracy bogatym i dobrze opanowanym
warsztatem przypisów, cytatów i not wyjaœniaj¹cych trudniejsze kwestie.

Nie sposób w krótkiej recenzji przedstawiæ ca³oœci rozleg³ych i wnikli-
wych rozwa¿añ wokó³ lwowskiej szko³y historycznoprawnej. Przedstawione
wa¿niejsze ustalenia recenzowanej publikacji stanowi¹ jednoczeœnie œwia-
dectwo bogactwa i wagi stawianych w niej pytañ oraz udzielanych na nie
odpowiedzi. Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ recenzowana monografia
stanowi wartoœciow¹ pozycjê dla nauki. Praca koresponduje z aktualnymi
potrzebami oraz zawiera istotne wartoœci poznawcze. Cechuje j¹ przej-
rzystoœæ i wysoki poziom wywodu. Jeœli dodaæ do tego, ¿e praca napisana jest
jasno i treœciwie, nie mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, ¿e stanowi ona przyk³ad
wartoœciowej pozycji wydawniczej i jest ze wszech miar godna polecenia.

Artur Lis
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PAWE£ MARZEC, JERZY NIKO£AJEW (red.)
Osoba i dzie³o Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Studium wybranych problemów

Wydzia³ Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Tomaszów
Lubelski-Lublin 2009, ss. 408.

Nak³adem Wydzia³u Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II ukaza³ siê zbiór arty-
ku³ów o charakterze interdyscyplinarnym na temat bogactwa myœli, nauki
i wskazañ Jana Paw³a II odnosz¹cych siê do wspó³czesnego œwiata, Koœcio³a
katolickiego, Polski i ka¿dej osoby ludzkiej. Jak zaznaczaj¹ redaktorzy „dzie-
³o stanowi próbê zarysu wielkoœci nauczania przez zasygnalizowanie nie-
których problemów sakralnych i œwieckich” (s. 9), a jego celem „jest próba
ukazania wielkoœci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w odbiorze i odczuciu ludzi
nauki ró¿nych dyscyplin oraz Jego nauczania w kszta³towaniu osobowoœci
cz³owieka w wymiarze ewangelicznym” (s. 10). Omawiane dzie³o wpisuje siê
wiêc w szeroki nurt badañ nad nauczaniem Papie¿a z Polski. W odniesieniu
do tytu³u „wielki”, który czêsto i zasadnie jest dziœ u¿ywany na okreœlenie
Jana Paw³a II, takie próby podjêto ju¿ we W³oszech. Ich efektem jest praca
pt. Il titolo di „Magno” dalla Republica all’Impero al Papato. Giovanni Paolo Magno
(a cura di Maria Pia Baccari e Attilio Mastino, “I Quaderni dell »Archivio
Giuridico«”, vol. 2, Mucchi Editore 2009, pp. XVI+175), która stanowi owoc
dwóch konferencji naukowych zorganizowanych na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu Maria SS. Assunta (LUMSA) w Rzymie i w Desulo (Sardynia).

Zawarte w pracy teksty zosta³y zebrane w piêciu rozdzia³ach. Pierwszy
z nich ma charakter wspomnieniowy, natomiast kolejne poœwiêcono na-
uczaniu i dzia³alnoœci Jana Paw³a II podejmowanym w trosce o prawo
(rozdzia³ II), o godnoœæ (rozdzia³ III), o wychowanie (rozdzia³ IV) oraz
o naród (rozdzia³ V).

Uderzaj¹ce szczeroœci¹, a tak¿e zwracaj¹ce uwagê na g³êbokoœæ prze¿yæ
zwi¹zanych z osobistym spotkaniem z Papie¿em oraz ukazuj¹ce Jego sto-
sunek do wybranych zagadnieñ, s¹ wspomnienia ks. prof. Andrzeja Szostka
– niegdyœ studenta ks. prof. Karola Wojty³y, a póŸniejszego rektora KUL,
ks. Ryszarda Juraka – proboszcza Parafii Œwiêtej Rodziny na Czubach w Lub-
linie i organizatora uroczystoœci spotkania z Janem Paw³em II w 1987 r., Aliny
Rynio – pracownika naukowego na Wydziale Nauk Spo³ecznych KUL, Jacka
Pomiankiewicza – dyrektora Generalnego S³u¿by Wiêziennej i ks. Paw³a
Wojtasa – Naczelnego Kapelana Wiêziennictwa R.P.



Szczególnie godne polecenia prawnikom s¹ artyku³y zamieszczone
w rozdziale drugim, zatytu³owanym W trosce o prawo. Dotycz¹ one nauczania
Jana Paw³a II na temat natury prawa (Ma³gorzata Kuæ), prawa karnego
materialnego (Filip Ciep³y i Damian Szeleszczuk), procedury karnej (Grze-
gorz Gozdór), prawa penitencjarnego (Marek Bielecki), wolnoœci religijnej
wiêŸniów (Jerzy Niko³ajew) oraz prawnych granic badañ biomedycznych
(Ma³gorzata Ga³¹zka). Zagadnienia tu podejmowane posiadaj¹ szczególn¹
wagê nie tylko dla specjalistów z zakresu prawa karnego, ale równie¿ dla
badaczy prawa wyznaniowego, którego sta³ym celem jest przede wszystkim
uwzglêdnienie d¹¿eñ wynikaj¹cych z aspiracji o charakterze religijnym.

Rozdzia³ III, zatytu³owany W trosce o godnoœæ, zawiera inspiruj¹ce prze-
myœlenia na temat filozofii cz³owieka w ujêciu Jana Paw³a II, napisane przez
s. prof. Zofiê Zdybick¹, znan¹ specjalistkê z zakresu filozofii chrzeœcijañskiej
i blisk¹ wspó³pracowniczkê ks. prof. Karola Wojty³y na Wydziale Filozofii
Chrzeœcijañskiej KUL (tak siê wówczas ten wydzia³ nazywa³). Podobny
charakter posiada artyku³ Moniki Badowskiej-Hodyr. Ponadto w tym¿e
rozdziale zamieszczono kilka tekstów dotycz¹cych myœli Jana Paw³a II
odnosz¹cych siê do mêczenników II wojny œwiatowej i ludzi wiêzionych.
Mo¿na uznaæ, i¿ wywody te wi¹¿¹ siê z poszanowaniem godnoœci cz³owieka,
której poœwiêcono ten rozdzia³.

Prezentowana praca zawiera równie¿ zbiór artyku³ów dotycz¹cych
troski o wychowanie w nauczaniu Jana Paw³a II. Teksty zgrupowane w tym
rozdziale zosta³y napisane przez Alinê Rynio, Iwonê Niewiadomsk¹, Mariê
Kardis, Jana Dezyderiusza Pola, Bogdana Nowaka i Jaros³awa Storoniaka.
Poruszono tu zagadnienia osobowego wymiaru wychowania, troski o roz-
wój osoby w ramach zadañ reedukacyjnych s³u¿by wiêziennej, religijnoœci
zatrzymanych i skazanych, duszpasterstwa wiêziennego Koœcio³a grecko-ka-
tolickiego, a tak¿e pojêcia grzechu w Biblii.

Ostatni rozdzia³ pracy zosta³ poœwiêcony trosce Jana Paw³a II o naród.
Na szczególn¹ uwagê w tej czêœci pracy zas³uguj¹ artyku³y Miros³awa
Kalinowskiego (Zasady ¿ycia spo³ecznego w nauczaniu Jana Paw³a II) oraz
Tadeusza Guza (Ideowe przes³anie Jana Pa³a II do Narodu podczas jego wizyty
w Lublinie). Umieszczono tu równie¿ artyku³y dotycz¹ce nauczania Jana
Paw³a II o wiêzi pañstwowej, zasadach ¿ycia spo³ecznego, sprawiedliwoœci
spo³ecznej i roli wartoœci w procesie integracji spo³eczeñstwa oraz omó-
wienia przes³añ Jana Paw³a II podczas jego wizyty w Lublinie (1987 r.)
i podczas ca³ej III pielgrzymki do Ojczyzny. Wszystkie te artyku³y pozwalaj¹
na pog³êbienie rozumienia takich pojêæ, jak patriotyzm i mi³oœæ Ojczyzny.
Pracê zamyka ciekawy artyku³ Kamila Kardasa pt. Wp³yw anomii wartoœci na
proces dezintegracji spo³eczeñstwa œwietle nauczania spo³ecznego Jana Paw³a II.
O wartoœci tej refleksji decyduje m. in. zawarte w nim omówienie nauczania
Jana Paw³a II na temat potrzeby powrotu do chrzeœcijañskich korzeni jedno-

292 Recenzje



cz¹cej siê Europy. Jak pisze Autor, w atmosferze „etycznego permisywizmu
oraz relatywizmu papie¿ wskazuje na potrzebê powrotu do realizacji god-
noœci osoby ludzkiej, jej praw, wartoœci podstawowych, które s¹ uniwersalne
oraz zasad spo³ecznych z nich wyp³ywaj¹cych w ¿yciu spo³ecznym, gospo-
darczym, politycznym oraz miêdzynarodowym” (s. 396-97). Sta³¹ aktualnoœæ
posiada omawiane tu nauczanie Papie¿a na temat stoj¹cych przed Europ¹
zagro¿eñ (jak pog³êbianie siê spo³ecznych i ekonomicznych nierównoœci
zarówno miêdzy poszczególnymi pañstwami, jak i w ich granicach), a tak¿e
wskazanie potrzeby solidarnoœci, która powinna iœæ w parze ze sprawiedli-
woœci¹ owocuj¹ca pokojem spo³ecznym. Autor rzeczowo ukaza³ te¿ rolê
Koœcio³a jako instytucji przypominaj¹cej zjednoczonej Europie potrzebê
wartoœci i zasad etycznych.

Praca zawiera tak¿e krótkie streszczenie w jêzyku angielskim i noty
o autorach. Co wa¿ne, do ka¿dego niemal artyku³u do³¹czony jest wykaz
najnowszej literatury. Natomiast ustosunkowuj¹c siê krytycznie do oma-
wianej publikacji trzeba zwróciæ uwagê na zbyt du¿¹ ró¿norodnoœæ po-
ruszonych w pracy zagadnieñ. Nie mamy do czynienia z monografi¹, a raczej
ze zbiorem artyku³ów o ró¿nej wartoœci naukowej i badawczej. Dzie³o
niew¹tpliwie jest jednak po¿yteczne, a Autorom nale¿¹ siê s³owa uznania za
podjêcie trudu zinterpretowania, a przynajmniej przypomnienia wa¿nych
w¹tków nauczania Jana Paw³a II. Na uznanie zas³uguje równie¿ praca
redaktorów, którzy zdo³ali wszystkie artyku³y, omawiaj¹ce ró¿ne aspekty
papieskiego nauczania, uporz¹dkowaæ w doœæ czytelny i rzeczowy sposób.
Wydanie tej pracy dobrze wpisuje siê w atmosferê szybko rozszerzaj¹cego
siê kultu Jana Paw³a II po beatyfikacji. Dlatego jest godne polecenia nie tylko
prawnikom kanonistom, czy znawcom prawa wyznaniowego, ale tak¿e
szerszemu gronu czytelników w Polsce.

ks. Henryk Misztal
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AKTUALNE PROBLEMY KONTROLI KONSTYTUCYJNOŒCI PRAWA

Konferencja naukowa
Lublin, 12 listopada 2010 r.

W dniu 12 listopada 2010 r. w Lublinie, w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Paw³a II, odby³a siê konferencja naukowa Aktualne problemy
kontroli konstytucyjnoœci prawa. Organizatorem by³ Wydzia³ Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji KUL.

Otwarcia konferencji dokona³ oraz zaproszonych goœci i uczestników
konferencji przywita³ ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL, Prodziekan Wy-
dzia³u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W s³owie wstêp-
nym zwróci³ uwagê na donios³oœæ zarówno spo³eczn¹, jak i teoretyczn¹
tematu konferencji, oraz jego aktualnoœæ. Podkreœli³, i¿ kontrola konsty-
tucyjnoœci prawa stanowi gwarancjê zwierzchnoœci prawa nad polityk¹.

Konferencja zosta³a podzielona na dwie sesje, odbywaj¹ce siê w ramach
jednego dnia. Obradom pierwszej sesji przewodniczy³ dr hab. Andrzej
Herbet prof. KUL, który tak¿e wprowadzi³ w tematykê konferencji. Pod-
kreœli³, ¿e na przyk³adzie problemów konstytucyjnoœci prawa uwidaczniaj¹
siê aktualne problemy wystêpuj¹ce w ca³ym systemie prawa.

Jako pierwszy referat Model polskiego s¹du konstytucyjnego – uwarunko-
wania ustrojowe, kompetencyjne i proceduralne wyg³osi³ dr hab. Dariusz Dudek
prof. KUL. Przedstawi³ w nim genezê i ewolucjê Trybuna³u Konstytucyjnego
(TK), rozpoczynaj¹c od okresu dwudziestolecia miêdzywojennego i koñcz¹c
na czasach wspó³czesnych. Okreœli³ Trybuna³ Konstytucyjny jako zwornik
konstrukcji ca³ego systemu w³adzy publicznej, którego pozycja powinna
opieraæ siê na sile autorytetu, a nie autorytecie si³y. Odnosz¹c siê do potrzeby
reformy TK, prelegent postulowa³ o: zniesienie instytucji zdañ odrêbnych,
jako elementu proceduralnego niesprzyjaj¹cego budowaniu wizerunku bez-
stronnego autorytetu w³adzy publicznej TK; odpolitycznienie wyborów
sêdziów TK i wprowadzenie opiniowania lub wnioskowania kandydatów
przez Krajow¹ Radê S¹downictwa; stworzenie uproszczonej drogi wykony-
wania orzeczeñ, co jednoczeœnie zapobieg³oby praktyce sabota¿u legisla-
cyjnego orzeczeñ; umo¿liwienie, aby s¹d, który jest uczestnikiem postê-
powania, móg³ byæ reprezentowany przez profesjonalnego pe³nomocnika;
zmianê Konstytucji poprzez wskazanie tak¿e TK jako instytucji sprawuj¹cej
wymiar sprawiedliwoœci.



Jako drugi wyst¹pi³ dr Piotr Radziewicz (Instytut Nauk Prawnych PAN)
z referatem Wykonywanie wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego przez prawo-
dawcê. Swoje wyst¹pienie podzieli³ na dwie czêœci: pierwsz¹- poœwiêcon¹
zagadnieniom teoretycznym i drug¹- praktyczn¹, opart¹ na analizie autor-
skiego raportu. Na wstêpie zwróci³ uwagê, ¿e bie¿¹ce wykonywanie orze-
czeñ Trybuna³u Konstytucyjnego ujawnia dysfunkcje i niedoskona³oœci,
choæ ostatnie lata przynios³y w tym zakresie znacz¹c¹ poprawê. Podkreœli³,
¿e wykonywanie orzeczeñ jest obowi¹zkiem prawnym, co zasadniczo ró¿ni
je od inicjowania projektów ustaw s³u¿¹cych prowadzeniu bie¿¹cej polityki
pañstwa. Doda³, ¿e obowi¹zek ten nie jest sprzeczny z zasad¹ swobody
regulacyjnej ustawodawcy, gdy¿ nale¿y rozró¿niæ sposób wykonywania
wyroków od samych wyroków. Wobec braku wyraŸnego okreœlenia pod-
miotu odpowiedzialnego za efekt, jakim jest wejœcie w ¿ycie ustawy wyko-
nuj¹cej orzeczenie s¹du konstytucyjnego, wskaza³ tak¿e podmiot, na którym
ten obowi¹zek powinien spoczywaæ, tj. Radê Ministrów. Powinna ona byæ za
to odpowiedzialna, gdy¿: do jej w³aœciwoœci nale¿¹ (co do zasady) wszystkie
sprawy publiczne o charakterze wewnêtrznym i zagranicznym; dysponuje
odpowiednim zapleczem merytorycznym i prawno-legislacyjnym pozwa-
laj¹cym adekwatnie i terminowo reagowaæ na orzeczenia Trybuna³u Kon-
stytucyjnego; ponosi konstytucyjn¹ odpowiedzialnoœæ za prowadzon¹ poli-
tykê pañstwa i stanowi w zakresie sprawowania polityki oœrodek decyzyjny
pañstwa. Wskaza³ ponadto Senat jako drugi podmiot zajmuj¹cy siê materi¹
wykonawcz¹ na istotn¹ skalê.

Kolejny referent, dr hab. Artur Kuœ prof. KUL zaprezentowa³ temat
Ocena konstytucyjnoœci Traktatu z Lizbony – perspektywa polska. Na wstêpie
podkreœli³, ¿e dla pe³nego przedstawienia polskiego stanowiska nale¿a³oby
uwzglêdniæ wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego odnosz¹cy siê do po³¹czo-
nego wniosku grupy pos³ów na Sejm i grupy senatorów dotycz¹cego Trak-
tatu z Lizbony (TL). Wyrok jednak zostanie og³oszony ju¿ po zakoñczeniu
konferencji, 24 listopada 2010 r. Zwróci³ natomiast uwagê na zapad³e ju¿
orzeczenia S¹du Konstytucyjnego Republiki Czeskiej i niemieckiego Fede-
ralnego Trybuna³u Konstytucyjnego. Podkreœli³, i¿ chocia¿ TL uznano za
zgodny z ustawami zasadniczymi, jednak zakreœlono pewne granice inge-
rencji prawodawstwa unijnego, które nie mo¿e naruszaæ materialnego j¹dra
konstytucji. Stwierdzi³, i¿ orzeczenie polskiego TK nie mo¿e zapaœæ w oder-
waniu od wy¿ej wymienionych orzeczeñ, gdy¿ zauwa¿alna jest pewna
wspó³zale¿noœæ orzeczeñ trybuna³ów konstytucyjnych, uwidoczniona m.in.
w powo³aniu siê przez S¹d Konstytucyjny Republiki Czeskiej na orzeczenie
K 18/04 Trybuna³u Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Odnosz¹c siê
do TL zwróci³ uwagê na dwup³aszczyznowoœæ Traktatu, który z jednej
strony oddzia³uje na organy w³adzy publicznej pañstw cz³onkowskich,
a z drugiej znacznie usprawnia funkcjonowanie organów samej Unii
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Europejskiej. Odnosz¹c siê do polskiego postêpowania przed Trybuna³em
omówi³ zakres wniosków. W zaskar¿onej Deklaracji (nr 17) odnosz¹cej siê do
zasady pierwszeñstwa, podkreœli³, i¿ przedmiotem rozstrzygniêæ TK mog¹ byæ
tylko akty o charakterze normatywnym. Deklaracja ma wprawdzie znaczenie
przy interpretacji Traktatów, ale nie ma charakteru normatywnego.

Obradom drugiej sesji przewodniczy³ dr hab. Artur Kuœ prof. KUL. Jako
pierwszy wyst¹pi³ dr Szymon Paw³owski LLM (Uniwersytet Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego) z referatem Ocena konstytucyjnoœci Traktatu z Lizbony –
perspektywa niemiecka. Prelegent skupi³ siê na omówieniu orzeczenia Fede-
ralnego Trybuna³u Konstytucyjnego (FTK) co do zgodnoœci Traktatu Lizboñ-
skiego (ustaw ratyfikacyjnych TL) z niemieck¹ Ustaw¹ Zasadnicz¹, który
zapad³ 30 czerwca 2009 r. Celem zaprezentowania kontekstu prawnego
wydania orzeczenia przedstawi³ niemieck¹ procedurê ratyfikacji umów miê-
dzynarodowych oraz zakres kontroli konstytucyjnoœci dokonywany przez
Federalny Trybuna³ Konstytucyjny. Przedstawi³ skalê rozstrzygniêcia, pod-
kreœlaj¹c, i¿ przed FTK wniesiono dwa wnioski inicjuj¹ce spór kompe-
tencyjny oraz cztery skargi konstytucyjne. Prelegent przeanalizowa³ struk-
turê orzeczenia. Wymieni³ ponadto zasady konstytucyjne, które mia³yby
zostaæ naruszone, i argumentacjê wnioskodawców.

Kolejnym referentem by³a dr Marzena Laskowska (Instytut Nauk Praw-
nych PAN), która wyst¹pi³a z referatem Kontrola konstytucyjnoœci aktów pochod-
nego prawa europejskiego w œwietle Konstytucji RP i orzecznictwa Trybuna³u
Konstytucyjnego. Referat zosta³ zainspirowany postanowieniem Trybuna³u
Konstytucyjnego z dnia 22 lutego 2010 r. o sygn. akt SK 45/09 dotycz¹cym
wniosku Anny Supronowicz o wstrzymanie wykonania postanowienia S¹du
Okrêgowego, z³o¿onego w zwi¹zku ze skarg¹ konstytucyjn¹ o zbadanie
zgodnoœci rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r.
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeñ s¹dowych oraz ich wyko-
nywania w sprawach cywilnych i handlowych (wniosek ten nie zosta³
uwzglêdniony). Opieraj¹c siê na podziale prawa unijnego na prawo pier-
wotne i prawo pochodne, prelegentka podkreœli³a znaczenie tego podzia³u
ze wzglêdu na mo¿liwoœæ kontroli konstytucyjnoœci aktów prawnych. Pod-
kreœli³a, i¿ nie budzi w¹tpliwoœci mo¿liwoœæ kontroli aktów prawa pierwot-
nego traktowanych jako umowy miêdzynarodowe. Prelegentka nie wy-
kluczy³a tak¿e mo¿liwoœci kontroli konstytucyjnoœci prawa pochodnego.
Stwierdzi³a, i¿ wskazaniem mog³aby staæ siê odpowiedŸ na trzy zagadnienia.
Po pierwsze, czy zakres przedmiotowy kontroli konstytucyjnoœci aktów
prawnych TK jest w sposób wyczerpuj¹cy wskazany w art. 188 pkt 1-3
Konstytucji, czy nale¿a³oby uznaæ, i¿ kontroli podlega ka¿dy akt norma-
tywny, w tym akty normatywne niepochodz¹ce od polskiego ustawodawcy.
Po drugie, czy prawo pochodne mo¿na uznaæ za akty normatywne, sta-
nowi¹ce podstawê do wniesienia skargi konstytucyjnej. Po trzecie, czy
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umowy miêdzynarodowe zawierane przez RP mog¹ ograniczaæ kognicjê
Trybuna³u Konstytucyjnego.

Nastêpnie mgr Kamila Doktór-Bindas (Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Paw³a II) wyg³osi³a referat na temat Kontrola konstytucyjnoœci aktów
pochodnego prawa europejskiego w œwietle orzecznictwa w³oskiego Trybuna³u
Konstytucyjnego. Prelegentka rozpoczê³a od przedstawienia pozycji w³os-
kiego S¹du Konstytucyjnego oraz zakresu jego kognicji. Podkreœli³a, i¿
w³oski S¹d Konstytucyjny (SK) odegra³ szczególn¹ rolê w integracji Repu-
bliki W³oskiej z Uni¹ Europejsk¹, ustalaj¹c system relacji prawa wspólno-
towego do prawa krajowego, okreœlaj¹c granice, jakich prawo wspólnotowe
nie mo¿e przekraczaæ. Pierwszym omówionym orzeczeniem by³a sprawa
Costa przeciwko ENEL, rozpatrywana zarówno przez SK, jak i Europejski
Trybuna³ Sprawiedliwoœci. Nastêpnie odnios³a siê do orzeczenia w sprawie
Frontini, w której SK m.in. wykluczy³ kontrolê konstytucyjnoœci rozpo-
rz¹dzeñ. Nastêpnie omówi³a orzeczenie Società UNIL-IT (Società Ariete),
gdzie SK okreœli³ sposób postêpowania w przypadku sprzecznoœci miêdzy
bezpoœrednio skutecznymi przepisami prawa wspólnotowego a ustaw¹ kra-
jow¹. Prelegentka omówi³a tak¿e orzeczenie w sprawie Granital i Giampaoli.
Podsumowuj¹c podkreœli³a, ¿e nie jest mo¿liwa kontrola prawa pochodnego
bezpoœrednio przez S¹d Konstytucyjny, realna jest natomiast kontrola w ra-
mach pytañ prejudycjalnych, które stanowi³yby impuls i wskazanie ko-
niecznoœci kontroli danego aktu prawnego.

Jako ostatni g³os zabra³ dr hab. Andrzej Herbet prof. KUL przedstawiaj¹c
referat pt. Czasowe aspekty wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego o niezgodnoœci
przepisu z Konstytucj¹ z perspektywy prawa konstytucyjnego i cywilnego. Na
wstêpie stwierdzi³, i¿ sama tematyka czasowych aspektów kontroli kon-
stytucyjnoœci jest bardzo szeroka, w zwi¹zku z czym zakres przedmiotowy
wyst¹pienia ograniczy³ do samej istoty skutku orzeczenia TK. Zwróci³ uwa-
gê, i¿ badañ prawnoporównawczych dotycz¹cych kognicji i pozycji ustro-
jowej europejskich trybuna³ów konstytucyjnych nie mo¿na opieraæ na po-
równaniu poszczególnych instytucji w oderwaniu od ca³okszta³tu regulacji
dotycz¹cych trybuna³ów konstytucyjnych. Wskaza³ te¿, i¿ niew³aœciwym jest
rozró¿nianie skutków obowi¹zywania orzeczeñ na skutek ex tunc i ex nunc,
gdy¿ takie rozró¿nienie na gruncie prawa konstytucyjnego rodzi wiele
problemów. Wskaza³ na niedostatek regulacji dotycz¹cej sytuacji prawnych
powsta³ych przed i trwaj¹cych po wydaniu orzeczenia o niekonstytucyjnoœci
przepisu. Zaproponowa³ stosowanie w takim przypadku super normy inter-
temporalnej, która pozwala³aby na niestosowanie niekonstytucyjnej ustawy
w wy¿ej wymienionej sytuacji.

Konferencja zakoñczy³a siê dyskusj¹, w której na pytania odpowiadali:
dr hab. Artur Kuœ prof. KUL, dr hab. Andrzej Herbet prof. KUL, dr
Piotr Radziewicz, dr Marzena Laskowska. Dyskusja skupi³a siê wokó³
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wyg³oszonych referatów. Zamkniêcia konferencji dokonali dr hab. Artur Kuœ
prof. KUL i dr hab. Andrzej Herbet prof. KUL, dziêkuj¹c wszystkim przy-
by³ym, jednoczeœnie zwracaj¹c uwagê na donios³e znaczenie konferencji
i aktualnoœæ poruszanych tematów.

Agnieszka Parol
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PRAWO A INFORMACJA

IV Konferencja naukowa z cyklu Elektroniczne aspekty wymiaru sprawied-
liwoœci
Lublin, 12 kwietnia 2011 r.

Katedra Postêpowania Cywilnego Wydzia³u Prawa, Prawa Kanonicz-
nego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II
oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Paw³a II w dniu 12 kwietnia 2011 r. zorganizowa³y
ju¿ IV konferencjê naukow¹ z cyklu Elektroniczne aspekty wymiaru sprawied-
liwoœci. Temat tegorocznego spotkania to Prawo a informacja.

Wprowadzeniem do obrad by³o wyst¹pienie prof. dr. hab. Karola Klauzy
– dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej KUL, który
wskaza³ na interdyscyplinarne znaczenie informacji i podkreœli³ jej kluczow¹
rolê we wspó³czesnym œwiecie. W imieniu Dziekana Wydzia³u Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dêbiñskiego
uczestników i zaproszonych goœci powita³a dr Joanna Misztal-Konecka.

Podczas jednodniowych obrad przedstawiono rozwi¹zania prawne oraz
propozycje zmian legislacyjnych dotycz¹cych szeroko rozumianej infor-
macji.

Konferencjê otworzy³ referat dr. Grzegorza Tylca Informacja elektroniczna
jako przedmiot ochrony ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w któ-
rym autor odniós³ siê do zagadnienia konfliktu prawa dostêpu do informacji
i ochrony utworów zawieraj¹cych informacjê w kontekœcie praw autorskich.
Dostêp stron postêpowania do akt s¹dowych w elektronicznym postêpo-
waniu upominawczym by³ przedmiotem referatu wyg³oszonego przez mgr
Annê Wróbel, referendarza s¹dowego orzekaj¹cego w lubelskim e-s¹dzie.
Prelegentka ukaza³a zarówno zalety, jak i praktyczne problemy zwi¹zane
z dostêpem do akt za pomoc¹ systemu teleinformatycznego. Dr Edyta
Gapska omówi³a problematykê dostêpu do orzeczeñ s¹dowych w trybie
ustawy o dostêpie do informacji publicznej. Autorka wysunê³a postulat
publikacji – oczywiœcie po przeprowadzeniu zabiegów animizacyjnych –
orzecznictwa s¹dów administracyjnych i powszechnych. Analizê nowych
regulacji prawnych dotycz¹cych zagadnienia dostêpu do informacji niejaw-
nych w postêpowaniu s¹dowym przeprowadzi³a w swym wyst¹pieniu
dr Joanna Misztal-Konecka, ukazuj¹c na tle uregulowañ kodeksu postê-
powania karnego brak wystarczaj¹cej precyzji i kompletnoœci unormowañ



zawartych w kodeksie postêpowania cywilnego. Sesjê pierwsz¹ zamkn¹³
referat dr. Wojciecha Lisa odnosz¹cy siê do prawa dostêpu dziennikarza do
informacji z postêpowania przygotowawczego oraz wyst¹pienie dr. Piotra
Wiœniewskiego ukazuj¹ce na bazie orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego
wydanych na gruncie ustawy o radiofonii i telewizji i prawa prasowego rolê
tego¿ organu, sprowadzaj¹c¹ siê nie tylko do czystej kontroli konstytu-
cyjnoœci prawa, lecz niejednokrotnie to prawo tworz¹cego.

Drug¹ sesjê otworzy³a dr Anna Komadowska, która omówi³a zawiado-
mienie jako formê przekazania informacji w kontekœcie odpowiedzialnoœci
za przestêpstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwoœci. Nastêpnie dr Adam
Balicki zaj¹³ siê zagadnieniem prawa rodziców do informacji o pracy szko³y,
zaœ dr Piotr Telusiewicz nakreœli³ za³o¿enia projektu ustawy o systemie
informacji oœwiatowej, zw³aszcza w zakresie regulacji dotycz¹cych magazy-
nowania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów.
Dr Pawe³ Cioch zaj¹³ siê zagadnieniami postêpowania w przedmiocie odmo-
wy dostêpu do informacji publicznej.

Konferencjê zakoñczy³y wyst¹pienia dr. hab. Paw³a Fajgielskiego, który
przedstawi³ za³o¿enia nowych regulacji prawnych dotycz¹cych elektronicz-
nej publikacji aktów normatywnych, oraz dr. hab. Jacka Wid³y, który po-
dzieli³ siê swoj¹ refleksj¹ na temat jêzyka komunikacji z s¹dem.

Obrady konferencyjne jednoznacznie dowiod³y, ¿e rozwój technolo-
giczny i powszechne stosowanie elektronicznych metod komunikacji spo-
³ecznej stwarzaj¹ potrzebê rzeczowej debaty publicznej dotycz¹cej sposobu
regulacji przep³ywu informacji i ograniczeñ w dostêpie do niej. Realia
spo³eczeñstwa obywatelskiego opartego na informacji rzucaj¹ nowe wyzwa-
nia zarówno mediom, jak i organom pañstwa, oraz nieuchronnie prowadz¹
do ich przemiany. W nowych stosunkach spo³ecznych najbardziej po¿¹dan¹
wartoœci¹ przestaje byæ „namacalny wyrób” stanowi¹cy efekt funkcjono-
wania przemys³u, a miejsce „tradycyjnych” towarów zastêpuje informacja,
która zaczyna byæ postrzegana jako nowy, coraz cenniejszy i coraz bardziej
poszukiwany „towar” w obrocie gospodarczym.

Nowym procesom komunikacji musi towarzyszyæ dostosowanie regu-
lacji prawnych dotycz¹cych funkcjonowania wielu tradycyjnych instytucji
prawa. Przepisy prawa dotycz¹ce informacji maj¹ charakter bardzo ró¿no-
rodny, niestety czêsto niespójny lub niepe³ny: tylko w niektórych sytuacjach
mo¿na mówiæ o ochronie dobra prawnego, jakim jest informacja, jak te¿
o prawie dostêpu do informacji. W tych okolicznoœciach niew¹tpliwie pro-
blemem, który jako wyzwanie wspó³czesnoœci wymaga rozwi¹zania, jest
znalezienie w³aœciwych proporcji miêdzy ochron¹ informacji a prawem
dostêpu do niej.

Joanna Misztal-Konecka, Grzegorz Tylec
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5. JAHRESTREFFEN DER JUNGEN ROMANISTEN

Miêdzynarodowa konferencja naukowa
Graz, 3-4 lipca 2011 r.

Kiedy piêæ lat temu w bibliotece Instytutu Prawa Rzymskiego na Uni-
wersytecie w Kolonii spontanicznie skrzykniêta grupa zapaleñców powo-
³ywa³a do ¿ycia nieformalne stowarzyszenie funkcjonuj¹ce pod nazw¹ Junge
Romanisten, czyni³a to pod has³em „Warto spróbowaæ!”. Czas pokaza³, ¿e
istotnie by³o warto. Zapocz¹tkowano bowiem cykl spotkañ m³odych adep-
tów prawa rzymskiego, które daj¹ okazjê do poznania siê nawzajem, a tak¿e
wysondowania, czym zajmuj¹ siê koledzy i kole¿anki z zaprzyjaŸnionych
oœrodków naukowych. Atmosfera, uwolniona od krêpuj¹cej obecnoœci auto-
rytetów z tytu³ami profesorskimi, jest swobodna, co jednakowo¿ w ¿aden
sposób nie os³abia intensywnoœci pracy i skali naukowych doœwiadczeñ.
Poniewa¿ jêzykiem obrad jest niemiecki, przewa¿aj¹c¹ czêœæ uczestników
zjazdów stanowi¹ m³odzi uczeni z krajów niemieckojêzycznych. Niemniej
bardzo mile widziany jest ka¿dy, kto w³ada jêzykiem Goethego. Coraz
liczniej zaczynaj¹ pojawiaæ siê wiêc Wêgrzy oraz W³osi. Polskê jak dot¹d
reprezentuje jedynie ni¿ej podpisany, ale do³¹czenie kolejnych osób z na-
szego kraju wydaje siê byæ jedynie kwesti¹ czasu. Z dalszymi informacjami
na temat dzia³alnoœci stowarzyszenia mo¿na zapoznaæ siê wchodz¹c na
stronê: www.junge-romanisten.de.

Pi¹te z rzêdu Spotkanie M³odych Romanistów odby³o siê w malowniczo
po³o¿onej stolicy Styrii – w Grazu. Ciê¿ar organizacji przedsiêwziêcia wziê³a
na siebie mgr Marlene Peinhopf, której pomagali koledzy i kole¿anki z ka-
tedry. Merytoryczny „patronat” nad spotkaniem objê³a prof. Evelyn Höben-
reich.

Obrady rozpoczê³y siê w pi¹tek, 3 czerwca, wyk³adem goœcia spe-
cjalnego, profesora Antonio Mantello, który na co dzieñ wyk³ada prawo
rzymskie we W³oszech na sto³ecznym Uniwersytecie La Sapienza. Profesor,
uczeñ Riccardo Orestano, w prelekcji zatytu³owanej „Welches römische Recht
heute?” zastanawia³ siê nad wspó³czesnymi kierunkami badañ nad prawem
rzymskim oraz kondycj¹ œwiatowej romanistyki. Dr Eva Nagy z wêgier-
skiego Uniwersytetu w Szeged z³ama³a ¿elazn¹ dotychczas zasadê prymatu
jêzyka niemieckiego i sw¹ prelekcjê nt. Warranty – a comparison of ancient
Roman and current rules wyg³osi³a po angielsku. Po przerwie obiadowej g³os
zabra³ ni¿ej podpisany, który w referacie Römisches Recht malen – ein Beispiel



aus dem Digestenmanuskript aus Kórnik przybli¿y³ obecnym unikalny materia³
ilustracyjny zachowany w tak zwanych Digestach Kórnickich. Nastêpnie
g³os zabra³ dr Norbert Pozosonyi z Szeged, z wyst¹pieniem „[...] dedi ei
pignoris arrabonisque nomie” – ein Interpretationsversuch zu TPSulp. 51. Czêœæ
merytoryczn¹ zamkn¹³ bardzo dobry referat mgr Christine Lehne z Wiednia
pt. Zur prozessrechtlichen Stellung der responsa. Popo³udnie up³ynê³o uczest-
nikom na zwiedzaniu miasta oraz wizycie w gospodzie.

W niedzielê, 4 czerwca, uczestnicy podzielili siê na dwie grupy robocze.
Pierwsza, obradom której przewodniczy³a mgr Marlene Peinhopf, zajê³a siê
zagadnieniami z zakresu procesu karnego. Druga, której przewodnicz¹cym
zgodzi³ siê zostaæ dr Philipp Klausenberger z Wiednia, zajê³a siê procesem
cywilnym, a zw³aszcza rol¹ pretora w kszta³towaniu ochrony praw pry-
watnych w Rzymie. Zwieñczeniem prac sta³o siê wspólne posiedzenie, na
którym zwiêŸle zaprezentowano efekty pracy w grupach.

Resztê dnia przeznaczono na wycieczkê do monumentalnego zam-
czyska w Riegersburgu. Podczas jego zwiedzania problemy prawa rzym-
skiego zesz³y wprawdzie na dalszy plan, niemniej uczestnicy mieli okazjê
dowiedzieæ siê du¿o na temat historii fortecy oraz regionu. Przy okazji
wydobyto szereg historycznoprawnych „smaczków”, tak jak na przyk³ad
kwestie zwi¹zane z uprawnieniami panów feudalnych czy procesami cza-
rownic w Styrii.

Merytoryczn¹ wartoœæ spotkania oceniam bardzo wysoko. Referenci
przygotowali siê do swoich wyst¹pieñ rzetelnie, audytorium zaœ z nale¿yt¹
uwag¹ pod¹¿a³o za ich wywodem. Tylko chyba wœród Niemców mo¿liwe
jest pozwolenie sobie na wyg³oszenie na g³os opinii w rodzaju: „Nie za
bardzo wiem, co Pan chcia³ nam powiedzieæ, profesorze”, na co pozwoli³a
sobie jedna z niemieckich kole¿anek wobec profesora Mantello. I bardzo
dobrze, bo wywód w³oskiego uczonego, choæ ciekawy, momentami jawi³ siê
jako szalenie niespójny.

Podczas tegorocznego spotkania postanowiono, ¿e M³odzi Romaniœci
powinni mieæ w³asne logo, co jest znakiem stopniowo postêpuj¹cej insty-
tucjonalizacji naszej grupy. Po burzliwej dyskusji, na wniosek austriackich
kole¿anek, zadecydowano równie¿ o zmianie nazwy stowarzyszenia. Po-
zostaj¹c w zgodzie z tak modnymi obecnie (zw³aszcza w Austrii) ten-
dencjami, stowarzyszenie bêdzie odt¹d nosiæ nazwê Junge Romanistinnen und
Romanisten. W trakcie dyskusji, aby nieco roz³adowaæ napiêt¹ sytuacjê,
przytoczy³em anegdotkê o profesorze Koschembahr-£yskowskim, który za-
pytany, dlaczego wci¹¿ mówi o studentach, podczas gdy wœród jego s³u-
chaczy znajduj¹ siê równie¿ panie, odpar³ niezmieszany: „Student obejmuje
studentkê”. Na niewiele siê to jednak zda³o. Polityczna poprawnoœæ zwy-
ciê¿y³a. Wygl¹da zreszt¹ na to, ¿e nie mog³o staæ siê inaczej, skoro nied³ugo
po naszym spotkaniu Austria zmieni³a s³owa hymnu pañstwowego. Wczeœ-
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niej œpiewano „Tyœ ojczyzn¹ wielkich synów”, teraz w zacytowanym wersie
mowa bêdzie równie¿ o „córach”...

Kolejne spotkanie, tym razem ju¿ M³odych Romanistek i Romanistów,
po raz pierwszy odbêdzie siê poza wspó³czesnym niemieckojêzycznym
limesem. Dr Pierangelo Buongiorno, aktywny cz³onek naszej grupy, wzi¹³ na
siebie trud przyjêcia uczestników spotkania u siebie – w Lecce na po³udniu
W³och. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Maciej Joñca
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POLSCY PRAWNICY W ŒWIECIE

Miêdzynarodowa konferencja
Olsztyn-Ramsowo, 9-11 wrzeœnia 2011 r.

Wydzia³ Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warmiñsko-Ma-
zurskiego (UWM) w Olsztynie wraz z Instytutem Badañ Biograficznych
w Vaudricourt zorganizowa³ Miêdzynarodowe Sympozjum Biografistyki
Polonijnej Polscy prawnicy w œwiecie. By³o ono po³¹czone z uroczystymi
obchodami dziesiêciolecia Wydzia³u Prawa i Administracji UWM oraz co-
rocznego Zjazdu Dziekanów Wydzia³ów Prawa, który w tym roku odbywa³
siê w Olsztynie.

Celem konferencji by³o zintegrowanie œrodowiska prawniczego na emi-
gracji, jak równie¿ zaprezentowanie osi¹gniêæ Polaków na obczyŸnie, g³ów-
nie poprzez prezentacjê sylwetek polskich prawników w œwiecie.

Honorowy patronat nad przedsiêwziêciem objêli m.in. Minister Spra-
wiedliwoœci Krzysztof Kwiatkowski, Minister Spraw Zagranicznych Rado-
s³aw Sikorski, Wojewoda Warmiñsko-Mazurski Marian Podziewski oraz
Dyrektor TVP Olsztyn Jaros³aw Kowalski.

Konferencja rozpoczê³a siê uroczystym posiedzeniem Rady Wydzia³u
z okazji dziesiêciolecia WPiA. Podczas uroczystoœci Dziekan WPiA UWM
uhonorowa³ okolicznoœciowymi medalami przedstawicieli lokalnych w³adz
i administracji publicznej, dziekanów – uczestników Zjazdu Dziekanów,
zas³u¿onych pracowników WPiA oraz przedstawicieli lokalnych mediów,
którzy przez 10 lat istnienia Wydzia³u przyczyniali siê do jego rozwoju
i promocji.

Po uroczystoœci obrady konferencji zosta³y przeniesione do oœrodka
Star-Dadaj w malowniczo po³o¿onej miejscowoœci Ramsowo. Wœród uczest-
ników konferencji znaleŸli siê goœcie m.in. z Niemiec, Gruzji, Australii czy
Stanów Zjednoczonych. Konferencja zosta³a podzielona na kilka sesji. Pierw-
sza sesja odby³a siê 9 wrzeœnia 2011 r. Przewodniczy³ jej dr hab. Piotr Majer,
prof. UWM, który sprawowa³ rolê gospodarza ca³ego przedsiêwziêcia. Jako
pierwszy wyst¹pi³ ks. prof. dr hab. Florian Lempa (Uniwersytet Warmiñ-
sko-Mazurski), który przedstawi³ referat Wk³ad kard. Zenona Grocholewskiego
w doktrynê i praktykê Koœcio³a Katolickiego. Jako drugi referat wyg³osi³ dr Piotr
Chlebowicz (UWM) prezentuj¹c Myœl kryminologiczn¹ Leona Radzinowicza.
Uczestnicy mogli dowiedzieæ siê, ¿e Leon Radzinowicz to wybitny polski
prawnik i kryminolog, urodzony w £odzi. W 1938 r. znalaz³ siê on w Anglii.



By³ profesorem Uniwersytetu w Cambrigde, twórc¹ nowoczesnej doktryny
kryminologicznej w Wielkiej Brytanii i zosta³ odznaczony szlachectwem za
naukowe osi¹gniêcia. Trzecim prelegentem by³ prof. dr hab. Tadeusz Biernat
(Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego), który zapre-
zentowa³ wyk³ad Zas³ugi Profesora Aleksandra Peczenika dla wspó³czesnej teorii
prawa. Nastêpny referat – Ludwik Kruszelnicki (25 XI 1901 – 4 VI 1981)
z wykszta³cenia prawnik, dziennikarz z wyboru wyg³osi³a Bogumi³a ¯ongo³³o-
wicz – Polka na sta³e mieszkaj¹ca w Australii. S³uchacze dowiedzieli siê, ¿e
Ludwik Kruszelnicki to z wykszta³cenia prawnik (studia we Lwowie) i dzien-
nikarz (Uniwersytet Santa Barbara w Kalifornii), korespondent wojenny
w Hiszpanii, wspó³pracownik londyñskich „Wiadomoœci”, prasy polonijnej
w Australii i korespondent Radia Wolna Europa. Jako kolejny g³os zabra³
prof. dr hab. Roman Jurkowski (UWM) prezentuj¹c referat Prasa polska
o W³odzimierzu Spasowiczu w roku jego œmierci. Autor poinformowa³ zebranych,
i¿ W³odzimierz Spasowicz by³ jednym z najwybitniejszych polskich praw-
ników dzia³aj¹cych w Rosji w II po³owie XIX wieku. By³ te¿ jednym z twór-
ców i realizatorów tzw. stronnictwa lojalistycznego lub inaczej ugodowego.
Jako ostatni w tej sesji wyst¹pi³ dr George Lobzhanidze (Institute of Georgian
History of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University), który zaprezentowa³
wyk³ad Crown Prince of Georgia David Bagrationi (1767-1819) as a legislator.
Nastêpnie przewodnicz¹cy podsumowa³ obrady i zaprosi³ do wspólnej
dyskusji. Na zakoñczenie pierwszego dnia zaproszono goœci na uroczyst¹
kolacjê.

Drugi dzieñ konferencji, oprócz naukowych dyskusji, obfitowa³ w wiele
atrakcji. Rano uczestnicy konferencji udali siê na wycieczkê do Miko³ajek,
a wczesnym przedpo³udniem rozpoczêli rejs ¿aglowcem Chopin po jeziorze
Œniardwy. Podczas rejsu rozpoczêto II sesjê obrad konferencji. Przewod-
niczy³ tej sesji prof. Tadeusz Biernat, który podkreœli³, ¿e jeszcze nigdy nie
obradowa³ na ¿aglowcu. Jako pierwszy swój referat Polscy profesorowie praw-
nicy na Uniwersytecie Charkowskim przedstawi³ prof. dr hab. Artur Kijas
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Prelegent omówi³ trzech
wybitnych uczonych: Ignacego Dani³owicza, Aleksandra Mickiewicza
(m³odszego brata poety) i Antoniego Stanis³awskiego. Poza pracami Dani-
³owicza ich dorobek naukowy jest mniej znany na gruncie polskim, gdy¿
pracowali poza ziemiami polskimi. Kolejn¹ prelegentk¹ by³a dr Justyna
Krzywkowska (UWM), która zaprezentowa³a referat Dziekan Roty Rzymskiej
Bp Antoni Stankiewicz. S³uchacze mogli dowiedzieæ siê, ¿e bp Antoni Stan-
kiewicz to wybitny Polak, d³ugoletni pracownik Roty Rzymskiej (obecnie jej
Dziekan), profesor rzymskich uczelni, tj. Uniwersytetu Gregoriañskiego
i Œwiêtego Krzy¿a, wyk³adowca Studium Rotalnego, a tak¿e prawnik (doktor
prawa kanonicznego KUL, doktor prawa rzymskiego Wydzia³u Prawa Cy-
wilnego Papieskiego Uniwersytetu Laterañskiego). Z nastêpnego wyst¹pie-
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nia pt. Biografia naukowa Jerzego Stefana Langroda dr Bogus³awy Dobkowskiej
(UWM) uczestnicy dowiedzieli siê, ¿e prof. Jerzy Stefan Langrod jest jednym
z najwybitniejszych polskich prawników – administratywistów i ¿e mimo
up³ywu lat jego dzie³a s¹ nadal aktualne. Ostatni¹ prelegentk¹ podczas
obrad na statku by³a dr Anna Machnikowska (Uniwersytet Gdañski), która
przybli¿y³a sylwetkê Stanis³awa Szurleja – adwokata trudnych spraw.

Po powrocie do Ramsowa organizatorzy konferencji postanowili po-
³¹czyæ pozosta³e sesje III i IV. Moderatorem po³¹czonych sesji zosta³ prof. dr
hab. Artur Kijas. Jako pierwsza wyst¹pi³a dr Renata Wiaderna-Kuœnierz
(Akademia Pomorska) prezentuj¹c referat Rafa³ Taubenschlag na emigracji
(1939-1947). Uczestnicy dowiedzieli siê, ¿e profesor Rafa³ Taubenschlag ze
wzglêdu na swoje ¿ydowskie pochodzenie po wybuchu II wojny œwiatowej
zmuszony by³ opuœciæ Polskê. Przy pomocy swoich studentów uda³o mu siê
uciec do Francji, nastêpnie przez Hiszpaniê przedosta³ siê do Stanów Zjed-
noczonych. Pocz¹tkowo w latach 1940-1942 zosta³ zatrudniony w New
School of Social Reserch, nastêpnie w latach 1942-1947 w Columbia Uni-
versity. W 1942 by³ jednym z inicjatorów powstania Polskiego Instytutu
Naukowego w Nowym Yorku. W 1946 roku z jego inicjatywy ukaza³ siê
pierwszy numer czasopisma The Journal of Juristic Papyrology (Rocznik Pa-
pirologii Prawniczej).W Nowym Yorku te¿ rozpocz¹³ pracê nad docenionym
wkrótce na ca³ym œwiecie dzie³em The Law of Greco-Roman Empire in the Light
of the Papyri. W 1947 r. powróci³ do Polski. Pocz¹tkowo krótko pracowa³ na
UJ, aby na sta³e osi¹œæ w Warszawie, gdzie powierzono mu kierownictwo
Katedry Prawa Rzymskiego. Kolejn¹ prelegentk¹ by³a dr Anna Korze-
niewska-Lasota (UWM), która przybli¿y³a Sylwetkê profesora Adama Czarnoty.
S³uchacze dowiedzieli siê, ¿e pracuje on w jednym z australijskich uni-
wersytetów. Jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli teorii i filozofii
prawa na œwiecie. Znany jest miêdzy innymi ze swoich publikacji do-
tycz¹cych kwestii rz¹dów prawa. Utrzymuje on równie¿ ¿ywe kontakty
naukowe z oœrodkami akademickimi w Polsce. Nastêpnym mówc¹ by³ mgr
Micha³ Indan-Pykno (Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu), który
omówi³ sylwetkê Manfreda Lachsa – prawnika, dyplomaty i sêdziego MTS.
Manfred Lachs by³ jednym z najwa¿niejszych przedstawicieli polskiej dok-
tryny prawa miêdzynarodowego po II wojnie œwiatowej. Oprócz nauczania
prawa miêdzynarodowego na polskich wydzia³ach prawa, pe³ni³ wiele zna-
cz¹cych i wa¿nych ról w instytucjach krajowych jak i œwiatowych. By³
wieloletnim sêdzi¹ Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoœci oraz
jego przewodnicz¹cym przez d³ugi okres czasu. Odgrywa³ równie¿ istotn¹
rolê w polskiej dyplomacji. Prawa cz³owieka w pracach Prof. Marka Dêbickiego
(Kanada) to tytu³ referatu, który przedstawi³a dr Dorota Lis-Staranowicz
(UWM). Uczestnicy konferencji mogli wys³uchaæ, ¿e prof. Marek Dêbicki jest
pracownikiem naukowym Wydzia³u Nauk Politycznych Uniwersytetu Ma-
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nitoba w Kanadzie. Wykszta³cenie prawnicze zdoby³ w Polsce. Pracê nauko-
w¹ rozpocz¹³ w PAN w Warszawie. Nastêpnie kontynuowa³ swoje studia na
Yale University, USA. Od 1968 r. zwi¹zany jest z Uniwersytetem Manitoba
w Kanadzie. Nastêpnym prelegentem by³ mgr Jakub Micha³ Doliñski (absol-
went UWM), który przedstawi³ referat Ojcowie myœli polskiego prawa autor-
skiego. Przybli¿y³ on sylwetki profesorów Uniwersytetu Jagielloñskiego,
pracuj¹cych nad kodyfikacj¹ pierwszej polskiej ustawy o prawie autorskim.
Praca tych osób przeplata³a siê z prywatnym ¿yciem poœród burzliwych
wydarzeñ pierwszej po³owy XX w. Znakomitym mówc¹ okaza³ siê dr Prze-
mys³aw D¹browski (UG) z referatem Adwokat przysiêg³y okrêgu wileñskiej izby
s¹dowej – biografia Micha³a Wês³awskiego (1849-1917). S³uchacze dowiedzieli siê,
¿e Micha³ Wês³awski po opuszczeniu gimnazjum w Szawlach, w 1870 roku
rozpocz¹³ studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Petersburgu, które
ukoñczy³ w 1874 roku ze stopniem kandydata nauk prawnych. W 1895 roku
powo³ano go na stanowisko prezesa i skarbnika komisji adwokatów przy-
siêg³ych. Ciekawym elementem obrad by³ wywiad na ¿ywo przeprowa-
dzony przez mgr Martê Sawczuk (UWM) z adwokat Aldon¹ Vielhauer. By³ to
wywiad biograficzny, któremu mogli przys³uchaæ siê uczestnicy konferencji,
gdy¿ pani mecenas zaszczyci³a wszystkich swoj¹ obecnoœci¹. Kolejnym
mówc¹ by³ dr Bart³omiej Garczyk (UAM), który przedstawi³ referat Aleksan-
der Lednicki – wybitny polski prawnik w Imperium rosyjskim. Aleksander Lednicki
to znany adwokat, dzia³acz polityczny i spo³eczny, wspó³organizator partii
konstytucyjnych demokratów (kadetów), libera³, cz³onek I Dumy Pañstwo-
wej, a póŸniej tak¿e prezes Polskiego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny
i przewodnicz¹cy Komisji Likwidacyjnej do spraw Królestwa Polskiego.
Pocz¹tkowo by³ zwi¹zany z Moskw¹ (mia³ tam w³asn¹ kancelariê) póŸniej
przeniós³ siê do Piotrogrodu. Jako nastêpny wyst¹pi³ dr Maciej Wojtacki
(Wy¿sza Szko³a Kultury Spo³ecznej i Medialnej) i omówi³ Dzia³alnoœæ Wac³awa
Makowskiego w Unii Miêdzyparlamentarnej. W. Makowski organizowa³
wspó³pracê pomiêdzy polskim a rumuñskim i francuskim œrodowiskiem
prawniczym. Kolejnymi prelegentkami by³y dr Edyta Sokalska, która zapre-
zentowa³a Sylwetkê Rafa³a Lemkina oraz dr Ma³gorzata Augustyniak, która
zaprezentowa³a referat Filozofia prawa Czes³awa Martyniaka na tle polemiki
z Hansem Kelsenem (obie WPiA UWM). Jako kolejna wyst¹pi³a mgr Martyna
Seroka (równie¿ UWM) i przedstawi³a sylwetkê dr Rafa³a Fr¹ckiewicza –
polskiego prawnika-kanonistê, który obecnie sprawuje urz¹d sêdziego koœ-
cielnego w S¹dzie Metropolitalnym Archidiecezji Chicago (USA). Na zakoñ-
czenie obrad zaprezentowa³a siê mgr Magdalena Szramka z referatem Prof.
Bohdan Stefan Winiarski. Profesor Winiarski jest uwa¿any za jednego z naj-
wybitniejszych na œwiecie znawców zagadnieñ prawnych komunikacji miê-
dzynarodowej, szczególnie komunikacji rzecznej, jednym z twórców statutu
Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Hadze.
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Trzeci dzieñ konferencji up³yn¹³ uczestnikom podczas ca³odniowej wy-
cieczki autokarowej z przewodnikiem. Uczestnicy zwiedzili m. in. Œwiêt¹
Lipkê, a tam barokowe sanktuarium maryjne, Reszel (a w nim XIV-wieczny
zamek krzy¿acki), Wilczy Szaniec bêd¹cy w latach 1941-1944 kwater¹ g³ówn¹
Adolfa Hitlera oraz hotel „Zamek” w Rynie mieszcz¹cy siê w murach
XIV-wiecznego zamku krzy¿ackiego.

Na zakoñczenie konferencji uczestnicy wraz z organizatorami wyrazili
chêæ kontynuacji spotkañ w przysz³oœci. Szczególnie cenny by³ g³os mec.
Marii Tarka-Talaski z Niemiec, która powiedzia³a, ¿e jest dumna, i¿ tyle jej
rodaków dokona³o tyle dobrego na obczyŸnie. Pok³osiem konferencji bêdzie
publikacja pt. Polscy prawnicy w œwiecie pod redakcj¹ Piotra Majera oraz
Krzysztofa Wojciechowskiego, wydana na Uniwersytecie Warmiñsko-Ma-
zurskim w Olsztynie.

Martyna Seroka
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